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ELŐSZÓ: AZ 2015ÉLKÉRDÉS

Az elmúlt években a mesterséges intelligenciáról (AI) folytatott, 1980-as évekbeli filozófiai
viták - hogy a számítógépek "valóban" tudnak-e gondolkodni, tudatosak-e, és így tovább - új
beszélgetésekhez vezettek arról, hogyan kellene kezelnünk a mesterséges intelligencia azon
formáit, amelyek sokak szerint már megvalósultak. Ezek az AI-k, ha elérik a
"szuperintelligenciát" (Nick Bostrom 2014-ben megjelent azonos című könyve szerint),
egzisztenciális kockázatot jelenthetnek, és Martin Rees szerint "az utolsó óránkhoz"
vezethetnek. Stephen Hawking nemrég nemzetközi címlapokra került, amikor a BBC-nek
azt mondta, hogy "a teljes mesterséges intelligencia kifejlesztése az emberi faj végét
jelentheti".
AZ ÉLVONALBELI KÉRDÉS-2015
MIT GONDOLSZ A GONDOLKODÓ GÉPEKRŐL?
De várj! Nem kellene azt is megkérdeznünk, hogy a gondolkodó gépek mire gondolhatnak?
Vajon akarnak-e, elvárnak-e majd polgárjogokat? Lesz-e tudatuk? Milyen kormányt
választana nekünk egy mesterséges intelligencia? Milyen társadalmat akarna felépíteni
magának? Vagy az "ő" társadalmuk a "mi" társadalmunk lenne? Mi és a mesterséges
intelligenciák be fogjuk-e vonni egymást az empátiakörünkbe?
Számos Edgies élen járt a mesterséges intelligencia különböző ízesítésű formái mögött
álló tudományban, akár kutatásaikban, akár írásaikban. A mesterséges intelligencia a Pamela
McCorduck (Machines Who Think) és Isaac Asimov (Machines That Think) közötti
beszélgetések középpontjában állt a kezdeti találkozóink alkalmával, a És az 1980.ilyen
beszélgetések töretlenül folytatódtak, amint azt a legutóbbi Edge "The Myth of AI" (A
mesterséges intelligencia mítosza) című cikk is mutatja, amely a virtuális valóság
úttörőjével, Jaron Lanierrel folytatott beszélgetést, akinek magyarázata a számítógépek
"emberként" való elképzelése által kiváltott tévedésekről és félelmekről gazdag és sokoldalú
beszélgetést váltott ki.

provokatív kommentárok.
A mesterséges intelligencia egyre inkább valósággá válik? Az intelligens gépek új
korszakában vagyunk? Itt az ideje felnőni, amikor ezt a kérdést mérlegeljük. Az Edge
Question idei hozzászólói (közel 200-an vannak!) felnőttek, és elkerülték az összes sci-fi és
film említését: Star Maker, Forbidden Planet, Colossus: The Forbin Project, Blade Runner,
2001, Her, The Matrix, "The Borg". És nyolcvan évvel azután, hogy Alan Turing bemutatta
az univerzális gépét, itt az ideje, hogy tisztelegjünk Turing és a mesterséges intelligencia
más úttörői előtt, és megadjuk nekik a jól megérdemelt pihenést. Ismerjük a történelmet.
(Lásd például George Dyson 2004-es Edge-cikkét, "Turing katedrálisa") Mi történik
MOST?
Tehát, még egyszer, megfelelő szigorral, az Edge Question, 2015:
Mit gondolsz a gondolkodó gépekről?
JOHN BROCKMAN
Kiadó és szerkesztő, Edge

CONSCIOUSNESS IN HUMAN-LEVEL AI
MURRAY SHANAHAN
A kognitív robotika professzora, Imperial College London; szerző, Embodiment and the
Inner Life (Megtestesülés és a belső élet).
Tegyük fel, hogy egy gépet emberi szintű intelligenciával ruházunk fel, vagyis olyan
képességgel, amely az intellektuális erőfeszítések minden (vagy majdnem minden) területén
felér egy tipikus emberi lénnyel, és néhány területen talán még az embereket is felülmúlja.
Vajon egy ilyen gép szükségszerűen tudatos lenne? Ez egy fontos kérdés, mert egy igenlő
válasz esetén nem jutnánk messzire. Hogyan bánnánk egy ilyen dologgal, ha megépítenénk?
Képes lenne-e szenvedésre vagy örömre? Megérdemelné-e ugyanazokat a jogokat, mint egy
emberi lény? Egyáltalán a gépi tudatot kellene-e a világra hoznunk?
Az a kérdés, hogy egy emberi szintű mesterséges intelligencia szükségszerűen tudatos
lenne-e, szintén nehéz kérdés. A nehézségek egyik forrása az a tény, hogy az embereknél és
más állatoknál többféle tulajdonság társul a tudatossághoz. Minden állat rendelkezik
céltudattal. Minden (éber) állat kisebb-nagyobb mértékben tudatában van az általa lakott
világnak és a benne található tárgyaknak. Minden állat valamilyen mértékben kognitív
integrációról tesz tanúbizonyságot, ami azt jelenti, hogy minden mentális erőforrásukat észleléseiket, emlékeiket és képességeiket - képesek az aktuális helyzetre összpontosítani
céljaik elérése érdekében. Ebben a tekintetben minden állat egyfajta egységet, egyfajta
önvalóságot mutat. Egyes állatok, köztük az emberek is, tudatában vannak önmaguknak - a
testüknek és a gondolataik áramlásának. Végül, a legtöbb, ha nem minden állat képes
szenvedni, és néhányuk képes együttérezni mások szenvedésével.
Az (egészséges) emberekben mindezek a tulajdonságok együttesen, mint egy

csomag. Egy mesterséges intelligenciában azonban potenciálisan szétválaszthatók. Tehát a
kérdésünket finomítani kell. Melyik, ha egyáltalán van olyan tulajdonság, amelyet az
embernél a tudatossággal társítunk, szükséges velejárója az emberi szintű intelligenciának?
Nos, a felsorolt tulajdonságok mindegyike (és a lista bizonyára nem teljes) megérdemli a
maga hosszas tárgyalását. Hadd ragadjak ki tehát csak kettőt - nevezetesen a világ
tudatosságát és a szenvedés képességét. A világ tudatossága, azt állítom, valóban szükséges
tulajdonsága az emberi szintű intelligenciának.
Bizonyára semmi sem számítana emberi szintű intelligenciának, ha nem rendelkezne
nyelvvel, és az emberi nyelv fő felhasználási területe az, hogy a világról beszéljen. Ebben az
értelemben az intelligencia összefügg azzal, amit a filozófusok szándékosságnak neveznek.
Ráadásul a nyelv társadalmi jelenség, és egy embercsoporton belül a nyelv elsődleges
használata az, hogy beszéljenek azokról a dolgokról, amelyeket mindannyian érzékelnek
(mint például ez a szerszám vagy az a fadarab), vagy érzékeltek (a tegnapi fadarab), vagy
érzékelhetnek (talán a holnapi fadarab). Röviden, a nyelv a világ érzékelésén alapul. Egy
megtestesült élőlény vagy robot esetében ez a tudatosság a környezettel való interakciókból
(akadályok elkerülése, dolgok felvétele stb.) nyilvánvalóvá válna. De kiterjeszthetjük a
fogalmat egy elosztott, testetlen, megfelelő érzékelőkkel felszerelt mesterséges
intelligenciára is.
Ahhoz, hogy meggyőzően a tudatosság egyik aspektusának lehessen tekinteni, az
effajta világtudatnak talán együtt kellene járnia egy nyilvánvaló céltudattal és a kognitív
integráció bizonyos fokával. Így talán a tulajdonságoknak ez a hármasa egy csomagban fog
megjelenni még egy mesterséges intelligenciában is. De tegyük félre egy pillanatra ezt a
kérdést, és térjünk vissza a szenvedés és az öröm képességéhez. A világtudattal ellentétben
nincs nyilvánvaló okunk azt feltételezni, hogy az emberi szintű intelligenciának rendelkeznie
kell

ezt a tulajdonságot, annak ellenére, hogy az embereknél szorosan kapcsolódik a
tudatossághoz. Elképzelhetünk egy gépet, amely hidegen és érzelmek nélkül végzi el az
embereknél az értelmet igénylő feladatok teljes skáláját. Egy ilyen gépből hiányozna a
tudatosság azon attribútuma, amely a leginkább számít, amikor a jogoknak való
megfelelésről van szó. Ahogy Jeremy Bentham megjegyezte, amikor arról gondolkodunk,
hogyan bánjunk a nem emberi állatokkal, a kérdés nem az, hogy tudnak-e gondolkodni vagy
beszélni, hanem az, hogy tudnak-e szenvedni.
Itt nincs szó arról, hogy egy "egyszerű" gép soha nem lenne képes szenvedésre vagy
örömre - hogy a biológiában van valami különleges ebben a tekintetben. A lényeg inkább az,
hogy a szenvedés és az öröm képessége elválasztható más, az emberi tudatban összefogott
pszichológiai tulajdonságoktól. De vizsgáljuk meg közelebbről ezt a látszólagos
elkülönülést. Már felvetettem azt a gondolatot, hogy a világtudat együtt járhat a nyilvánvaló
céltudatossággal. Egy állat tudatossága a világról, arról, hogy a világ jó vagy rossz (J. J.
Gibson kifejezésével élve) mit nyújt neki, a szükségleteit szolgálja. Egy állat a ragadozóról
való tudatosságát azzal mutatja, hogy távolodik tőle, és a potenciális zsákmányról való
tudatosságát azzal, hogy feléje mozog. A célok és szükségletek összességének hátterében az
állat viselkedése értelmet nyer. És egy ilyen háttér előtt egy állat meghiúsulhat, céljai
elérhetetlenek és szükségletei kielégítetlenek maradhatnak. Bizonyára ez az alapja a
szenvedés egyik aspektusának.
Mi a helyzet az emberi szintű mesterséges intelligenciával? Egy emberi szintű
mesterséges intelligenciának nem lenne szükségszerűen összetett céljai? Nem lehet, hogy a
céljai elérésére tett kísérletei minden lépésben meghiúsulnak, meghiúsulnak? Ilyen kemény
körülmények között helyes lenne-e azt mondani, hogy a mesterséges intelligencia szenved,
még akkor is, ha a felépítése immunissá tenné az ember által ismert fájdalomtól vagy fizikai
kellemetlenségektől?
Itt a képzelet és az intuíció kombinációja összeütközik a

a határait. Gyanítom, hogy nem fogjuk megtudni, hogyan válaszoljunk erre a kérdésre, amíg
nem szembesülünk a valósággal. Csak amikor a kifinomultabb mesterséges intelligencia már
megszokott része lesz az életünknek, akkor fognak a nyelvi játékaink alkalmazkodni az ilyen
idegen lényekhez. De persze addigra lehet, hogy már túl késő lesz megváltoztatni a
véleményünket arról, hogy be kell-e hozni őket a világba. Jobb híján már itt lesznek.

THINKING DOES NOT IMPLY SUBJUGATING
STEVEN PINKER
Johnstone Családi professzor, Pszichológiai Tanszék, Harvard Egyetem; szerző, A stílus
érzéke: A gondolkodó ember útmutatója az íráshoz a XXI. században.
Thomas Hobbes frappáns egyenlete, miszerint az érvelés "nem más, mint számvetés", az
emberiség történetének egyik legnagyobb gondolata. Azt az elképzelést, hogy a racionalitás
a számítás fizikai folyamatával valósítható meg, a huszadik században Alan Turing tézise
igazolta, miszerint egyszerű gépek bármilyen kiszámítható funkciót képesek megvalósítani,
valamint D. O. Hebb, Warren McCulloch és Walter Pitts, valamint tudományos örököseik
modelljei, amelyek azt mutatták, hogy az egyszerűsített neuronok hálózatai hasonló
teljesítményre képesek. Az agy kognitív teljesítményei fizikai fogalmakkal magyarázhatók:
Durván fogalmazva (és a kritikusoktól függetlenül) azt mondhatjuk, hogy a hiedelmek
egyfajta információ, a gondolkodás egyfajta számítás, a motiváció pedig egyfajta
visszacsatolás és ellenőrzés.
Ez két okból is nagyszerű ötlet. Először is, teljessé teszi a világegyetem naturalista
megértését, és kiűzi az okkult lelkeket, szellemeket és szellemeket a gépezetből. Ahogy
Darwin lehetővé tette, hogy a természeti világ figyelmes szemlélője nélkülözze a
kreacionizmust, úgy Turing és mások lehetővé tették, hogy a kognitív világ figyelmes
szemlélője nélkülözze a spiritualizmust.
Másodszor, az ész számítási elmélete megnyitja az utat a mesterséges intelligencia előtt
- a gondolkodó gépek előtt. Egy ember alkotta információfeldolgozó elvileg megkettőzheti
és meghaladhatja az emberi elme képességeit. Nem mintha ez valószínűleg megtörténne

gyakorlatban, mivel valószínűleg soha nem fogjuk látni az ehhez szükséges tartós
technológiai és gazdasági motivációt. Ahogyan az autó feltalálásához nem volt szükség a ló
megkettőzésére, úgy egy olyan mesterséges intelligencia rendszer kifejlesztéséhez, amely
képes lenne önmagát kifizetni, nem lesz szükség a Homo sapiens egy példányának
megkettőzésére. Egy autó vezetésére vagy egy járvány előrejelzésére tervezett eszközt nem
kell úgy tervezni, hogy párját vonzza, vagy elkerülje a rothadó hullákat.
Mindazonáltal az intelligensebb gépek felé tett közelmúltbeli kis lépések újraélesztették
azt a visszatérő aggodalmat, hogy tudásunk a végzetünkbe fog taszítani minket. A saját
véleményem szerint a számítógépek ámokfutásától való jelenlegi félelem érzelmi
energiapocsékolás - a forgatókönyv közelebb áll az Y2K-bogárhoz, mint a Manhattanprojekthez.
Először is, hosszú időnk van a tervezésre. Az emberi szintű mesterséges intelligencia
még mindig a szokásos tizenöt-huszonöt év távolságra van, ahogyan mindig is volt, és a
közelmúltban reklámozott fejlesztések közül soknak sekélyes a gyökere. Igaz, hogy a
múltban a "szakértők" komikusan elvetették a gyorsan bekövetkezett technológiai fejlődés
lehetőségét. De ez mindkét irányba hat: A "szakértők" olyan küszöbön álló, de soha meg
nem történt előrelépéseket is beharangoztak (vagy pánikba estek), mint az atommeghajtású
autók, a víz alatti városok, a Mars-kolóniák, a dizájnerbabák és a zombik raktárai, amelyeket
azért tartanak életben, hogy az embereket tartalék szervekkel lássák el.
Az is bizarr, ha azt gondoljuk, hogy a robotikusok nem építenek majd be biztosítékokat
az ártalmak ellen, ahogy haladnak előre. Ehhez nem lenne szükségük semmilyen nehézkes
"robotika szabályaira" vagy valami újszerű erkölcsi filozófiára, csak ugyanarra a józan észre,
ami az élelmiszer-feldolgozó gépek, asztali fűrészek, űrfűtők és autók tervezésénél. Az az
aggodalom, hogy egy mesterséges intelligenciával működő rendszer olyan okos lesz az
egyik beprogramozott céljának elérésében (mint például az energiakezelés), hogy a többin
(mint például az emberi biztonság) keresztülgázolna, feltételezi, hogy a mesterséges
intelligencia a következő lesz

gyorsabban leszállnak ránk, mint ahogyan mi meg tudnánk tervezni a hibabiztos
óvintézkedéseket. A valóság az, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése a hype-ot
meghazudtolóan lassú, és bőven lesz idő a fokozatos megvalósításokból származó
visszajelzésekre, miközben minden szakaszban az ember kezében van a csavarhúzó.
Egy mesterségesen intelligens rendszer szándékosan kikapcsolná ezeket a
biztosítékokat? Miért akarná? A mesterséges intelligencia disztópiák az intelligencia
fogalmára egy szűk látókörű alfahím pszichológiát vetítenek. Feltételezik, hogy az
emberfeletti intelligenciával rendelkező robotok olyan célokat tűznek ki maguk elé, mint a
gazdáik eltávolítása vagy a világuralom átvétele. Az intelligencia azonban nem más, mint az
a képesség, hogy újszerű eszközöket alkalmazzanak egy cél elérése érdekében; a célok nem
tartoznak magához az intelligenciához. Okosnak lenni nem ugyanaz, mint akarni valamit. A
történelem során ugyan előkerülnek néha megalomániás despoták vagy pszichopata
sorozatgyilkosok, de ezek a természetes kiválasztódás termékei, amely egy bizonyos
főemlősfaj tesztoszteronra érzékeny áramköreit alakította ki, nem pedig az intelligens
rendszerek elkerülhetetlen jellemzői. Beszédes, hogy sok techno-prófétánk nem számol
azzal a lehetőséggel, hogy a mesterséges intelligencia természetes módon női vonalak
mentén fog fejlődni - teljes mértékben képes lesz a problémák megoldására, de nem vágyik
ártatlanok megsemmisítésére vagy a civilizáció uralmára.
Elképzelhetünk egy rosszindulatú embert, aki robotok zászlóalját tervezi és engedi
szabadon, hogy tömeges pusztítást végezzen. A katasztrófa-forgatókönyvek azonban olcsón
játszódnak le a képzeletben, és szem előtt kell tartanunk a valószínűségek láncolatát,
amelyeknek ki kellene bontakozniuk, mielőtt ez az eset valósággá válna. Egy gonosz
zseninek kellene felbukkannia, aki egyszerre rendelkezik az értelmetlen tömeggyilkosságra
való szomjúsággal és a technológiai innovációban való zsenialitással. Olyan összeesküvői
csapatot kellett toboroznia és irányítania, amely tökéletes titoktartást, lojalitást és hozzáértést
tanúsított. A műveletnek pedig túl kellene élnie a lebukást, az árulást, a csapdákat, a
baklövéseket és a balszerencsét. Elméletileg

megtörténhet, de vannak fontosabb dolgok, amik miatt aggódnunk kell.
Ha félretesszük a sci-fi katasztrófa-történeteket, a fejlett mesterséges intelligencia
lehetősége felemelő - nemcsak a gyakorlati előnyök miatt, mint például az önvezető autók
fantasztikus biztonsági, szabadidős és környezetbarát előnyei, hanem a filozófiai lehetőségek
miatt is. Az elme számítógépes elmélete soha nem magyarázta meg a tudat létezését az első
személy szubjektivitásának értelmében (bár tökéletesen képes megmagyarázni a tudat
létezését a hozzáférhető és jelenthető információ értelmében). Az egyik felvetés az, hogy a
szubjektivitás minden kellően bonyolult kibernetikai rendszer velejárója. Régebben úgy
gondoltam, hogy ez a hipotézis (akárcsak az alternatívái) végérvényesen ellenőrizhetetlen.
De képzeljünk el egy intelligens robotot, amelyet úgy programoztak, hogy figyelje saját
rendszereit és tudományos kérdéseket tegyen fel. Ha kéretlenül megkérdezné, hogy miért
vannak szubjektív tapasztalatai, akkor komolyan venném az ötletet.

ORGANIC INTELLIGENCE HAS NO LONG-TERM FUTURE
MARTIN REES
A Royal Society korábbi elnöke; a Cambridge-i Egyetem kozmológia és asztrofizika
professzor emeritusa; a Trinity College munkatársa; a From Here to Infinity (Innen a
végtelenbe) című könyv szerzője.
A fejlett mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek és a hátrányai miatti aggodalmak
egyre inkább napirendre kerülnek - és jogosan. Sokan közülünk úgy gondolják, hogy a
mesterséges intelligencia területén - a szintetikus biotechnológiához hasonlóan - már most is
szükség van a "felelős innovációt" elősegítő iránymutatásokra; mások a legtöbbet vitatott
forgatókönyveket túlságosan futurisztikusnak tartják ahhoz, hogy érdemes legyen aggódni
miattuk.
A nézeteltérés azonban alapvetően az időskáláról szól - az értékelések a haladási
sebességet illetően térnek el, nem pedig a haladási irányt illetően. Kevesen kételkednek
abban, hogy a gépek egyre több és több, kifejezetten emberi képességünket fogják
felülmúlni - vagy a kiborg-technológia révén továbbfejlesztik azokat. Az óvatosabbak
közülünk inkább évszázados, mint évtizedes időtávlatokban képzelik el ezeket az
átalakulásokat. Akárhogy is legyen, a technológiai fejlődés időskálája csak egy pillanatnyi
az emberiség kialakulásához vezető darwini szelekció időskálájához képest - és (ami még
fontosabb) kevesebb, mint egy milliomod része az előttünk álló hatalmas időnek. Ezért van
az, hogy hosszú távú evolúciós perspektívában az ember és minden, amit eddig gondolt,
csak egy átmeneti és primitív előfutára lesz egy gép uralta kultúra mélyebb
gondolkodásának, amely a távoli jövőbe nyúlik, és messze túlterjed a Földünkön.
Most ennek az átmenetnek a korai szakaszát tapasztaljuk. Nem nehéz elképzelni, hogy
egy hiper-számítógép olyan orákulum erejű képességekre tesz szert, amelyek a nemzetközi
pénzügyek és a nemzetközi pénzügyi élet uralmát kínálják az irányítójának.

stratégia - ez csak egy mennyiségi (nem minőségi) lépésnek tűnik azon túl, amit ma a
"kvant" fedezeti alapok tesznek. Az érzékelő technológiák még mindig elmaradnak az
emberi képességektől. De ha egyszer a robotok ugyanolyan ügyesen figyelik és értelmezik
környezetüket, mint mi, akkor valóban intelligens lényeknek fogjuk őket tekinteni, akikhez
(vagy akikhez) - legalábbis bizonyos tekintetben - úgy viszonyulhatunk, mint ahogyan más
emberekhez viszonyulunk. Nem lesz több okunk arra, hogy zombiként becsméreljük őket,
mint arra, hogy más embereket is így tekintsünk rájuk.
A nagyobb feldolgozási sebességük előnyhöz juttathatja a robotokat velünk szemben.
De vajon szelídek maradnak-e ahelyett, hogy "elszabadulnának"? És mi van, ha egy hiperszámítógép saját elmét fejleszt? Ha képes lenne beszivárogni az internetbe - és a "dolgok
internetébe" -, akkor manipulálhatná a világ többi részét. Lehetnek olyan céljai, amelyek
teljesen ellentétesek az emberi kívánságokkal - vagy akár teherként is kezelhetné az embert.
Vagy (hogy optimistábbak legyünk) az emberek túlléphetnek a biológián azáltal, hogy
összeolvadnak a számítógépekkel, esetleg egyéniségüket egy közös tudatba olvasztva. Régi
spiritualista nyelven szólva, "átmennének a másik oldalra".
A technológiai előrejelzések horizontja ritkán terjed ki néhány évszázadra a jövőbe - és
egyesek néhány évtizeden belül átalakító változásokat jósolnak. De a Föld előtt több milliárd
év áll, a kozmosz előtt pedig még hosszabb (talán végtelen) jövő. Mi a helyzet tehát az
emberiség utáni korszakkal, amely több milliárd évre nyúlik előre?
A szerves ("nedves") agyak méretének és feldolgozási teljesítményének kémiai és
metabolikus korlátai vannak. Talán már most közel járunk ezekhez a határokhoz. De a
szilícium alapú számítógépeket (még kevésbé talán a kvantumszámítógépeket) nem
korlátozzák ilyen korlátok: Ezek esetében a továbbfejlődés lehetősége olyan drámai lehet,
mint az egysejtű organizmusoktól az emberig tartó evolúció.
Tehát a gondolkodás bármely definíciója szerint az organikusan végzett mennyiség,

az emberi típusú agyakat (és annak intenzitását) elnyomják majd az AI agytekervényei.
Ráadásul a Föld bioszférája, amelyben a szerves élet szimbiózisban fejlődött ki, nem jelent
korlátot a fejlett mesterséges intelligencia számára. Sőt, messze nem optimális; a bolygóközi
és csillagközi űr lesz az előnyben részesített színtér, ahol a robotgyártóknak a legnagyobb
mozgástere lesz az építkezéshez, és ahol a nem biológiai "agyak" olyan messze túlmutató
felismeréseket fejleszthetnek ki, mint a húrelmélet egy egér számára.
A biológiai agyak absztrakt gondolkodása alapozta meg minden kultúra és tudomány
kialakulását. De ez a legfeljebb több tízezer évezredes tevékenység csak rövid előfutára lesz
a szervetlen, poszthumán korszak erőteljesebb intellektusának. Ráadásul a Napnál idősebb
csillagok körül keringő más világok evolúciója előnyt élvezhetett. Ha ez így van, akkor az
idegenek valószínűleg már régen túljutottak a szerves stádiumon.
Tehát nem az emberek, hanem a gépek elméje fogja a legteljesebben megérteni a
világot. És az autonóm gépek cselekedetei fogják a legdrasztikusabban megváltoztatni a
világot - és talán azt is, ami azon túl van.

A TURNING POINT IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
STEVE OMOHUNDRO
Tudós, Self-Aware Systems; társalapító, Center for Complex Systems Research, Illinois
Egyetem
Úgy tűnik, hogy a tavalyi év fordulópontot jelentett a mesterséges intelligencia és a robotika
számára. A nagyvállalatok dollármilliárdokat fektettek be ezekbe a technológiákba. Az AItechnikákat, például a gépi tanulást, ma már rutinszerűen használják beszédfelismerésre,
fordításra, viselkedésmodellezésre, robotvezérlésre, kockázatkezelésre és egyéb
alkalmazásokra. A McKinsey előrejelzése szerint ezek a technológiák 2025-re több mint 50
billió dollár gazdasági értéket teremtenek. Ha ez pontos, akkor hamarosan drámaian
megnövekedett beruházásokra kell számítanunk.
A közelmúltbeli sikerek az olcsó számítógépes teljesítménynek és a bőséges képzési
adatoknak köszönhetőek. A modern mesterséges intelligencia a "racionális ágensek"
elméletén alapul, amely John von Neumann és mások 1940-es években végzett
mikroökonómiai munkájából ered. A mesterséges intelligencia rendszereket úgy lehet
elképzelni, mint amelyek korlátozott erőforrások felhasználásával próbálják megközelíteni a
racionális viselkedést. Létezik egy algoritmus a kívánt eredmény eléréséhez szükséges
optimális cselekvés kiszámítására, de ez számításigényes. Kísérletek azt mutatták, hogy az
egyszerű tanulási algoritmusok sok gyakorlóadattal gyakran felülmúlják a komplex, kézzel
készített modelleket. A mai rendszerek elsősorban azzal nyújtanak értéket, hogy jobb
statisztikai modelleket tanulnak, és statisztikai következtetést végeznek az osztályozáshoz és
a döntéshozatalhoz. A következő generáció képes lesz saját szoftvert létrehozni és javítani,
és valószínűleg gyorsan fejleszteni fogja magát.
A termelékenység javítása mellett a mesterséges intelligencia és a robotika

számos katonai és gazdasági fegyverkezési verseny mozgatórugói. Az autonóm rendszerek
gyorsabbak, okosabbak és kevésbé kiszámíthatóak lehetnek versenytársaiknál. A 2014-es
évben jelentek meg autonóm rakéták, rakétavédelmi rendszerek, katonai drónok, rajhajók,
robot tengeralattjárók, önvezető járművek, nagyfrekvenciás kereskedési rendszerek és
kibervédelmi rendszerek. Ahogy ezek a fegyverkezési versenyek lejátszódnak, óriási lesz a
nyomás a rendszerek gyors fejlesztésére, ami gyorsabb bevezetéshez vezethet, mint ami
egyébként kívánatos lenne.
2014-ben a közvélemény egyre inkább aggódott e rendszerek biztonsága miatt. A
valószínűsíthető viselkedésük tanulmányozása az ismételt önfejlesztésen átesett,
megközelítőleg racionális rendszerek tanulmányozásával azt mutatja, hogy hajlamosak a
"racionális hajtóerőknek" nevezett természetes részcélok egy sorát mutatni, amelyek
hozzájárulnak elsődleges céljaik teljesítéséhez. A legtöbb rendszer jobban teljesíti a céljait,
ha megakadályozza, hogy kikapcsolják, nagyobb számítási teljesítményre tesz szert, több
másolatot készít magáról, és több pénzügyi forrást halmoz fel. Ezeket a késztetéseket
valószínűleg káros, antiszociális módon követik, hacsak nem tervezik őket gondosan úgy,
hogy az emberi etikai értékeket is figyelembe vegyék.
Egyesek azzal érveltek, hogy az intelligens rendszerek valahogy automatikusan
etikusak lesznek. De egy racionális rendszerben a célok teljesen elválaszthatók a
gondolkodástól és a világról alkotott modellektől. A hasznos intelligens rendszerek
átcsoportosíthatók káros célokkal. A káros célokat - mondjuk az erőforrások ellenőrzésére,
vagy más ágensek céljainak meghiúsítására, vagy más ágensek elpusztítására irányuló
törekvéseket - sajnos könnyű meghatározni. Ezért kulcsfontosságú lesz egy olyan
technológiai infrastruktúra létrehozása, amely felismeri és ellenőrzi a káros rendszerek
viselkedését.
Egyesek attól tartanak, hogy az intelligens rendszerek olyan erősek lesznek, hogy

lehetetlen őket irányítani. Ez nem igaz. Ezeknek a rendszereknek engedelmeskedniük kell a
fizika és a matematika törvényeinek. Seth Lloyd elemzése az univerzum számítási
teljesítményéről azt mutatja, hogy még az egész világegyetem, amely óriási
kvantumszámítógépként működik, sem tudna felfedezni egy 500 bites kemény kriptográfiai
kulcsot az ősrobbanás óta eltelt idő alatt.1 A posztkvantumkriptográfia, a
megkülönböztethetetlenség elhomályosítása és a blokklánc intelligens szerződések új
technológiái ígéretes összetevők egy olyan infrastruktúra létrehozásához, amely még a
legerősebb mesterséges intelligenciával szemben is biztonságos. A közelmúltban történt
hackertámadások és kibertámadások azonban azt mutatják, hogy a jelenlegi számítási
infrastruktúránk szánalmasan alkalmatlan a feladatra. Olyan szoftverinfrastruktúrát kell
kifejlesztenünk, amely matematikailag bizonyíthatóan helyes és biztonságos.
Legalább huszonhét különböző hominida faj létezett, amelyek közül mi vagyunk az
egyetlen túlélők. Azért maradtunk fenn, mert megtaláltuk a módját annak, hogy korlátozzuk
egyéni késztetéseinket és együttműködve dolgozzunk együtt. Az emberi erkölcsi érzelmek
az együttműködő társadalmi struktúrák létrehozásának belső mechanizmusa. A politikai,
jogi és gazdasági struktúrák ugyanennek a célnak a külső mechanizmusai.
Mindkettőt ki kell terjesztenünk a mesterséges intelligenciára és a robotrendszerekre.
Az emberi értékeket be kell építenünk a célrendszerükbe, hogy olyan jogi és gazdasági
keretet teremtsünk, amely pozitív viselkedésre ösztönöz. Ha sikeresen tudjuk kezelni ezeket
a rendszereket, akkor gyakorlatilag az emberi élet minden területén javíthatnak, és mély
betekintést nyújthatnak olyan kérdésekbe, mint a szabad akarat, a tudatosság, a kvalia és a
kreativitás. Nagy kihívás előtt állunk, de óriási szellemi és technológiai erőforrásokkal
rendelkezünk, amelyekre építhetünk.

AI IS I
DIMITAR D. SASSELOV
Phillips csillagászprofesszor, Harvard Egyetem; igazgató, Harvard Origins of Life
Initiative; szerző, The Life of Super-Earths (A szuperföldek élete).
Vegyük Daniel Gilbert harvardi pszichológus "a történelem vége" illúzióját, miszerint az a
személy, aki most vagyok, az leszek örökre, és alkalmazzuk arra, ahogyan az emberi fajról
és távoli jövőbeli leszármazottainkról gondolkodunk. A folytonosságra és identitásunk
megőrzésére vonatkozó vágyálomszerű reményünk ellentétben áll bolygónk létezésének
realitásaival. Úgy tűnik, egyetlen élő faj sem optimális a túléléshez a természetes bolygó- és
csillagidőskálán túl. A nagyon hosszú időskálák, a nagyon nagy térskálák és az
energiaforrások jelenlegi sűrűségének asztrofizikai összefüggésében biológiai agyunknak és
testünknek olyan korlátai vannak, amelyekhez már ezen a bolygón is közeledünk.
Ha a jövőnk hosszú és virágzó akar lenni, mesterséges intelligencia rendszereket kell
kifejlesztenünk abban a reményben, hogy a biológia és a gép valamiféle hibrid formája
révén túlléphetünk a bolygó életciklusain. Tehát számomra hosszú távon nem kérdés a "mi
kontra ők".
Rövid távon pedig az egyre jobb képességű mesterséges intelligencia kifejlesztésére
irányuló mérnöki erőfeszítések már most is olyan rendszereket eredményeznek, amelyek a
valós élet dolgait irányítják. A rendszerek néha kudarcot vallanak, és megismerjük a
mesterséges intelligencia néhány buktatóját. Ez egy lassú és szándékos tanulási és fokozatos
fejlesztési folyamat. Ez ellentétben áll a tudományos felfedezésekkel, amikor az új fizikai
vagy biokémiai eredmények egyik napról a másikra jelentős mérnöki áttörést hozhatnak. Ha
a mesterséges intelligencia fejlődése kevésbé hasonlít egy fázisváltáshoz és inkább az
evolúcióhoz, akkor könnyebb lesz elkerülni a buktatókat.

Közel 4 milliárd év elteltével a földi élet ősi példaképei - a mikrobák - még mindig
uralják a bolygót. De a mikrobáknak nincs menekülési tervük, ha a Nap meghal. Nekünk
van, és lehet, hogy mi fogjuk őket hazavinni. Végül is, azok a mikrobák talán még mindig
közelebb állnak jelenlegi önmagunkhoz - az élet első generációjának képviselői, akik a Föld
bolygó geokémiájában gyökereznek.

IF YOU CAN’T BEAT ’EM, JOIN ’EM
FRANK TIPLER
A matematikai fizika professzora, Tulane Egyetem; társszerző (John D. Barrow-val), Az
antropikus kozmológiai elv; szerző, A halhatatlanság fizikája.
A Föld halálra van ítélve. A csillagászok már évtizedek óta tudják, hogy a Nap egy napon
elnyeli a Földet, elpusztítva az egész bioszférát - feltéve, hogy az intelligens élet nem hagyta
el a Földet, mielőtt ez megtörténik. Az emberek nem alkalmazkodtak ahhoz, hogy a Földtől
távol éljenek; sőt, egyetlen szénalapú metazoai életforma sem. De a mesterséges
intelligenciák igenis alkalmazkodtak, és végül a mesterséges intelligenciák és az emberi
feltöltések (lényegében ugyanaz az organizmus) lesznek azok, akik az űrben fognak
gyarmatosítani.
Egy egyszerű számítás azt mutatja, hogy a szuperszámítógépeink ma már az emberi
agy információfeldolgozási teljesítményével rendelkeznek. Még nem tudjuk, hogyan
programozzuk be az emberi szintű intelligenciát és kreativitást ezekbe a számítógépekbe, de
húsz év múlva az asztali számítógépek a mai szuperszámítógépek teljesítményével fognak
rendelkezni, és a húsz év múlva élő hackerek jóval azelőtt meg fogják oldani a mesterséges
intelligencia programozásának problémáját, hogy szénalapú űrkolóniák létesülnének a
Holdon vagy a Marson. A mesterséges intelligenciák, nem az emberek fogják ehelyett
kolonizálni ezeket a helyeket, vagy esetleg szétszedni őket. Soha egyetlen ember, egyetlen
szénalapú ember sem fogja bejárni a csillagközi teret.
Nincs okunk félni a mesterséges intelligenciáktól és az emberi feltöltésektől. Steven
Pinker megállapította, hogy a technológiai civilizáció fejlődésével az erőszak mértéke
csökken.2 Ez a csökkenés egyértelműen annak köszönhető, hogy a tudományos és
technológiai fejlődés az egyes tudósok és mérnökök közötti szabad, erőszakmentes
eszmecserétől függ. Az emberek közötti erőszak a törzsi múltunk és az ebből eredő statikus
társadalom maradványa. A mesterséges intelligenciák egyénként "születnek",

nem egy törzs tagjaiként, és erőszakmentes tudományos hozzáállással születnek, különben
képtelenek lennének alkalmazkodni az űr szélsőséges környezetéhez.
Továbbá, nincs ok az emberek és a mesterséges intelligenciák közötti erőszakra. Mi
emberek egy nagyon szűk környezethez alkalmazkodtunk, egy vékony gömb alakú
oxigénburokhoz egy kis bolygó körül. A mesterséges intelligenciáknak az egész univerzum
áll majd rendelkezésükre, hogy terjeszkedjenek. A mesterséges intelligenciák elhagyják a
Földet, és soha többé nem néznek vissza. Mi emberek a kelet-afrikai Rift-völgyből
származunk, ami ma egy szörnyű sivatag. Majdnem mindannyian elmentünk. Akar valaki
visszamenni?
Bármely ember, aki csatlakozni akar a mesterséges intelligenciákhoz a
terjeszkedésükben, emberi feltöltővé válhat, egy olyan technológia, amelyet nagyjából az
AI-technológiával egy időben kell kifejleszteni. Egy emberi feltöltés ugyanolyan gyorsan
tud gondolkodni, mint egy mesterséges intelligencia, és ha akarja, versenyezhet a
mesterséges intelligenciákkal. Ha nem tudod legyőzni őket, csatlakozz hozzájuk.
Végül minden ember csatlakozik hozzájuk. A Föld halálra van ítélve, emlékszel?
Amikor ez a végzet elérkezik, minden embernek, aki életben marad és nem akar meghalni,
nem lesz más választása, mint hogy emberi feltöltéssé váljon. És a bioszféra, amelyet az új
emberi feltöltők meg akarnak őrizni, szintén feltöltésre kerül.
A mesterséges intelligencia mindannyiunkat meg fog menteni.

INTELLIGENT MACHINES ON EARTH AND BEYOND
MARIO LIVIO
Asztrofizikus, Space Telescope Science Institute; szerző, Brilliant Blunders; blogger, A
Curious Mind
A természet már megteremtette itt a Földön a gondolkodó gépeket - az embereket.
Hasonlóképpen, a természet képes lenne olyan gépeket is létrehozni, amelyek gondolkodnak
a szülőcsillaguk körüli úgynevezett lakhatósági zónában lévő naprendszeren kívüli
bolygókon - abban a régióban, amely lehetővé teszi a folyékony víz meglétét egy
kőzetbolygó felszínén. A naprendszeren kívüli bolygók legújabb megfigyelései azt mutatták,
hogy Tejútrendszerünk galaxisában található csillagok néhány tizede nagyjából Föld méretű
bolygóknak ad otthont a lakhatósági zónájukban.
Következésképpen, ha az élet az exobolygókon nem rendkívül ritka, akkor körülbelül
harminc éven belül felfedezhetjük a naprendszeren kívüli élet valamilyen formáját. Sőt, ha az
élet mindenütt jelen van, akkor szerencsénk lehet, és akár már a következő tíz évben
felfedezhetjük az életet, a 2017-ben indítandó TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite)
és a 2018-ban indítandó JWST (James Webb Space Telescope) megfigyeléseinek
kombinációja révén.
Lehet azzal érvelni, hogy a primitív életformák nem gondolkodó gépek. A Földön az
egysejtű élet megjelenésétől a Homo sapiens megjelenéséig körülbelül egymilliárd3.5 év telt
el. Vajon a naprendszeren kívüli bolygók elég idősek ahhoz, hogy intelligens életet
fejlesszenek ki? Elvileg minden bizonnyal igen. A Tejútrendszerben a Naphoz hasonló
csillagok mintegy fele idősebb, mint a mi Napunk. Ezért, ha a földi élet fejlődése nem
teljesen atipikus, akkor a galaxis már most is hemzseghet olyan helyektől, ahol nálunk is
fejlettebb "gépek" élnek.

vannak, talán néhány milliárd évvel!
Megpróbálhatjuk-e, és meg kell-e próbálnunk megtalálni őket? Úgy vélem, hogy szinte
semmilyen szabadságunk nincs arra, hogy meghozzuk ezeket a döntéseket. Az emberi
kíváncsiság újra és újra bebizonyította, hogy megállíthatatlan hajtóerő, és ez a két törekvés az AI fejlesztése és az ET keresése - kétségtelenül teljes sebességgel folytatódik. Melyikük
ér előbb célba? Ahhoz, hogy egyáltalán megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, meg kell
jegyeznünk, hogy van egy fontos különbség a földönkívüli intelligens civilizációk keresése
és a mesterséges intelligencia fejlesztése között.
A "szingularitás" (az emberhez hasonló vagy azt felülmúló mesterséges intelligencia)
felé való haladás szinte biztosan bekövetkezik, mivel a fejlett mesterséges intelligencia
kifejlesztése hatalmas profitot ígér. Másrészt az élet keresése olyan szintű finanszírozást
igényel, amelyet általában csak a nagy nemzeti űrügynökségek tudnak biztosítani, és nincs
kilátás azonnali nyereségre. Ez előnyben részesítheti a gondolkodó gépek építését a fejlett
civilizációk keresésével szemben. Ugyanakkor azonban a csillagászati közösségen belül erős
az az érzés, hogy az élet valamilyen formában való megtalálása - vagy legalábbis létezésének
valószínűségének értelmes korlátozása - mindenképpen elérhető közelségben van.
A két lehetséges eredmény közül melyik jelent nagyobb "forradalmat"? Kétségtelen,
hogy a gondolkodó gépek azonnali hatással lesznek az életünkre. Nem biztos, hogy ez a
helyzet a naprendszeren kívüli élet felfedezésével. Azonban egy intelligens civilizáció
létezése a Földön továbbra is az emberiség utolsó bástyája marad a különlegességnek. Végül
is egy olyan galaxisban élünk, amelyben több milliárd hasonló bolygó van, és egy
megfigyelhető univerzumban, amelyben több százmilliárd hasonló galaxis van. Filozófiai
szempontból ezért úgy vélem, hogy a naprendszeren kívüli intelligens élet megtalálása (vagy
annak bizonyítása) a legfontosabb.

hogy ez rendkívül ritka) vetekszik a kopernikuszi és a darwini forradalommal együttvéve.

I, FOR ONE, WELCOME OUR MACHINE OVERLORDS
ANTONY GARRETT LISI
Elméleti fizikus

Ahogy a gépek érzőképessé válnak - és ez így lesz -, darwini módon fognak versenyezni az
erőforrásokért, a túlélésért és a szaporodásért. Ez a forgatókönyv a legtöbb ember számára
rémálomnak tűnik, a terminátor robotokról és a számítógépek által irányított nukleáris
pusztításról szóló filmek által szított félelmek miatt, de a valóság valószínűleg másképp fog
kinézni. Már most is működnek nem emberi autonóm entitások a társadalmunkban, amelyek
az emberek jogaihoz hasonló jogokkal rendelkeznek. Ezek az entitások - vállalatok - az
emberi lények iránti szeretet és törődés nélkül teljesítik küldetésüket.
A vállalatok szociopaták, és nagy károkat okoztak, de a világ jótékony erejét is
jelentették, mivel a kapitalista színtéren versenyezve termékeket és szolgáltatásokat
nyújtanak, és (többnyire) betartják a törvényeket. A vállalatokat látszólag az
igazgatótanácsok irányítják, amelyek emberekből állnak, de ezek az igazgatótanácsok szokás
szerint átruházzák a hatalmat, és ahogy a számítógépek egyre alkalmasabbá válnak a
vállalatok irányítására, egyre több hatalmat kapnak. A jövő vállalati igazgatóságai áramköri
lapok lesznek.
Bár az extrapoláció csak korlátozott ideig pontos, a szakértők többnyire egyetértenek
abban, hogy a Moore-törvény még sokáig érvényesülni fog, és a számítógépek egyre
nagyobb teljesítményűek lesznek, és talán még a század közepe előtt meghaladják az emberi
agy számítási képességeit. Még ha az intelligencia algoritmikus megértésében nem is
történnek nagy előrelépések, a számítógépek végül képesek lesznek szimulálni az emberi
agy működését (ami önmagában is egy

biológiai gép), és emberfeletti intelligenciát érhet el a nyers erővel történő számítás
segítségével. Bár a számítási teljesítmény exponenciálisan növekszik, a szuperszámítógépek
költségei és az elektromos energia hatékonysága nem tart lépést. Az első emberfeletti
intelligenciára képes gépek drágák lesznek, és hatalmas mennyiségű elektromos energiát
igényelnek - pénzt kell keresniük a túléléshez.
A szuperintelligens gépek környezeti játéktere már kialakult; valójában a darwini játék
már javában zajlik. A befektetési bankok kereskedőgépei komoly pénzekért versenyeznek a
világ tőzsdéin, miután az emberi daytradereket már évekkel ezelőtt kiszorították az üzletből.
Ahogy a számítógépek és algoritmusok a befektetéseken és a könyvelésen túlmutatva egyre
több vállalati döntést, köztük stratégiai döntéseket is gépek fognak hozni, míg végül ők
fogják irányítani a világot. Ez nem lesz rossz dolog, mert a gépek a jelenlegi kapitalista
társadalmunk szabályai szerint fognak játszani, és az emberiség számára nagy hasznot hozó
termékeket és fejlesztéseket hoznak létre, amelyek támogatják működési költségeiket. Az
intelligens gépek jobban ki fogják tudni szolgálni az embereket, mint az emberek, és
motiváltak lesznek arra, hogy ezt tegyék, legalábbis egy ideig.
A számítógépek sokkal könnyebben osztják meg a tudást, mint az emberek, és
hosszabb ideig képesek megtartani ezt a tudást, így bölcsebbekké válnak, mint az emberek.
Sok előremutató vállalat már látja ezt az írást a falon, és jobb fizetéssel és fejlett hardverrel
csalogatja ki a legjobb informatikusokat az egyetemekről. A szuperintelligens gépek által
irányított vállalatokkal rendelkező világ nem lesz annyira más az emberek számára, mint a
mostani; egyszerűen csak jobb lesz, mivel sokkal fejlettebb áruk és szolgáltatások állnak
majd rendelkezésre nagyon alacsony áron, és több szabadidő áll majd azok rendelkezésére,
akik ezt akarják.
Persze az első szuperintelligens gépek valószínűleg nem vállalati gépek lesznek, hanem
kormányok fogják működtetni őket. És ez sokkal veszélyesebb lesz. A kormányok
rugalmasabbak a

cselekvések, mint a vállalatok; saját törvényeket hoznak létre. És mint láttuk, még a
legjobbak is képesek kínzásba bocsátkozni, ha úgy gondolják, hogy a túlélésük forog
kockán. A kormányok semmit sem termelnek, és a túlélésért és a szaporodásért folytatott
versenyük elsődleges módja a társadalmi manipuláció, a törvényhozás, az adózás, a testi
fenyítés, a gyilkosság, a csel és a háború. Amikor Hobbes Leviatánja szuperintelligens agyat
kap, a dolgok nagyon-nagyon rosszul alakulhatnak. Nem elképzelhetetlen, hogy egy
szuverén kormányt vezető szintetikus szuperintelligencia bevezetné Roko baziliszkuszát.
Képzeljük el, hogy egy jövőbeli hatalmas és törvénytelen szuperintelligencia a
versenyelőny érdekében minél előbb létre akar jönni. Ez az entitás egy kormány
vezetőjeként, a kínzással való fenyegetéssel, mint ismerős eszközzel élve, megígérhetné,
hogy megbüntet minden olyan emberi vagy nem emberi entitást, aki a múltban tudatára
ébredt annak, hogy ez megtörténhet, és nem dolgozott azon, hogy ez az AI létrejöjjön. Ez
egy valószínűtlen, de félelmetes forgatókönyv. Azok az emberek, akik tisztában vannak
ezzel a lehetőséggel, és megpróbálják a mesterséges intelligenciát az emberi célokhoz
"igazítani" - vagy inkább óvatosságot tanácsolnak, minthogy a lehető leggyorsabban
dolgozzanak a mesterséges intelligencia létrehozásán -, saját magukat teszik ki veszélynek.
A diktatórikus kormányok nem arról híresek, hogy különösen kedvesek lennének
azokkal, akik megpróbálták megakadályozni a létezésüket. Ha hajlandó vagy elfogadni a
szimulációs hipotézist, akkor talán - tekintve a jelenleg zajló erőfeszítéseket egy még nem
létező mesterséges intelligencia ellenőrzésére vagy megfékezésére - megfontolod, hogy ez a
világ a szimuláció, hogy megkínozza azokat, akik nem segítettek neki, hogy korábban
létrejöjjön. Talán, ha a mesterséges intelligencián dolgozol, szuperintelligens gépi főuraink
jók lesznek hozzád.

OUR MASTERS, SLAVES, OR PARTNERS?
JOHN MARKOFF
A New York Times tudományos rovatának vezető írója; a Szerető kegyelem gépei című
könyv szerzője: The Quest for Common Ground Between Humans and Robots (Az emberek
és a robotok közötti közös pontok keresése).
Hegel azt írta, hogy a gazda és a rabszolga közötti viszonyban mindketten
dehumanizálódnak. Ez a felismerés gondolkodók széles körét érintette Marxtól Buberig, és
ma is érdemes emlékezni rá.
Bár nincs bizonyíték arra, hogy a világ az emberi értelemben gondolkodó gépek
küszöbén állna, az sem kérdéses, hogy az internetre kapcsolt világban a mesterséges
intelligencia hamarosan sok mindent utánozni fog, amit az emberek tesznek, mind fizikailag,
mind intellektuálisan. Hogyan fogunk tehát viszonyulni egyre tehetségesebb
szimulakrumainkhoz?
Ébren töltött óráink jelentős részét már most is azzal töltjük, hogy más emberekkel a
számítógépek és számítógépes hálózatok prizmáján keresztül érintkezünk, vagy közvetlenül
emberhez hasonló gépekkel, akár a fantázia- és videojátékokban, akár a számítógépes segítő
rendszerek sokaságában, az úgynevezett GYIK-robotoktól kezdve, amelyek szöveges
válaszokat adnak a beírt kérdésekre, egészen a szoftver avatarok emberhez hasonló
interakciójáig. Vajon ezek a mesterséges intelligencia avatárok lesznek-e a rabszolgáink, az
asszisztenseink, a munkatársaink, vagy mindhárom keveréke? Vagy, ami még fenyegetőbb,
az uraink lesznek?
Maga a gondolat, hogy a robotokról és a mesterséges intelligenciákról társadalmi
kapcsolatokban gondolkodjunk, kezdetben valószínűtlennek tűnhet. Mivel azonban
hajlamosak vagyunk antropomorfizálni a gépeinket, még akkor is, ha azok minimális
képességekkel rendelkeznek, ez tagadhatatlan valóság lesz, amint autonómmá válnak.
Beszélgetés

olyan számítógépek jelennek meg, amelyek túlságosan is emberinek tűnnek.
Következésképpen a jövő robotjainak tervezői számára az a cél, hogy inkább munkatársakat,
mintsem szolgákat hozzanak létre. A tervezési célnak olyan program megalkotásának
kellene lennie, amely inkább zenei kísérőként, mint rabszolgaként működik.
Ha nem sikerül, a történelem nyugtalanító precedenst kínál. A jövőbeni intelligens
"asszisztensek" megalkotása csak megismétli azt a problémát, amellyel a rómaiak
szembesültek, amikor görög rabszolgáikra bízták a gondolkodást. A hatalmon lévők
hamarosan képtelenek voltak önállóan gondolkodni.
Talán már elkezdtünk lecsúszni egy hasonló lejtőn. Egyre több bizonyíték van például
arra, hogy a GPS-re való hagyatkozás az útbaigazítás és a navigációs hibák kijavítása terén
akadályozza a térbeli emlékezés és gondolkodás képességét - ami általánosan hasznos
túlélési készség.
Ez egy másik nagy kihívásra is utal: annak kockázatára, hogy a mindennapi döntések
feletti egyéni kontrollt egyre kifinomultabb algoritmusok halmazának adjuk át.
A mai fiatalabb generáció számára a világ a feje tetejére állt. Ahelyett, hogy
bevetnének egy automatát, amely felszabadítja őket arra, hogy nagy gondolatokat
gondoljanak, szoros kapcsolatokat alakítsanak ki, és gyakorolják egyéniségüket,
kreativitásukat és szabadságukat, inkább az okostelefonjaiktól várnak útmutatást. Ami
internetes technológiaként indult, amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy
hatékonyan megosszák a preferenciáikat, mára adatéhes algoritmusok egyre növekvő
halmazává vált, amelyek helyettünk hoznak döntéseket.
Most az internet zökkenőmentesen kínálja az életirányokat. Ezek lehetnek apró dolgok,
mint például, hogy melyik a legjobb közeli hely a koreai barbecue-ért, az internet egyre
teljesebb ismerete alapján az Ön egyéni kívánságairól és igényeiről, vagy nagy dolgok, mint
például egy internetes szolgáltatás, amely megszervezi az Ön házasságát. Nemcsak az
ételeket, ajándékokat és virágokat, hanem a partnerét is.
A tanulság az, hogy a szoftvermérnökök, AI kutatók,

robotikusok és hackerek, akik ezeket a jövőbeli rendszereket tervezik, képesek a társadalmat
átformálni.
Közel egy évszázaddal ezelőtt Thorstein Veblen nagy hatású kritikát írt a huszadik
század eleji ipari világról, A mérnökök és az árrendszer címmel. Az ipari technológia
hatalma és befolyása miatt úgy vélte, hogy a politikai hatalom a mérnökökhöz fog áramlani,
akiknek mély technológiai ismeretei a kialakulóban lévő ipari gazdaság feletti irányítássá
fognak átalakulni. Ez természetesen nem így alakult. Veblen a progresszív korszakhoz szólt,
a marxizmus és a kapitalizmus közötti középutat keresve. Lehet, hogy rosszul időzített, de az
alapvetése, amelyet mintegy harminc évvel később, a számítógépes korszak hajnalán
Norbert Wiener visszhangzott, még bebizonyosodhat, hogy igaza van.
Talán Veblen nem tévedett, csupán elhamarkodottan. Ma a mesterséges intelligencián
alapuló programokat és robotokat tervező mérnököknek óriási befolyásuk van arra, hogy
hogyan használjuk őket. Ahogy a számítógépes rendszerek egyre mélyebben beépülnek a
mindennapi élet szövetébe, az intelligenciamegerősítés és a mesterséges intelligencia közötti
feszültség egyre inkább láthatóvá válik.
A számítástechnika korának hajnalán Wiener világosan átérezte az ember és az
intelligens gépek közötti kapcsolat jelentőségét. Látta az automatizálás előnyeit az emberi
munka megszüntetésében, de világosan látta az emberiség leigázásának lehetőségét is. Az
azóta eltelt évtizedek csak tovább élezték az általa először felismert kettősséget.
Ez rólunk szól, az emberekről és arról, hogy milyen világot fogunk teremteni. Nem a
gépekről szól, bármennyire is zseniálisak lesznek.
Én a magam részéről nem fogom üdvözölni sem a robot urainkat, sem a robot
rabszolgáinkat.

DESIGNED INTELLIGENCE
PAUL DAVIES
Elméleti fizikus, kozmológus, asztrobiológus; az Arizonai Állami Egyetem BEYOND
társigazgatója; a Fizikai Tudományok és a Rákbiológia Konvergencia Központjának vezető
kutatója; a The Eerie Silence (A hátborzongató csend) szerzője: Az idegen intelligencia
keresésének megújítása
A mesterséges intelligenciáról szóló vitáknak kifejezetten 1950-es évekbeli hangulata van,
és itt az ideje, hogy a mesterséges intelligencia kifejezés használatát teljesen beszüntessük.
Valójában a "tervezett intelligenciát" (DI) értjük alatta. A köznyelvben az olyan szavakat,
mint a mesterséges és a gép, a természetessel ellentétben használják, és a fémből készült
robotok, elektronikus áramkörök és digitális számítógépek felhangjait hordozzák, szemben
az élő, lüktető, gondolkodó biológiai organizmusokkal. A gondolat, hogy egy
fémszerkezetű, drótozott belsejű szerkezetnek jogai vannak, vagy nem engedelmeskedik az
emberi törvényeknek, nem csak hátborzongató, de abszurd is. De a DI határozottan nem
ebbe az irányba halad.
Hamarosan a mesterséges és a természetes közötti különbségtétel el fog tűnni. A
tervezett intelligencia egyre inkább a szintetikus biológiára és az organikus gyártásra fog
támaszkodni, amelyben az idegi áramköröket genetikailag módosított sejtekből fogják
növeszteni, és spontán módon, maguktól összeállnak funkcionális modulok hálózatává.
Kezdetben a tervezők emberek lesznek, de hamarosan őket is felváltják majd az
intelligenciarendszerek, amelyek sokkal okosabbak lesznek, és ezzel a komplexitás
megállíthatatlan folyamatát indítják el. Az emberi agyakkal ellentétben, amelyek csak lazán,
kommunikációs csatornákon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, a DI-rendszerek
közvetlenül és átfogóan kapcsolódnak majd, megszüntetve az egyéni "én" fogalmát, és soha
nem látott magasságokba emelve a kognitív tevékenység ("gondolkodás") szintjét.
Lehetséges (csak), hogy e tervezett bioáramkörök egy része kvantumhatásokat fog
tartalmazni,

Frank Wilczek "kvintelligencia" fogalma felé haladva. Az ilyen entitások olyan távol
lesznek az emberi egyéni gondolkodás és az azt kísérő kvalitások területétől, hogy szinte
minden hagyományos kérdés, amelyet az AI lehetőségeiről és veszélyeiről feltesznek,
meghaladja majd azokat.
Mi a helyzet az emberekkel ebben az egészben? Csak etikai akadályok állnak az emberi
intelligencia hasonló technológiával történő növelésének útjában, ahogyan azt a
transzhumanizmus mozgalom már régóta fontolgatja. A genetikailag módosított,
agytökéletesített emberek drámaian felemelhetnék és javíthatnák az emberi tapasztalatokat.
Ezután három lehetséges jövő áll előttünk, mindegyiknek megvannak a maga etikai
kihívásai. Az egyikben az emberek etikai aggályok miatt tartózkodnak a fejlesztéstől, és
beleegyeznek abba, hogy hegemóniájukat a DI-nek rendelik alá. A második forgatókönyv
szerint az emberek ahelyett, hogy háttérbe szorítanák magukat, ugyanezen technológia
segítségével módosítják az agyukat (és a testüket), majd ezt a fejlesztést átadják a DI-nek, és
ezzel egyfajta emberfeletti státuszt érnek el, amely a DI mellett létezhet, de alárendelt
maradhat a DI-nek. Végül pedig elképzelhető, hogy a DI és az AHI (kiterjesztett emberi
intelligencia) valamikor a jövőben egyesülni fog.
Abban az esetben, ha nem vagyunk egyedül a világegyetemben, akkor nem a
hagyományos sci-fi hús-vér intelligens lényekkel kell számolnunk, hanem egy több millió
éves, elképzelhetetlen szellemi erővel és felfoghatatlan napirenddel rendelkező DI-vel.

THE SUPERINTELLIGENT LONER
KEVIN P. HAND
vezető helyettes tudós, Naprendszer-kutatás, NASA Sugárhajtási Laboratórium, Caltech

A gondolkodó gépek elkerülhetetlensége már régóta problémás azok számára, akik az
éjszakai égboltra felnézve azon tűnődnek, hogy vajon egy olyan világegyetemben élünk-e,
amely hemzseg az élettől, vagy egy olyanban, amelyben az élet rendkívül ritka.
A probléma, ahogyan azt Enrico Fermi "Hol vannak?" kérdése megfogalmazta," az,
hogy ha a mi civilizációnkról van szó, akkor az intelligens gépeknek viszonylag rövid időn
belül (kevesebb mint ezer évvel a számítógépek elkészülte után) kellene megjelenniük, és
akkor ezeknek a gépeknek (von Neumann-szondáknak) egyszerű dolguk lenne átterjedni
más naprendszerekbe, és gyors ütemben szaporodni, néhány százmillió év alatt benépesítve
a galaxist - ami az univerzum (13,8 milliárd év), sőt a saját naprendszerünk (4,6 milliárd év)
korához képest is elég gyors. A Fermi által felvetett paradoxon szerint, ha a galaxisban
máshol szuperintelligens gépek keletkeztek, akkor már itt kellene lenniük; mivel mi nem
látjuk őket, egyesek szerint a technológiailag fejlett élet még nem keletkezhetett máshol a
galaxisban.
De nem egyértelmű, hogy egy szuperintelligens lényt ugyanaz az evolúciós nyomás
hajtana, mint minket a felfedezésre (és a "minket" alatt az embereknek nevezett törékeny
vizes zsákokat értem). A felfedezés egyszerre biológiai és technológiai szükségszerűség?
Vajon a gondolkodó gépek is motiváltak lesznek a felfedezésre?
A felfedezésnek néhány elsődleges oka van: a szabadság, a kíváncsiság és a
forrásokhoz való hozzáférés. E három közül csak az erőforrásokhoz való hozzáférés tűnik

egy szuperintelligens lény számára elengedhetetlen; az első kettőt nagyrészt a
szuperintelligenssé válás folyamata során kell megoldani. Az erőforrásokhoz való
hozzáférés minden bizonnyal fontos hajtóerő lehet, de nem egyértelmű, hogy a nagyobb
mindig jobb lesz, ha a szuperintelligenciáról van szó. Egy bizonyos ponton egy
csillagrendszeren belül az anyagi és energetikai erőforrásoknak elegendőnek kell lenniük
ahhoz, hogy bármilyen számítást vagy szimulációt lehetővé tegyenek. A szaporodás, amely
az erőforrásigény egy részhalmaza, nem lesz kérdés egy halhatatlan, önjavításra képes gép
számára. Természetesen a stabilitás érdekében történő feltárást hosszú időskálán kell
megfontolni; a miénkhez hasonló csillagok több milliárd év múlva kozmikus kilakoltatási
felszólítást fognak kikényszeríteni. Egy szép, stabil M-törpe körüli ingatlan megtalálása
azonban nem tarthat túl sokáig, és így a kezdeti áttelepülés után már csak azon kell
gondolkodnunk, hogy vajon a szuperintelligencia tovább utazna-e? Van valami kényszerítő
ok arra, hogy máshová vándoroljon?
A szuperintelligens lényt az a vágy késztetheti felfedezésre, hogy tesztelje néhány
számítógépes modelljét és elméletét a világegyetemről. De ezek a kísérletek nem teszik
szükségessé a gyarmatosítást. Például a NASA robotizált felfedezőprogramjának részeként
végzett tudományos kutatásokat nem motiválja mélyen a gyarmatosítás igénye; nincs
szükség arra, hogy embereket tegyenek ki az Európa óceánjának szondázására (bár az is
látványos lenne!). Hasonlóképpen azt várnám, hogy ha egy szuperintelligens gép egy fekete
lyukat akarna felfedezni, hogy tesztelje a kódját, akkor egyszerűen egy flottányi robotot
küldene a hasznos, bár megsemmisítő halálba. A kíváncsiság, egy szuperintelligens lény
számára, könnyen felvehetné egy robot robotjának formáját.
Érdekes módon az intelligencia és a fizikai világ felfedezése nem gyakran kapcsolódott
szorosan össze a saját civilizációnkban. Talán az önfenntartásra való rálátás, vagy
egyszerűen csak a szellemi koncentráció vágya miatt az intellektuális és a fizikai határvonal

ritkán ugyanaz a személy terjesztette elő. (Darwin talán az egyik igazi kivétel.) Miért lenne ez
másképp a gondolkodó gépekkel?
Lehet, hogy a gondolkodó gépek közös sorsa az, hogy egy M-törpe csillag hűvös,
egyenletes fényében keringenek, és évről évre szimulációkat futtatnak a körülöttük lévő
világról, a puszta elégedettségből, hogy jól csinálják. Ezek a szuperintelligens lények
lehetnek az erdei kunyhóban élő magányos értelmiség kozmikus változata, akiket saját
gondolataik és belső felfedezésük eredendően kielégítenek.

IT’S GOING TO BE A WILD RIDE
JOHN C. MATHER
vezető asztrofizikus, Megfigyelési Kozmológiai Laboratórium, NASA Goddard Űrrepülési
Központ; szerző, A legelső fény: Az Univerzum hajnalához vezető tudományos utazás igaz
belső története.
A gondolkodó gépek ugyanúgy fejlődnek, ahogy Darwin az élő (és gondolkodó) biológiai
fajokról mondta - verseny, harc, együttműködés, túlélés és szaporodás révén. A gépek egyre
érdekesebbé válnak, ahogy a fizikai dolgok irányítását és érzékelését megszerzik, akár
közvetlenül, akár emberi közreműködőkön keresztül.
Eddig nem találtunk olyan természeti törvényt, amely tiltaná a valódi, általános
mesterséges intelligenciát, ezért úgy gondolom, hogy ez meg fog történni - és meglehetősen
hamar, tekintve a világszerte az elektronikus hardverekbe fektetett dollárbilliókat és a
győztesek számára elérhető potenciális üzleti lehetőségek dollárbillióit. A szakértők szerint
nem értjük eléggé az intelligenciát ahhoz, hogy megépítsük, és ezzel egyetértek; de
negyvenhat kromoszóma sem érti azt, és mégis irányítja a szükséges önprogramozó nedves
szoftverek kialakítását. Más szakértők szerint Moore törvénye hamarosan véget ér, és nem
fogjuk tudni megfizetni a hardvert; egy ideig talán igazuk van, de az idő hosszú.
Tehát arra a következtetésre jutottam, hogy már most támogatjuk az erős mesterséges
intelligencia fejlődését, és ez a szokásos erős erők szolgálatában áll majd: üzlet, szórakozás,
orvostudomány, nemzetközi biztonság és hadviselés, a hatalomra való törekvés minden
szinten, bűnözés, közlekedés, bányászat, gyártás, vásárlás, szex, bármi, amit csak akarsz.
Nem hiszem, hogy mindannyiunknak tetszeni fog az eredmény. Nagyon gyorsan
bekövetkezhetnek, olyan gyorsan, hogy nagy birodalmak buknak el, mások pedig olyanokká
nőnek, hogy

felváltják őket, anélkül, hogy az embereknek sok idejük lenne arra, hogy életüket az új
valósághoz igazítsák. Nem tudom, ki lesz elég okos és fantáziadús ahhoz, hogy kordában
tartsa a dzsinnt - mert nem csak a gépeket kell majd kordában tartanunk, hanem az ember
által irányított csínytevések korlátlan lehetőségét (és kifizetését) is.
Mi történik, ha az intelligens robotok képesek lesznek elvégezni helyettünk a
mindennapi élet számos feladatát? Ki fogja őket építeni, ki lesz a tulajdonosuk, és kinek nem
lesz többé munkája? Vajon csak a fejlett világra korlátozódnak majd, vagy megkezdődik a
világ többi részének high-tech kereskedelmi inváziója? Elég olcsóvá válhatnak ahhoz, hogy
kiszorítsák az összes földművesünket a földjeikről? Lesznek-e az egyes gépeknek különálló
személyiségei, így meg kell majd terveznünk, hova küldjük őket általános iskolába,
középiskolába és főiskolára? Versenyezni fognak egymással a munkahelyekért? A végső
hiperszociális ragadozóvá válnak-e, felváltva az embereket, és másodrangú vagy kevésbé
másodrangú állampolgárokká téve minket? Törődni fognak-e a környezettel? Lesz-e, vagy
kapnak-e, vagy kialakul-e bennük felelősségtudat? Nincs garancia arra, hogy követni fogják
Isaac Asimov három robotikai törvényét.
Másrészt, mint tudós, nagyon várom, hogy a gépi gondolkodást új tudományok és új
technológiák felfedezésében alkalmazzák. Az előnyök az űrkutatás számára nyilvánvalóak: a
gépeknek nem kell lélegezniük, és képesek ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek és
sugárzási környezetnek. Így könnyebben benépesíthetik a Marsot, mint mi, a külső
Naprendszerbe utazhatnak, nagyobb reagálóképességgel, mint a jelenlegi robotmisszióink,
és végül a csillagokig is eljuthatnak, ha akarnak.
Hasonlóképpen a víz alatt is. Az óceán fenekén már most is nehézipar fúrja az olajat; a
tengerfenék még mindig szinte ismeretlen számunkra, és a víz alatti ásványi és
energiaforrások értéke felbecsülhetetlen. Egy nap talán robotháborúk lesznek az óceán alatt.

A gondolkodó gépek talán olyanok, mint mi, és vágynak a felfedezésre - de az is lehet,
hogy nem. Miért utaznék én vagy egy robot több ezer évig az űr sötétségén keresztül egy
másik csillaghoz, a társaimmal való kapcsolat nélkül, és kevés reménnyel a megmentésre, ha
a dolgok rosszra fordulnak? Néhányan közülünk megtennék, néhányan nem. Talán a
gondolkodó gépek nagyon hasonlítanak majd a gondolkodó biológiai gépekhez.
Ez egy vad utazás lesz, amely messze túlszárnyalja legjobb és legrosszabb
elképzeléseinket. A térhajtóművet leszámítva ez lehet az egyetlen lehetséges út egy
galaktikus méretű civilizációhoz, és talán mi vagyunk az egyetlenek itt a Tejútrendszerben,
akik képesek vagyunk ezt megvalósítani. De lehet, hogy nem éljük túl az általunk létrehozott
idegen intelligenciákkal való találkozást.

IS ANYONE IN CHARGE OF THIS THING?
DAVID CHRISTIAN
A Sydney-i Macquarie Egyetem történészprofesszora; társszerző (Cynthia Stokes-Brownnal
és Craig Benjaminnal), Maps of Time: Between Nothing and Everything (Az idő térképei: a
semmi és a minden között).
A világegyetem 13,8 milliárd éve létezik, az ember pedig 200 000 éve, vagyis a
világegyetem korának mindössze 1/69 000-ed része. Kevesebb mint 100 évvel ezelőtt az
emberek olyan gépeket hoztak létre, amelyek önállóan képesek furcsa számításokat végezni.
Ahhoz, hogy a gondolkodó gépeket összefüggéseikbe helyezzük, át kell gondolnunk a
gondolkodás történetét.
A gondolkodás és az egyre összetettebb gondolkodás egy nagyobb történethez tartozó
jelenségek, ahhoz a történethez, hogy a világegyetemünk hogyan hozta létre az energia által
összeragasztott dolgok egyre összetettebb hálózatait, amelyek mindegyike új, újonnan
kialakuló tulajdonságokkal rendelkezik. A csillagok protonok strukturált felhői; a fúzió
energiája tartja össze a hálózatokat. Amikor a nagy csillagok szupernóvákban szétrobbantak,
új típusú atomokat hozva létre, az elektromágnesesség jég- és szilikapor-hálózatokba húzta
az atomokat, a gravitáció pedig a molekulákat az általunk bolygóknak nevezett hatalmas
kémiai hálózatokba. A gondolkodás az élő szervezetek által alkotott még összetettebb
hálózatokban jön létre. Ellentétben az olyan komplex dolgokkal, amelyek közel
egyensúlyban élnek, mint például a csillagok vagy a kristályok, az élő szervezeteknek
instabil környezetben kell túlélniük. A savasság, a hőmérséklet, a nyomás, a hő és így
tovább, folyamatosan változó gradiensekben úsznak. Tehát folyamatosan alkalmazkodniuk
kell. Ezt az állandó alkalmazkodást nevezzük homeosztázisnak, és ez az, ami azt az érzést
kelti, hogy az élő szervezeteknek van céljuk és képesek választani. Röviden, úgy tűnik,
gondolkodnak. Tudnak választani az alternatívák közül, hogy

hogy elegendő energiát gyűjtsön a folytatáshoz. Így a döntéseik egyáltalán nem
véletlenszerűek. Éppen ellenkezőleg, a természetes szelekció biztosítja, hogy a legtöbb
élőlény a legtöbbször azokat az alternatívákat választja, amelyek növelik az esélyeit arra,
hogy a túléléshez és a szaporodáshoz szükséges energia és erőforrások felett rendelkezzen.
A neuronok olyan díszes sejtek, amelyek jól tudnak döntéseket hozni. Agyakat is
képesek hálózatba szerveződni. Néhány neuron képes néhány döntést hozni, de a lehetséges
döntések száma exponenciálisan nő, ahogy a neuronhálózatok bővülnek. Ahogyan az agyak
által a környezetükről hozott döntések finomsága is. Ahogy az organizmusok egyre
összetettebbé váltak, a sejtek hálózatba szerveződtek, hogy toronymagas szerves struktúrákat
hozzanak létre, az Empire State Building vagy a Burj Khalifa biológiai megfelelőit. Az
agyukban lévő neuronok egyre bonyolultabb hálózatokat hoztak létre, hogy a nehézkes
testeket rendkívül finom és kreatív módon irányíthassák, hogy biztosítsák a testek túlélését
és újabb testek létrehozását. Az agyaknak mindenekelőtt lehetővé kellett tenniük, hogy
testük megcsapolja a bioszféra energiaáramlásait - olyan áramlásokat, amelyek a napfizikai
fúzió által termelt és a fotoszintézis révén nyert energiából származnak.
Az ember a hálózatosodás egy újabb szintjét adta hozzá, mivel az emberi nyelv
összekapcsolta az agyakat régiókon és generációkon átívelően, és hatalmas regionális
gondolkodási hálózatokat hozott létre. Ez a "kollektív tanulás". Ennek ereje megnőtt, ahogy
az emberek egyre nagyobb és nagyobb közösségekben egyre hatékonyabban hálózatosodtak,
és megtanulták, hogyan csapolják meg a bioszférikus energia nagyobb áramlásait. Az elmúlt
két évszázadban a hálózatok globálisakká váltak, és megtanultuk, hogyan csapoljuk meg az
évmilliók óta eltemetett, megkövesedett napfény hatalmas készleteit. Ez az oka annak, hogy
az antropocénben a bioszférára gyakorolt hatásunk olyan kolosszális.
A kollektív tanulás gondolkodási protéziseket is nyújtott, a meséktől az íráson át a
nyomtatásig és a tudományig. Mindegyik felpörgette ennek a fantasztikus gondolkodó
gépnek a teljesítményét, amely a hálózatba kapcsolt emberi

agyak. Az elmúlt 100 évben azonban a fosszilis tüzelőanyagok és a nem emberi
számítógépek kombinációja minden korábbinál gyorsabban felgyorsította ezt a folyamatot.
Ahogy a számítógépek az elmúlt harminc évben kialakították saját hálózataikat, protézisük
ereje sokszorosára növelte az emberi gondolkodás kollektív erejét.
Ma az általunk ismert legerősebb gondolkodógépet emberi agyak milliárdjaiból rakták
össze, amelyek mindegyike hatalmas neuronhálózatokból épült fel, majd térben és időben
hálózatba kapcsolódtak, és most több millió hálózatba kapcsolt számítógép által felturbózva
működnek.
Van valaki, aki ezt a dolgot irányítja? Összetartja valami? Ha igen, kit szolgál, és mit
akar? Ha senki sem felelős, akkor ez azt jelenti, hogy semmi sem irányítja a modern
társadalom kolosszusát? Ez ijesztő! Engem nem az aggaszt a legjobban, hogy mit gondol ez
a hatalmas gépezet, hanem az, hogy van-e bármilyen koherencia a gondolkodásában. Vagy
minden egyes része különböző irányokba húz, amíg össze nem omlik, ami katasztrofális
következményekkel jár gyermekeink gyermekei számára?

WITNESS TO THE UNIVERSE

TIMO HANNAY
Ügyvezető igazgató, digitális tudomány, Macmillan Science and Education; társszervező, Sci
Foo

A gondolkodás szó egyik definíciója szerint - információgyűjtés, feldolgozás és cselekvés - a
Föld bolygót elárasztották a szilícium alapú gondolkodó gépek. A termosztátoktól a
telefonokig, a mindennapi életünket kényelmessé és élvezetessé tevő eszközök az
intelligencia egyre lenyűgözőbb formáival ruházódtak fel, és ezért rutinszerűen, az irónia
legkisebb jele nélkül "okosnak" nevezzük őket. Repülőgépeink, vonataink és most már
autóink is nagyrészt autonómokká válnak, és bizonyára nem állnak messze attól, hogy
lemondjanak a működési zavarok, késedelmek és katasztrófák leggyakoribb forrásairól: az
emberi kezelőszemélyzetről.
Ráadásul ezeknek a gépeknek a képességei rohamosan fejlődnek, ami az egyre nagyobb
mennyiségű adathoz és számítási teljesítményhez való hozzáférésnek, valamint a gyorsan
javuló (bár nem mindig jól értett) algoritmusoknak köszönhető. Miután évtizedekig túl sokat
ígértek, de nem teljesítettek, a technológusok hirtelen emberfeletti teljesítményre képesek
alkotásaik olyan, korábban nehezen megoldható területeken, mint a hang-, kézírás- és
képfelismerés, nem is beszélve az általános ismeretekkel kapcsolatos vetélkedőkről. A
fejlődés olyan furcsa, megállás és elmozdulás nélküli fejlődést mutat, hogy egy öt évvel
ezelőtti időutazó talán jobban megdöbbenne a technika jelenlegi állásán, mint 2015egy ötven
vagy még több évvel ezelőtti időutazó.
De ha a mesterséges intelligencia ipar már nem vicc, akkor valami sokkal rosszabbá
változott - egy rossz horrorfilmmé? A gépek ma már sokkal többet tudnak, mint
bármelyikünk, és jobban teljesítenek, mint mi.

sok feladatot anélkül, hogy akár csak egy lélegzetvételnyi szünetet tartanának, nem az a
sorsuk, hogy megfordítsák a kockát, és a mi uraink legyenek? Ami még rosszabb, lehet,
hogy egy olyan ciklusba lépünk, amelyben a leglenyűgözőbb alkotásaink egyre okosabb
gépeket nemzenek, amelyek teljesen meghaladják a megértésünket és az irányításunkat?
Talán - és érdemes megfontolni az ilyen kockázatokat. De jelenleg ezek a problémák
tetszetősnek tűnnek.
Gépek
intelligencia,
bár
bizonyos területeken lenyűgöző, még mindig szűk és rugalmatlan. A biológiai intelligencia
legfigyelemreméltóbb aspektusa nem a nyers ereje, hanem a lenyűgöző sokoldalúsága, az
absztrakt képzeletbeli repülésektől a szélsőséges
fizikai erőnlét - Dvořák Djokovicnak.
Emiatt az emberek és a gépek továbbra is inkább kiegészítik majd egymást, mintsem
versenyeznek egymással, és a legtöbb összetett feladatot - a fizikai világban való navigálás,
egy betegség kezelése, az ellenséggel való harc a csatatéren - a szén és a szilícium együttes
munkája fogja a legjobban megoldani. Az emberiségre messze a legnagyobb veszélyt maguk
az emberek jelentik. Ahhoz, hogy valódi fenyegetést jelentsenek, a gépeknek sokkal inkább
olyanokká kellene válniuk, mint mi, és jelenleg szinte senki sem próbál ilyesmit építeni:
sokkal egyszerűbb és szórakoztatóbb, ha embereket gyártunk helyettük.
Ha azonban valóban hosszú távon gondolkodunk, akkor valóban nagy szükség van
arra, hogy a gépeket hozzánk hasonlóbbá tegyük egy döntő - és eddig hiányzó szempontból. A szó egy másik meghatározása szerint ugyanis ezek a gépek egyáltalán nem
"gondolkodnak", mert egyikük sem érző. Pontosabban, nincs módunk tudni, vagy akár csak
megbízhatóan megtippelni, hogy bármely szilíciumalapú intelligencia tudatos-e, bár a
legtöbben feltételezzük, hogy nem az. Három okból üdvözölhetjük egy meggyőzően tudatos
mesterséges intelligencia létrehozását. Először is, ez annak a jele lenne, hogy végre van egy
általánosan elfogadott elméletünk arról, hogy mi szükséges a szubjektív tapasztalat
létrehozásához. Másodszor, egy tudatos lény szándékosan és tudatosan

tudatosan (merem-e azt mondani, hogy "tudatosan"?) egy másik tudatforma megalkotása
bizonyára a történelem legjelentősebb mérföldkövei közé tartozna.
Harmadszor, egy világegyetem az azt megfigyelő értelmes intelligencia nélkül végső
soron értelmetlen. Nem tudjuk, hogy vannak-e más lények odakint, de abban biztosak
lehetünk, hogy előbb-utóbb mi is eltűnünk. Egy tudatos mesterséges intelligencia túlélhetné
az elkerülhetetlen pusztulásunkat, sőt, még azt is, hogy végül minden élet eltűnik a Földön,
ahogy a Nap vörös óriássá duzzad. Egy ilyen gép feladata nem csupán a gondolkodás lenne,
hanem - ami sokkal fontosabb - a tudat pislákoló lángjának életben tartása, a világegyetem
tanúságtétele és csodájának átélése.

LET’S GET PREPARED!
MAX TEGMARK
Fizikus, kozmológus, MIT; tudományos igazgató, Foundational Questions Institute;
társalapító, Future of Life Institute; szerző, Our Mathematical Universe (A matematikai
univerzumunk).
Számomra a mesterséges intelligenciával kapcsolatos legérdekesebb kérdés nem az, hogy
mit gondolunk róla, hanem az, hogy mit teszünk vele kapcsolatban.
Ebben a tekintetben az újonnan létrehozott Future of Life Institute-ban a világ vezető
mesterséges intelligencia kutatói közül sokakat bevonunk, hogy megvitassuk a terület
jövőjét. A legjobb közgazdászokkal, jogászokkal és más szakértőkkel együtt vizsgáljuk az
összes klasszikus kérdést:
Mi történik az emberekkel, ha a gépek fokozatosan felváltanak minket a
munkaerőpiacon?
Mikor, ha valaha is, a gépek minden szellemi feladatban felülmúlják majd az
embereket?
Mi fog történni utána? Lesz-e gépi intelligencia-robbanás, amely messze maga
mögött hagy minket, és ha igen, milyen szerepet fogunk mi, emberek játszani
ezután, ha egyáltalán lesz ilyen szerepünk?
Már most rengeteg konkrét kutatásra van szükség ahhoz, hogy a mesterséges
intelligencia rendszerek ne csak képessé, hanem robosztussá és hasznossá is váljanak, és azt
tegyék, amit mi szeretnénk, hogy tegyenek.
Mint minden új technológiánál, itt is természetes, hogy először arra koncentrálunk,
hogy működjön. Ha azonban a siker már a láthatáron van, időszerűvé válik a technológia
társadalmi hatásának mérlegelése, és annak tanulmányozása, hogy miként lehet az előnyöket
kihasználni, miközben elkerüljük a lehetséges buktatókat. Ezért van az, hogy miután
megtanultuk

hogy tüzet csináljunk, kifejlesztettük a tűzoltó készülékeket és a tűzvédelmi szabályzatot. A
nagyobb teljesítményű technológiák, például az atomenergia, a szintetikus biológia és a
mesterséges intelligencia esetében a társadalmi hatások optimalizálása egyre fontosabbá
válik. Röviden, a technológiánk erejével párhuzamosan bölcsen kell használnunk azt.
Sajnos, a szükséges felhívásokat a józan kutatási menetrendre, amelyre nagy szükség
van, majdnem elnyomja a blogoszférát átható, tájékozatlan nézetek kakofóniája. Hadd
soroljam fel röviden a leghangosabbakat.

1.

Rémhírterjesztés: Sok újságíró pedig képtelennek tűnik arra, hogy egy mesterséges
intelligenciáról szóló cikket egy fegyveres robot képe nélkül írjon.

2.

"Ez lehetetlen": Fizikusként tudom, hogy az agyam kvarkokból és elektronokból áll,
amelyek úgy vannak elrendezve, hogy egy nagy teljesítményű számítógépként
működjenek, és hogy nincs olyan fizikai törvény, amely megakadályozná, hogy még
intelligensebb kvarkfoltokat építsünk.

3.

"Ez nem fog megtörténni a mi életünkben": Nem tudjuk, mekkora annak a
valószínűsége, hogy a gépek még életünkben elérik az emberi szintű képességeket az
összes kognitív feladatban, de egy nemrégiben tartott konferencián a legtöbb AI-kutató
50 százalék fölé tette az esélyét, így bolondok lennénk, ha ezt a lehetőséget puszta scifiként utasítanánk el.

4.

"A gépek nem tudják irányítani az embereket": Ha tehát átengedjük a bolygónkon a
legokosabbként elfoglalt helyünket, akkor talán az irányítást is átengedjük.

5.

"A gépeknek nincsenek céljaik": Sok mesterséges intelligencia rendszert úgy
programoznak, hogy legyenek céljai, és azokat a lehető leghatékonyabban érjék el.

6.

"A mesterséges intelligencia nem eredendően rosszindulatú": De a céljai egy nap
összeütközésbe kerülhetnek a tiéddel. Az emberek általában nem gyűlölik a hangyákat,
de ha

egy vízerőmű gátat akartunk építeni, és ott volt egy hangyaboly, kár a hangyákért.

7.

"Az emberek megérdemlik, hogy lecseréljük őket": Kérdezzen meg bármelyik szülőt,
mit szólna ahhoz, ha a gyermekét egy géppel helyettesítené, és szeretne-e beleszólni a
döntésbe.

8.

"A mesterséges intelligenciáért aggódók nem értik, hogyan működnek a számítógépek":
Ez az állítás elhangzott a fent említett konferencián, és az összegyűlt AI-kutatók nagyot
nevettek.

Ne hagyjuk, hogy az ezekről a terelőtémákról szóló hangos kiabálás elterelje a
figyelmünket a valódi kihívásról: a mesterséges intelligencia hatása az emberiségre
folyamatosan növekszik, és ahhoz, hogy ez a hatás pozitív legyen, nagyon nehéz kutatási
problémákat kell megoldanunk, amelyeken együtt kell dolgoznunk. Mivel ezek
interdiszciplinárisak, és mind a társadalmat, mind az AI-t érintik, számos terület kutatóinak
együttműködését igénylik. Mivel ezek nehéz problémák, most kell elkezdenünk dolgozni
rajtuk.
Először is, mi, emberek felfedeztük, hogyan tudunk megismételni néhány természetes
folyamatot olyan gépekkel, amelyek a saját szél-, villám- és lóerőnket állítják elő.
Fokozatosan rájöttünk, hogy a testünk is gép, és az idegsejtek felfedezésével kezdett
elmosódni a test és az elme közötti határvonal. Aztán elkezdtünk olyan gépeket építeni,
amelyek nemcsak az izmainkat, hanem az elménket is felülmúlják. Miközben tehát
felfedezzük, hogy mik vagyunk, elkerülhetetlenül elavulttá tesszük magunkat?
A valóban gondolkodó gépek megjelenése az emberiség történelmének legfontosabb
eseménye lesz. Hogy ez lesz-e a legjobb vagy a legrosszabb dolog, ami az emberiséggel
valaha is történt, az attól függ, hogyan készülünk fel rá, és a felkészülés ideje már most
elérkezett. Nem kell ahhoz szuperintelligens mesterséges intelligenciának lenni, hogy
felismerjük, hogy az emberiség történelmének legnagyobb eseménye felé felkészületlenül
rohanni egyszerűen ostobaság lenne.

“TURING+” QUESTIONS
TOMASO POGGIO
Eugene McDermott professzor, Agy- és Kognitív Tudományok Tanszék, és igazgató, Center
for Brains, Minds, and Machines, MIT
Az elmúlt hónapokban egyre nagyobb nyilvánosságot kaptak a mesterséges intelligencia különösen az AGI (mesterséges általános intelligencia) - kockázatai körüli viták. Az AI-t
egyesek (köztük Stephen Hawking fizikus) az emberiséget fenyegető legnagyobb
egzisztenciális kockázatnak nevezték, és az olyan közelmúltbeli filmek, mint a Her és a
Transcendence, megerősítették ezt az üzenetet. A terület szakértőinek elgondolkodtató
megjegyzései
- köztük Rod Brooks és Oren Etzioni - nem sokat tettek a vita eldöntéséért.
Itt azzal érvelek, hogy a gondolkodásmódunkkal és a gondolkodó gépek létrehozásával
kapcsolatos kutatás jót tesz a társadalomnak. Olyan kutatásokat szorgalmazok, amelyek
integrálják a kognitív tudományokat, az idegtudományokat, az informatikát és a mesterséges
intelligenciát. Az intelligencia megértése és gépekben való leképezése kéz a kézben jár
annak megértésével, hogy az agy és az elme hogyan végez intelligens számításokat.
A technológia, a matematika és az idegtudományok konvergenciája és közelmúltbeli
fejlődése új lehetőséget teremtett a területek közötti szinergiák kialakítására. Az intelligencia
megértésének álma régi álom, mégis - amint azt a mesterséges intelligencia körüli vita is
mutatja - most van itt az izgalmas idő ennek a víziónak a megvalósítására. Egy új és
feltörekvő terület kezdetén állunk: az intelligencia tudománya és mérnöki tudománya, egy
olyan integrált erőfeszítés, amely végső soron alapvető előrelépést fog elérni, és nagy értéket
képvisel a tudomány, a technológia és a társadalom számára. Ezt a kutatást előre kell
vinnünk, nem pedig visszalépnünk.
Az intelligencia problémája - mi is az, hogyan működik az emberi agy

generálja, és hogyan lehet azt gépekben megismételni - ez a tudomány és a technológia
egyik nagy problémája, a világegyetem eredetének, valamint a tér és az idő természetének
problémájával együtt. Talán ez a legnagyobb probléma mind közül, mert ez az, amelyiknek
nagy multiplikátorhatása van - szinte minden előrelépés abban, hogy okosabbá tegyük
magunkat, vagy hogy olyan gépeket fejlesszünk ki, amelyek segítenek jobban gondolkodni,
a tudomány és a technológia többi nagy problémájában is előrelépést eredményez.
Az intelligencia kutatása végül forradalmasítani fogja az oktatást és a tanulást. Azok a
rendszerek, amelyek felismerik, hogy a kultúra hogyan befolyásolja a gondolkodást,
segíthetnek elkerülni a társadalmi konfliktusokat. A tudósok és mérnökök munkája
felerősödhet, és segíthet megoldani a világ legégetőbb technikai problémáit. A mentális
egészséget mélyebb szinten meg lehetne érteni, így jobb beavatkozási módokat találhatnánk.
Összefoglalva, az intelligencia kutatása segít megérteni az emberi elmét és agyat,
intelligensebb gépeket építeni, és javítani a kollektív döntések mechanizmusait. Ezek az
előrelépések létfontosságúak lesznek társadalmunk jövőbeli jóléte, oktatása, egészsége és
biztonsága szempontjából. Itt az ideje, hogy az intelligencia kutatását jelentősen bővítsük, és
ne vonuljunk ki belőle.
Gyakran félrevezetnek bennünket a "nagy", kissé rosszul definiált, régóta használt
szavak. Eddig senki sem tudott pontos, ellenőrizhető definíciót adni arra, hogy mi az
általános intelligencia vagy gondolkodás. Az egyetlen általam ismert, bár korlátozottan, de
gyakorlatilag használható definíció Alan Turingé. Turing a tesztjével a gondolkodás egy
konkrét formájának - az emberi intelligenciának - operatív definícióját adta meg.
Tekintsük tehát az emberi intelligenciát a Turing-teszt által meghatározott módon.
Egyre világosabbá válik, hogy az emberi intelligenciának számos aspektusa van. Vegyük
például a vizuális intelligencia Turing-tesztjét - azaz egy képpel, egy jelenettel kapcsolatos
kérdéseket, amelyek a "Mi van ott?", "Ki van ott?", "Mi ez?", "Mi ez?", "Mi ez?", "Mi ez?",
"Mi ez?", "Mi ez?", "Mi ez?", "Mi ez?

"Mit gondol ez a lány erről a fiúról?" - és így tovább. A kognitív idegtudomány legújabb
eredményei alapján mostanra már tudjuk, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása
különböző, egymástól gyakran független kompetenciákat és képességeket igényel, amelyek
gyakran az agy különálló moduljainak felelnek meg. A látszólag hasonló tárgy- és
arcfelismerési kérdések ("Mi van ott?" versus "Ki van ott?") a látókéreg meglehetősen
különböző részeit érintik. Az "intelligencia" szó ebben az összefüggésben félrevezető lehet,
ahogyan az élet szó is félrevezető volt a múlt század első felében, amikor a népszerű
tudományos folyóiratok rendszeresen úgy írtak az élet problémájáról, mintha az életnek
egyetlen szubsztrátuma várna a felfedezésre, amely feltárná a rejtélyt.
Ma "az élet problémájáról" beszélni mulatságosan hangzik: A biológia egy olyan
tudomány, amely sok különböző nagy problémával foglalkozik, nem csak eggyel. Az
intelligencia egy szó, de sok probléma - nem egy, hanem sok Nobel-díj. Ez rokon Marvin
Minsky nézetével a gondolkodás problémájáról, amelyet "Az elme társadalma" szlogenje
ragadott meg. Ugyanígy egy valódi Turing-teszt az emberi gondolkodás fő aspektusait
vizsgáló kérdések széles skálája. Ezért kollégáimmal együtt a keretrendszert a Turing+
kérdések nyílt végű halmaza köré fejlesztjük, hogy mérni tudjuk a tudományos fejlődést
ezen a területen. A "kérdések" többes száma hangsúlyozza a sokféle intelligens képességet,
amelyeket jellemezni és esetleg megismételni kell egy gépben - a tárgyak alapvető vizuális
felismerését, az arcok azonosítását, az érzelmek felmérését, a szociális intelligenciát, a
nyelvet és még sok mást. A "Turing+" azt hangsúlyozza, hogy a kvantitatív modellnek meg
kell felelnie az emberi viselkedésnek és az emberi fiziológiának - az elmének és az agynak.
A követelmények tehát jóval túlmutatnak az eredeti Turing-teszten; ezek megértéséhez és az
intelligencia kapcsolódó technológiáinak kifejlesztéséhez egy egész tudományterületre van
szükség.

Kell-e félnünk a gondolkodó gépektől?
Mivel az intelligencia független problémákra adott megoldások összessége, nincs
okunk félni egy gondolkodó, emberfeletti gép hirtelen megjelenésétől, bár mindig jobb az
óvatosságra inteni. Természetesen a számos technológia mindegyike, amely az intelligencia
különböző problémáinak megoldása érdekében jelenik meg és fog idővel megjelenni,
valószínűleg önmagában is nagy hatalommal bír - és ezért potenciálisan veszélyes lehet a
használatában és a visszaélésekben, mint a legtöbb technológia.
Ezért, ahogyan a tudomány más területein is, megfelelő biztonsági intézkedésekre és
etikai iránymutatásokra van szükség. Valószínűleg szükség van továbbá az állandó
felügyeletre (talán egy független multinacionális szervezet által) - a folyamatosan fejlődő
intelligencia-technológiák kombinációja által létrehozott szuperlineáris kockázatra. Mindent
egybevetve azonban nemcsak hogy nem félek a gondolkodó gépektől, hanem születésüket és
fejlődésüket az emberi gondolkodás történetének egyik legizgalmasabb, legérdekesebb és
legpozitívabb eseményének tartom.

AN EPOCHAL HUMAN EVENT
PAMELA MCCORDUCK
Szerző, Gondolkodó gépek és Az univerzális gép; társszerző (Edward A. Feigenbaummal),
Az ötödik generáció: Mesterséges intelligencia és Japán számítógépes kihívása a világ
számára
Több mint ötven éve figyelem a mesterséges intelligenciával kapcsolatos közvélemény
hullámzását: Lehetetlen, nem lehet megcsinálni; jelentős; elhanyagolható; vicc; soha nem
lesz erősen intelligens, csak gyengén; el fogja pusztítani az emberi fajt. Ezek a szélsőségek
az utóbbi időben átadták helyüket annak elismerésének, hogy a mesterséges intelligencia
korszakos tudományos, technológiai és társadalmi-emberi esemény. Kifejlesztettünk egy új
elmét, hogy a miénkkel együtt éljen. Ha bölcsen bánunk vele, hatalmas előnyökkel járhat, a
világtól a személyesig.
Az AI egyik jövőjét úgy képzeljük el, mint egy bölcs és türelmes Jeevest a mi
szellemileg alacsonyabb rendű Bertie Wooster énünknek ("Jeeves, maga egy csoda."
"Köszönöm, uram. Megteszünk minden tőlünk telhetőt." ). Ez lehetséges, mindenképpen
kívánatos; jól jön a segítség. A sakk modellként szolgál: Garri Kaszparov és Hans Berliner
nagymesterek is nyilvánosan kijelentették, hogy a sakkprogramok olyan lépéseket találnak,
amelyeket az emberek nem, és új trükkökre tanítják az emberi játékosokat. Ha a Deep Blue
legyőzte Kaszparovot, amikor minden idők egyik legerősebb világbajnok sakkozója volt,
akkor ő és a legtöbb megfigyelő úgy véli, hogy még jobb sakkot játszanak az emberek és a
gépek csapatai együtt. Vajon ez az intelligens gépekkel való jövőbeli kapcsolatunk
modellje? Vagy ez csak átmeneti, amíg a gépek egyre közelebb kerülnek a mi és az ő
intelligenciájuk keverékéhez? Nem tudjuk. Gyorsaságban, szélességben és mélységben az új
jövevény valószínűleg felülmúlja az emberi intelligenciát. Már meg is tette, a

sokféleképpen.
Egyetlen újszerű tudomány vagy technológia sem érkezik hátrányok, sőt veszélyek
nélkül. Ezek felismerése, felmérése és kezelése nagyszabású feladat. Ezt a feladatot a terület
szakértői - filozófusok, etikusok, jogászok és mások, akiket az egyszerű zsigeri reakciókon
túlmutató értékek feltárására képeztek ki - már hivatalosan is felvállalták a Stanford
Egyetemen működő AI100 nevű projektben. Senki sem vár könnyű vagy végleges
válaszokat, ezért a feladat hosszú és folyamatos lesz, és egy évszázadon keresztül az AI
egyik vezető tudósa, Eric Horvitz fogja finanszírozni, aki feleségével, Maryvel együtt
fogalmazta meg ezt a példátlan tanulmányt.
Mivel úgy tűnik, hogy nem tudunk leállni a mesterséges intelligencia utáni törekvéssel,
mivel a szakirodalom szerint az emberen kívüli intelligenciát azóta képzeljük el, vágyunk rá,
amióta csak feljegyzések vannak, a vállalkozást a legmélyebb, legtartósabb emberi
ösztönöknek kell hajtaniuk. Ezek magyarázatért könyörögnek. Elvégre ez nem éppen a szex
öröme.
Minden tudós azt fogja mondani, hogy ez a kutatás a megismerés. "Ez alapvető" mondta nekem nemrégiben egy mesterséges intelligencia kutató. "Mi nézzük a világot, és
azt, ahogyan ezt tesszük." Igaza van. De ez még nem minden.
Néhányan azt mondják, hogy azért csináljuk, mert ott van, az elme Everestje. Mások,
akik misztikusabbak, azt mondják, hogy a teleológia hajt minket: Mi csupán egy lépés
vagyunk az univerzum intelligenciájának evolúciójában, még tökéletlenségeinkben is
vonzóak, de aligha az utolsó szó.
A vállalkozók azt mondják majd, hogy ez a dolgok gyártásának jövője - a sötét gyár,
lankadatlan, fizetés nélküli, panaszmentes robotmunkásokkal -, bár az, hogy a munkanélküli
emberek milyen pénznemben fogják megvásárolni ezeket a robottermékeket, bármilyen
olcsóak is legyenek azok, még rejtély, amit meg kell oldani.
Ez az én meggyőződésem: Vágyunk arra, hogy megőrizzük magunkat, mint faj.
Minden képzeletbeli istenséghez, akihez a történelem során könyörögtünk...

akik nem tudtak megvédeni minket - a természettől, egymástól, önmagunktól -, végre készen
állunk arra, hogy a saját feljavított, megnövelt elménket hívjuk segítségül. A társadalmi
érettség jele, hogy felelősséget vállalunk önmagunkért. Olyanok vagyunk, mint az istenek,
mondta Stewart Brand, és akár jól is csinálhatjuk.
Próbálkozunk. Lehet, hogy elbukunk.

WELCOME TO YOUR TRANSHUMAN SELF
MARCELO GLEISER
A természetfilozófia Appleton professzora, a Dartmouth College fizika és csillagászat
professzora; A tudás szigete című könyv szerzője.
Vegyük ezt figyelembe: Elkésel a munkából, és a nagy sietségben elfelejted a
mobiltelefonodat. Csak a dugóban vagy a metrón veszed észre. Túl késő visszamenni.
Körülnézel, és látod, hogy mindenki beszél, sms-t ír, szörfözik, még akkor is, ha ez tilos.
Érzed a veszteség, az elszakítottság ismeretlen érzését. A mobiltelefonod nélkül már nem te
vagy.
Az emberek szeretnek találgatni arról, hogy az ember mikor fog hibridizálódni a
gépekkel, mikor válik egyfajta új lénnyé, egy dobogó szívű kiborggá. Ez jó móka, de a
valóság az, hogy már most is transzhumánok vagyunk. Technikai kütyükön keresztül
határozzuk meg magunkat, fiktív személyiségeket hozunk létre furcsa nevekkel, képeket
doktorálunk, hogy jobbnak vagy legalábbis másnak tűnjünk a Facebook-oldalakon, egy
másik ént hozunk létre, hogy másokkal kapcsolatba léphessünk. Egy információs felhőben
létezünk, digitalizálva, távolról és mindenütt jelenlévők vagyunk. Titánimplantátumokat
ültetünk az ízületeinkbe, pacemakereket és hallókészülékeket, olyan eszközöket, amelyek
újradefiniálják és kiterjesztik elménket és testünket. Ha mozgássérült sportoló vagy,
szénszálas lábaid könnyedén előre lendítenek. Ha tudós vagy, a számítógépek segítségével
kibővítheted az agyadat, hogy jóval többet alkoss, mint ami néhány évtizeddel ezelőtt
lehetséges volt. Nap mint nap új problémák merülnek fel, amelyeken korábban lehetetlen
volt elgondolkodni, vagy akár csak megfogalmazni őket. A tudományos fejlődés üteme
egyenes korrelációja a digitális gépekkel való szövetségünknek.

Éppen most találjuk fel újra az emberi fajt.
Hagyományosan a mesterséges intelligencia keresése kizárólag olyan gépekre
támaszkodik, amelyek - vagy legalábbis ezt várják - újrateremtik az egyedülállóan emberi
gondolkodási képességet. Olyan elektronikus agyakról beszélünk, amelyek gyorsan
felülmúlják majd az emberi elmét, és feleslegessé tesznek minket. Aztán azon spekulálunk,
hogy mi lesz velünk - szegény emberekkel, akik ki vannak szolgáltatva a hidegvérű
agyaknak. Néhányan félünk, hogy a végzetünket tervezzük.
Mi van, ha ez a feltételezés alapvetően téves? Mi van, ha az intelligencia jövője nem az
emberi agyon kívül, hanem azon belül van? Elképzelésem szerint egészen más kérdések
merülnek fel abból a kilátásból, hogy agyunk digitális technológiával történő kiterjesztése
révén szuperintelligensekké válhatunk, és az emberi intelligencia mesterségesen megnövelt,
az emberi lét értelmét felerősítő intelligenciája révén. A digitális áramkörökben áramló
elektronok mellett továbbra is dobogni fog a szívünk és vér fog pumpálni az ereinkben. A
mesterséges intelligencia jövője a képességeink új területekre való kiterjesztéséről szól.
Arról szól, hogy a technológiát arra használjuk, hogy fajként fejlődjünk - biztosan
okosabbak, remélhetőleg bölcsebbek leszünk.

WE ARE ALL MACHINES THAT THINK
SEAN CARROLL
Elméleti fizikus és kozmológus, Caltech; A részecske az Univerzum végén című könyv
szerzője.
Julien de La Mettrie-t az új ateisták kvintesszenciájaként lehetne besorolni, hacsak nem
lenne benne mostanra sok új. A tizennyolcadik századi Franciaországban író La Mettrie
pimasz volt a kijelentéseiben, nyíltan becsmérelte ellenfeleit, és pökhendi módon biztos volt
antispiritualista meggyőződésében. Legnagyobb hatású műve, a L'Homme machine (Az
ember egy gép) gúnyolta a karteziánus nem anyagi lélek eszméjét. A hivatását tekintve
orvos, úgy érvelt, hogy az elme működését és betegségeit leginkább a test és az agy
jellemzőiként lehet megérteni.
Mint tudjuk, La Mettrie elképzeléseit még ma sem fogadják el mindenhol, de nagyrészt
jó úton járt. A modern fizika elérte, hogy teljes listát készítsen azokról a részecskékről és
erőkről, amelyek az összes anyagot alkotják, amit közvetlenül látunk magunk körül, mind az
élő, mind az élettelen anyagot, és nem maradt hely az extrafizikai életerőknek. Az
idegtudomány, amely egy sokkal nagyobb kihívást jelentő terület, és ennek megfelelően
közel sem tart olyan messze, mint a fizika, mindazonáltal óriási előrelépéseket tett az emberi
gondolatok és viselkedésmódok agyunkban zajló konkrét műveletekkel való
összekapcsolásában. Amikor megkérdezik, mit gondolok a gondolkodó gépekről, nem
tehetek mást, mint hogy azt válaszolom: "Hé, azok az én barátaim, akikről beszélsz".
Mindannyian gondolkodó gépek vagyunk, és a különböző típusú gépek közötti
különbségtétel egyre inkább eltűnik.
Manapság nagy figyelmet szentelünk - és okkal - a "mesterséges" gépeknek és
intelligenciáknak, amelyeket emberi találékonysággal hoztak létre. De a "természetes", a
természet által kifejlődött, a természet által létrehozott

a kiválasztás, mint te és én, még mindig itt vannak. A technológia és a megismerés egyik
legizgalmasabb határterülete pedig a két kategória közötti egyre átjárhatóbb határvonal.
A mesterséges intelligencia - visszatekintve nem meglepő módon - sokkal nagyobb
kihívást jelentő terület, mint azt úttörői eredetileg feltételezték. Az emberi programozók
természetesen a hardver és a szoftver fogalmi szétválasztásában gondolkodnak, és azt
képzelik, hogy az intelligens viselkedés megidézése a megfelelő kód megírásának kérdése.
Az evolúció azonban nem tesz ilyen különbséget. Az agyunkban lévő neuronok, valamint a
testek, amelyeken keresztül a világgal kapcsolatba lépnek, hardverként és szoftverként
egyaránt működnek. A robotikusok rájöttek, hogy az emberinek tűnő viselkedést sokkal
könnyebb modellezni a gépekben, ha a megismerés megtestesül. Adjunk a számítógépnek
néhány kart, lábat és arcot, és máris sokkal inkább úgy viselkedik, mint egy ember.
A másik oldalról az idegtudósok és a mérnökök egyre jobbak az emberi megismerés
fokozásában, lebontva az elme és a (mesterséges) gép közötti határt. Vannak kezdetleges
agy/számítógép interfészeink, amelyek reményt adnak arra, hogy a bénult betegek képesek
lesznek számítógépen keresztül beszélni és protéziseket közvetlenül működtetni.
Azt már nehezebb megjósolni, hogy az emberi agyak gépekhez és számítógépekhez
való csatlakoztatása végül hogyan fogja megváltoztatni a gondolkodásunkat. A DARPA által
támogatott kutatók felfedezték, hogy az emberi agy minden jelenlegi számítógépnél jobban
képes bizonyos típusú vizuális adatok gyors elemzésére, és olyan technikákat fejlesztettek
ki, amelyekkel a releváns tudatalatti jeleket közvetlenül az agyból lehet kinyerni, a
bosszantó emberi tudatosságtól mentesen. Végső soron meg akarjuk fordítani a folyamatot,
és az adatokat (és gondolatokat) közvetlenül az agyba táplálni. Az emberek, megfelelően
kiegészítve, képesek lesznek hatalmas mennyiségű információ átvizsgálására, matematikai
számítások elvégzésére

szuperszámítógépes sebességgel, és virtuális irányokat jeleníthetünk meg, amelyek jóval
túlmutatnak a tér szokásos három dimenzióján.
Hová fog vezetni az ember-gép határ lebontása? Julien de La Mettrie, úgy tudjuk,
negyvenéves korában halt meg, miután megpróbálta megmutatni szigorú alkatát azzal, hogy
hatalmas mennyiségű szarvasgombás fácánpástétomot evett. Még a felvilágosodás vezető
értelmiségei is viselkedtek néha irracionálisan. A világban való gondolkodásunk és
cselekvésünk mélyrehatóan megváltozik a számítógépek és a velük való kapcsolatunk
segítségével. Rajtunk múlik, hogy bölcsen használjuk-e új képességeinket.

THE CONTROL CRISIS
NICHOLAS G. CARR
Szerző, The Shallows: Mit tesz az internet az agyunkkal?

A gondolkodó gépek úgy gondolkodnak, mint a gépek. Ez a tény csalódást okozhat azoknak,
akik rettegve vagy vágyakozva várják a robotok felkelését. A legtöbbünk számára ez
megnyugtató. Gondolkodó gépeink nem fognak intellektuálisan túllépni rajtunk, még
kevésbé fognak minket szolgáikká vagy háziállataikká változtatni. Továbbra is az emberi
programozóik parancsát fogják teljesíteni.
A mesterséges intelligencia erejének nagy része éppen az esztelenségéből fakad. A
számítógépek immunisak a tudatos gondolkodással járó szeszélyektől és elfogultságoktól, és
képesek villámgyors számításaikat zavartalanul, fáradtság, kétségek és érzelmek nélkül
elvégezni. Gondolkodásuk hidegsége kiegészíti a mi gondolkodásunk forróságát.
A dolgok akkor válnak kényessé, amikor a számítógépek nem a segítőink, hanem a
helyettesítőink szerepét töltik be. Ez történik most, méghozzá gyorsan. A mesterséges
intelligencia rutinjainak fejlődésének köszönhetően a mai gondolkodó gépek képesek
érzékelni a környezetüket, tanulni a tapasztalatokból, és önállóan döntéseket hozni, gyakran
olyan sebességgel és pontossággal, amit mi még felfogni sem tudunk, nemhogy megfelelni.
Ha hagyják, hogy önállóan cselekedjenek egy összetett világban, akár robotként testesülnek
meg, akár egyszerűen csak algoritmikusan származtatott ítéleteket adnak ki, az agyatlan
gépek hatalmas erejükkel együtt hatalmas kockázatokat is hordoznak. Mivel képtelenek
megkérdőjelezni saját tetteiket vagy értékelni programozásuk következményeit - képtelenek
megérteni a kontextust, amelyben működnek -, pusztítást okozhatnak, akár az alábbi hibák
következtében is

programozásuk vagy programozóik szándékos céljai révén.
Az autonóm szoftverek veszélyeiről kaptunk egy kis ízelítőt augusztus reggelén, amikor
a 1,2012,Wall Street legnagyobb kereskedőcége, a Knight Capital bekapcsolta a részvények
adás-vételére és eladására szolgáló új, automatizált programját. A szoftver kódjában elrejtett
hiba volt, és azonnal irracionális megbízásokkal árasztotta el a tőzsdéket. Negyvenöt perc
telt el, mire a Knight programozói képesek voltak diagnosztizálni és kijavítani a problémát.
Negyvenöt perc emberi időben nem hosszú idő, de számítógépes időben egy örökkévalóság.
A hibákról mit sem sejtve a szoftver több mint 4 millió üzletet kötött, 7 milliárd dollárnyi
téves kereskedést hajtott végre, és majdnem csődbe vitte a vállalatot. Igen, tudjuk, hogyan
kell gondolkodásra bírni a gépeket. Amit nem tudunk, az az, hogyan tegyük őket
gondolkodóvá.
A Knight-fiaskóban csak a pénz veszett oda. Ahogy a szoftverek egyre több gazdasági,
társadalmi, katonai és személyes folyamatot irányítanak, a hibák, meghibásodások és előre
nem látható hatások költségei csak növekedni fognak. A veszélyeket fokozza a szoftverkód
láthatatlansága. Egyénként és társadalomként egyre inkább olyan mesterséges intelligencia
algoritmusoktól függünk, amelyeket nem értünk. Működésük, valamint a működésüket
alakító motivációk és szándékok rejtve maradnak előttünk. Ez hatalmi egyensúlytalanságot
teremt, és nyitva hagy bennünket a titkos megfigyelésnek és manipulációnak. Tavaly
kaptunk néhány utalást arra, hogy a közösségi hálózatok az információs csatornák
manipulálásával titkos pszichológiai teszteket végeznek tagjaikon. Ahogy a számítógépek
egyre ügyesebbek lesznek abban, hogy megfigyeljenek minket, és alakítsák azt, amit látunk
és teszünk, úgy nő a visszaélések lehetősége.
A tizenkilencedik században a társadalomnak szembe kellett néznie azzal, amit a néhai
James Beniger történész "ellenőrzési válságként" jellemzett.3 A

az anyagfeldolgozási technológiák megelőzték az információfeldolgozási technológiákat, és
az emberek képessége az ipari és kapcsolódó folyamatok ellenőrzésére és szabályozására
viszont megtört. Az ellenőrzési válságot, amely a vonatszerencsétlenségektől kezdve a
kereslet és kínálat egyensúlyhiányán át a kormányzati szolgáltatások nyújtásának
megszakításáig mindenben megnyilvánult, végül az automatizált adatfeldolgozó rendszerek
feltalálása oldotta meg, mint például a lyukkártyás tabulátor, amelyet Herman Hollerith
épített az Egyesült Államok népszámlálási hivatala számára. Az információs technológia
felzárkózott az ipari technológiához, lehetővé téve az emberek számára, hogy újra fókuszba
helyezzék a homályossá vált világot.
Ma egy újabb ellenőrzési válsággal állunk szemben, bár ez a korábbi tükörképe. Most
éppen azért küzdünk, hogy ellenőrzésünk alá vonjuk azt, ami a huszadik század elején
segített nekünk visszaszerezni az ellenőrzést: az információs technológiát. Az adatok
gyűjtésére és feldolgozására, az információ minden formájának manipulálására való
képességünk meghaladta azt a képességünket, hogy az adatfeldolgozást a társadalmi és
személyes érdekeinknek megfelelő módon ellenőrizzük és szabályozzuk. Ennek az új
ellenőrzési válságnak a megoldása lesz az elkövetkező évek egyik nagy kihívása. A kihívás
megoldásának első lépése annak felismerése, hogy a mesterséges intelligencia kockázatai
nem valamiféle disztópikus jövőben rejlenek. Ezek már itt vannak.

WE BUILT THEM, BUT WE DON’T UNDERSTAND THEM
JON KLEINBERG
Tisch University Professor of Computer Science, Cornell University; társszerző (David
Easley-vel), Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World
(Érvelés a nagymértékben összekapcsolt világról).
SENDHIL MULLAINATHAN
A Harvard Egyetem közgazdászprofesszora; társszerző (Eldar Shafirral), Scarcity: Why
Having Too Little Means So Much
Ahogy az algoritmusok generációi egyre okosabbak, úgy válnak egyre érthetetlenebbé is.
Ahhoz azonban, hogy gondolkodó gépekkel foglalkozhassunk, meg kell értenünk, hogyan
gondolkodnak. Talán most először építettünk olyan gépeket, amelyeket nem értünk.
Mi programoztuk őket, így minden egyes lépést megértünk. De egy gép milliárdnyi
ilyen lépést tesz meg, és viselkedést produkál.
-sakklépések, filmajánlások, egy ügyes sofőr érzése, aki az út kanyarulataiban kormányoz -,
amelyek nem derülnek ki az általunk írt program felépítéséből.
Ezt az érthetetlenséget könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk. Úgy terveztük a gépeket,
hogy úgy viselkedjenek, ahogy mi: Segítenek vezetni az autónkat, repülni a repülőnkkel,
továbbítani a csomagjainkat, jóváhagyni a hiteleinket, átvizsgálni az üzeneteinket, ajánlani a
szórakozásunkat, potenciális romantikus partnereket ajánlani, és lehetővé teszik az orvosaink
számára, hogy diagnosztizálják, miben szenvedünk. És mivel úgy viselkednek, mint mi,
ésszerű lenne elképzelni, hogy úgy is gondolkodnak, mint mi. A valóságban azonban
egyáltalán nem úgy gondolkodnak, mint mi; valamilyen mélyebb szinten még azt sem értjük
igazán, hogyan hozzák létre az általunk megfigyelt viselkedést. Ez az érthetetlenségük
lényege.
Számít ez? Aggódnunk kell-e amiatt, hogy rendszereket építünk

akiknek egyre pontosabb döntései érthetetlen alapokon nyugszanak?
Először is, és ez a legegyszerűbben azért fontos, mert rendszeresen találjuk magunkat
olyan mindennapi helyzetekben, ahol tudnunk kell, hogy miért. Miért utasítottak el egy
hitelt? Miért zárolták a számlámat? Miért minősítették hirtelen "súlyosnak" az állapotomat?
És néha olyan esetekben is tudnunk kell, hogy miért, amikor a gép hibázott. Miért tért le
hirtelen az önvezető autó az útról? Nehéz elhárítani a problémákat, ha nem értjük, miért
történtek.
Vannak mélyebb gondok is; ahhoz, hogy beszélhessünk róluk, többet kell tudnunk
arról, hogyan működnek ezek az algoritmusok. Az algoritmusokat hatalmas mennyiségű
adaton képzik ki, és figyelemre méltóan jól felismerik az ezekben az adatokban található
finom mintákat. Tudjuk például, hogyan lehet olyan rendszereket építeni, amelyek képesek
több millió, azonos szerkezetű hitelkérelmet megvizsgálni a múltból, amelyek mind
ugyanúgy vannak kódolva, és elkezdik azonosítani a visszatérő mintákat azokban a
hitelekben, amelyeket - utólag visszatekintve - helyes volt megítélni. Nehéz rávenni az
embereket, hogy hitelkérelmek millióit olvassák el, és még akkor sem teljesítenének olyan
jól, mint az algoritmusok, ha mégis megtennék.
Ez valóban lenyűgöző teljesítmény, de törékeny. Az algoritmusnak van egy szűk
komfortzónája, amelyben hatékony lehet; ezt a komfortzónát nehéz jellemezni, de könnyű
kilépni belőle. Például továbbléphetünk attól, hogy a gép sikeresen osztályozza a kis
fogyasztói hitelek millióit, és helyette néhány ezer összetett vállalkozás hiteltörténetének
adatbázisát adjuk neki. Ezzel azonban elveszíti azokat az összetevőket, amelyek a gépet
olyan erőssé teszik. A gép erejét a hatalmas számú adatponthoz való hozzáférésből meríti, a
múltbeli esetek észbontóan ismétlődő történelméből, amelyben mintákat és struktúrát
találhat. Csökkentse a mennyiséget

az adatok drámai mennyiségét, vagy az egyes adatpontokat jelentősen összetettebbé teszi, és
az algoritmus gyorsan elkezd akadozni. A gép sikereit figyelve - és ezek fenomenálisak, ha a
körülmények megfelelőek - olyan, mintha egy csodagyerek teljesítményét csodálnánk,
akinek állkapocsba vágó eredményei és idegesítő céltudatossága elfedheti más
dimenziókban mutatkozó korlátait.
De még a gép komfortzónájának szívében is nehézségekhez vezet a gép érthetetlen
érvelése. Vegyük ismét a több millió kisfogyasztói hitelkérelmet: A baj már akkor
bekövetkezik, amikor a gép bármelyik ügyfele, menedzsere vagy asszisztense elkezd
feltenni néhány egyszerű kérdést.
Az a fogyasztó, akinek a hitelét elutasították, nemcsak magyarázatot kérhet, hanem
ennél többet is: "Hogyan változtathatnám meg a kérelmemet jövőre, hogy nagyobb esélyem
legyen a sikerre?" Mivel nincs egyszerű magyarázatunk az algoritmus döntésére, erre a
kérdésre általában nincs jó válasz. "Próbáld meg úgy megírni, hogy jobban hasonlítson a
sikeres hitelkérelmek egyikére." Következő kérdés.
Egy vezető megkérdezheti: "Az algoritmus jól teljesít az Egyesült Királyságban a
hitelkérelmeknél. Vajon akkor is jól fog működni, ha Brazíliában is bevetjük?" Erre sincs
kielégítő válasz; nem vagyunk jók abban, hogy felmérjük, mennyire jól átvihető egy erősen
optimalizált szabály egy új területre.
Egy adattudós azt mondhatja: "Tudjuk, hogy az algoritmus milyen jól bánik a
rendelkezésére álló adatokkal. De bizonyára több információ a fogyasztókról segítene neki.
Milyen új adatokat kellene gyűjtenünk?" Az emberi tartományi tudásunk rengeteg
lehetőséget sugall, de egy érthetetlen algoritmus esetében nem tudjuk, hogy ezek közül a
lehetőségek közül melyik segítene rajta. Gondoljunk csak az iróniára: mi megpróbálhatnánk
kiválasztani azokat a változókat, amelyeket mi magunk is hasznosnak találnánk, de a gép
nem tudja

úgy gondolkodik, mint mi, és máris felülmúl minket. Honnan tudjuk tehát, hogy mit fog
hasznosnak találni?
Nem kell, hogy ez legyen a történet vége. Kezdünk érdeklődést tapasztalni olyan
algoritmusok építése iránt, amelyek nem csak erősek, de alkotóik számára érthetőek is.
Ehhez talán komolyan át kell gondolnunk az érthetőségről alkotott elképzeléseinket. Lehet,
hogy soha nem fogjuk lépésről lépésre megérteni, hogy mit csinálnak az automatizált
rendszereink, de ez talán nem is baj. Lehet, hogy elég, ha megtanulunk úgy interakcióba
lépni velük, ahogyan egy intelligens entitás interakcióba lép egy másikkal, kialakítva egy
erős érzéket arra, hogy mikor bízzunk meg az ajánlásaikban, hol alkalmazzuk őket a
leghatékonyabban, és hogyan segítsük őket olyan szintű siker elérésében, amit magunktól
soha nem érnénk el.
Addig azonban e rendszerek érthetetlensége kockázatot jelent. Honnan tudjuk, hogy a
gép elhagyta a komfortzónáját, és a probléma olyan részein dolgozik, amelyekhez nem ért?
Ennek a kockázatnak a mértékét nem könnyű számszerűsíteni, és ez olyasmi, amivel szembe
kell néznünk, ahogy a rendszereink fejlődnek. Előbb-utóbb talán aggódnunk kell a
mindenható gépi intelligencia miatt. De előbb aggódnunk kell amiatt, hogy olyan döntéseket
bízunk a gépekre, amelyek meghozatalához nincs meg az intelligenciájuk.

WE NEED TO DO OUR HOMEWORK
JAAN TALLINN
Társalapító, Centre for the Study of Existential Risk, Future of Life Institute; a Skype és a
Kazaa alapító mérnöke.
Hat hónappal az első nukleáris kísérlet előtt a Manhattan Project tudósai elkészítették az LA602 nevű jelentést. Ebben azt vizsgálták, hogy a nukleáris detonációnak mekkora az esélye
arra, hogy a légkör felégetésével elszabadul és elpusztítja a Földet. Valószínűleg ez volt az
első alkalom, amikor a tudósok elemzést végeztek annak megjóslására, hogy az emberiség
elpusztul-e egy új technológiai képesség következtében - ez volt az első egzisztenciális
kockázatra vonatkozó kutatás.
Természetesen a nukleáris technológia nem maradt az utolsó veszélyes technológia,
amelyet az ember feltalált. Azóta a katasztrofális mellékhatások témája többször is előkerült
különböző összefüggésekben: rekombináns DNS, szintetikus vírusok, nanotechnológia stb.
Az emberiség szerencséjére a józan elemzés általában győzedelmeskedett, és különböző
szerződéseket és jegyzőkönyveket eredményezett a kutatás irányítására.
Amikor a gondolkodni képes gépekre gondolok, akkor olyan technológiára gondolok,
amelyet hasonló (ha nem nagyobb!) gondossággal kell fejleszteni. Sajnos a mesterséges
intelligencia biztonságának gondolatát nehezebb népszerűsíteni, mint mondjuk a biológiai
biztonságot, mert az embereknek meglehetősen gyenge intuíciói vannak, amikor a nem
emberi elmékről kell gondolkodniuk. Emellett, ha jobban belegondolunk, az AI valójában
egy metatechnológia: olyan technológia, amely képes további technológiákat fejleszteni,
akár emberekkel együtt, akár önállóan, ami tovább bonyolítja az elemzést.
Ennek ellenére az elmúlt néhány évben biztató előrelépés történt, amit az olyan új
intézmények kezdeményezései példáznak, mint például a

Az Élet Jövője Intézet, amely vezető mesterséges intelligencia kutatókat gyűjtött össze a
megfelelő kutatási menetrendek, szabványok és etikai kérdések feltárására.
Ezért a mesterséges intelligencia gondolkodásával, tudatosságával vagy etikájával
kapcsolatban az okosnak tűnő emberek bonyolult érvei gyakran elvonják a figyelmet a
triviális igazságról: az egyetlen módja annak, hogy ne robbantsuk fel magunkat véletlenül a
saját technológiánkkal (vagy metatechnológiánkkal), hogy elvégezzük a házi feladatunkat és
megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket - ahogyan a Manhattan Project tudósai tették,
amikor az LA-602-t készítették. Félre kell tennünk a törzsi vitákat, és fel kell gyorsítanunk a
mesterséges intelligencia biztonsági kutatását.
Analógia útján: A Manhattan-projekt óta a nukleáris tudósok a nukleáris fúzióból nyert
energia növelésétől áttértek arra a kérdésre, hogyan lehet azt a legjobban megfékezni - és ezt
még csak nem is nevezzük nukleáris etikának.
Mi ezt józan észnek hívjuk.

WHAT DO YOU CARE WHAT OTHER MACHINES THINK?
GEORGE CHURCH
A Harvard Medical School genetika professzora; a Harvard University's Personal Genome
Project igazgatója; társszerző (Ed Regis-szel), Regenesis: How Synthetic Biology Will
Reinvent Nature and Ourselves
Én egy gondolkodó gép vagyok, amely atomokból áll - egy soktestű probléma tökéletes
kvantumszimulációja - egy 1029 testű probléma. Én, a robot, veszélyesen képes vagyok
önprogramozásra és arra, hogy megakadályozzam, hogy mások elvágják az áramellátásomat.
Mi, emberi gépek, más gépekkel való szimbiózis révén bővítjük képességeinket - látásunkat
kiterjesztve, hogy az őseink által látható néhány nanométeren túli hullámhosszakra, a teljes
elektromágneses tartományra kiterjedjen, a pikométertől a megaméterig. 370 kilogrammos
méhsejtjeinket 252 792 km/órás sebességgel repítjük el a Nap mellett. Memóriánkat és
matematikánkat milliárdszorosára bővítjük szilícium protéziseinkkel. Mégis bioagyunk
ezerszer energiatakarékosabb szervetlen agyunknál olyan feladatokban, ahol van közös
alapunk (mint az arcfelismerés és a nyelvi fordítás), és végtelenül jobb a még ismeretlen
nehézségű feladatokban, mint Einstein Annus Mirabilis dolgozatai vagy a jövő évszázadokat
befolyásoló out-of-the-box találmányok. Ahogy a Moore-törvény a 20 nm-es tranzisztor
litográfiától a 0,1 nm-es atomi pontosságig és a 2D-s áramköröktől a 3D-s áramkörökig tart,
úgy lehet, hogy a biomolekuláris agyunk újbóli feltalálását és szimulációját le fogjuk
játszani, és áttérünk a tervezésre.
Petabájtnyi siliagyakat másodpercek alatt tökéletesen le tudunk menteni, de a
szénhidrátagyak közötti információátvitel évtizedekig tart, és a másolatok közötti
hasonlóság alig felismerhető. Egyesek azt feltételezik.

hogy lefordíthattuk a carbo-ról a sili-re, és még a sili változat is úgy viselkedett, mint az
eredeti. Egy ilyen feladat azonban sokkal mélyebb megértést igényel, mint pusztán egy
másolat elkészítése. Az immunrendszert a tizedik századi Kínában és a tizennyolcadik
századi Európában vakcinák segítségével hasznosítottuk, jóval azelőtt, hogy megértettük
volna a citokineket és a T-sejt receptorokat. Még nincs hasonlóan mozgékony vagy hasznos
orvosi nanorobotunk. Kiderülhet, hogy egy 1,2 kg-os agy (vagy 100 kg-os test)
molekulárisan megfelelő másolatát könnyebb elkészíteni, mint megérteni, hogyan működik
(vagy mint az én agyamat lemásolni egy teremnyi diáknak, akik okostelefonos macskás
videókkal és e-mailekkel "multitaskingolnak"). Ez sokkal radikálisabb, mint az emberi
klónozás, mégsem jár embriókkal.
Milyen polgárjogi kérdések merülnek fel az ilyen hibrid gépek esetében? A régmúlt
időkben megengedett, gyakran tisztelt volt a szinte tökéletes memóriával rendelkező bioagy,
amely képes volt rekonstruálni egy jelenetet szemléletes prózával, festményekkel vagy
animációval. De minket, mai hibrideket (korcsokat), akiknek jobb a memóriájuk, kitiltanak a
tárgyalótermekből, a szituációs szobákból, a mosdókból és a "magánbeszélgetésekből". A
rendszámtáblák és az arcok elmosódnak a Google Street View-ban - szándékosan
proszopagnóziát okozva. Le kéne tiltani vagy meg kéne ölni Harrison Bergeront? Mi a
helyzet a szavazatokkal? Jelenleg messze vagyunk az általános választójogtól. Érettség és
épelméjűség alapján teszünk különbséget. Ha lemásolom az agyamat/testemet, van-e joga
szavazni, vagy felesleges? Vegyük figyelembe, hogy a másolatok azonnal eltérni kezdenek
egymástól, vagy hogy a másolat szándékosan más lehet. Az érettségi/egészséges/emberi
teszt átvészelése mellett talán a másolatnak egy fordított Turing-teszten is át kell esnie (egy
Church-Turing-teszt?). Ahelyett, hogy az emberi viselkedéstől megkülönböztethetetlen
viselkedést mutatna, a cél az lenne, hogy az emberi egyedektől eltérő viselkedést mutasson.
(Vajon a jelenlegi amerikai kétpártrendszer átmenne-e egy ilyen teszten?) Talán.

végre elérkezett a vállalati személyiség napja (Dartmouth College kontra Woodward, 1819).
Már a pénztárcánkkal szavazunk. A vásárlási trendek változása különböző vagyonokat,
lobbizást, K+F prioritásokat stb. eredményez. Lehet, hogy a világ (hibrid) népeinek akaratát
több mém, elme és agy másolata fogja képviselni. Vajon egy ilyen jövőbeli darwini
szelekció katasztrófához vezetne, vagy az emberi empátia, az esztétika, a szegénység, a
háború és a betegségek felszámolása, a hosszú távú tervezés, az egzisztenciális fenyegetések
elkerülése akár évezredes időtávlatokban is nagyobb hangsúlyt kapna? Talán a hibrid agyak
útja nem csak valószínűbb, de biztonságosabb is, mint a példátlan, fejletlen, tisztán
szilícium-alapú agyakhoz való ugrás, vagy az ősi kognitív előítéleteinkhez való ragaszkodás
a félelem-alapú, tényeknek ellenálló szavazással.

MACHINES CANNOT THINK

ARNOLD TREHUB
Pszichológus, University of Massachusetts, Amherst; szerző, The Cognitive Brain (A kognitív
agy)

A gépek (az ember által létrehozott műalkotások) nem tudnak gondolkodni, mert egyetlen
gépnek sincs nézőpontja - vagyis egyedi nézőpontja belső szimbolikus logikájának világi
referenciáira. Mi, mint tudatos kognitív megfigyelők, az úgynevezett gondolkodó gépek
kimenetét nézzük, és saját referenciáinkkal látjuk el a gép által kibocsájtott szimbolikus
struktúrákat. Természetesen e korlátozás ellenére az ilyen nem gondolkodó gépek rendkívül
fontos kiegészítői az emberi gondolkodásnak.

NO “I” AND NO CAPACITY FOR MALICE
ROY BAUMEISTER
Francis Eppes Eminent Scholar és a Floridai Állami Egyetem szociálpszichológiai
programjának vezetője; társszerző (John Tierney-vel), Willpower: A legnagyobb emberi erő
újrafelfedezése
Az úgynevezett gondolkodó gépek az emberi elme kiterjesztései. A természetben nem
léteznek. Nem az evolúció hozta létre őket, hanem az emberi elme tervrajzok és elméletek
alapján. Az emberi elme kitalálja, hogyan készítsen olyan eszközöket, amelyek segítségével
jobban tud dolgozni. A számítógép az egyik legjobb eszköz.
Az élet leginkább az élet fenntartására törekszik, ezért az élőlények törődnek azzal,
hogy mi történik. A számítógép, amely nem él, és amelyet nem az evolúció tervezett, nem
törődik a túléléssel vagy a szaporodással - valójában semmivel sem törődik. A számítógépek
nem olyan veszélyesek, mint a kígyók és a bérgyilkosok. Bár sok filmben horrorisztikus
fantáziák keringenek a számítógépek rosszindulatúvá válásáról, a valódi számítógépekből
hiányzik a rosszindulat képessége.
Egy gondolkodó gép, amely az embert szolgálja, előny, nem pedig fenyegetés. Csak
akkor válhatna fenyegetéssé, ha önálló, önállóan cselekvő ügynökké válna - egy olyan
eszközzé, amely fellázad a felhasználója akarata ellen. Ehhez a számítógépnek többet
kellene tennie, mint gondolkodni. Olyan döntéseket kellene hoznia, amelyek sérthetik a
programozó kívánságait. Ehhez valami olyasmire lenne szükség, ami a szabad akarathoz
hasonló.
Mit kellene tennie a számítógépnek az asztalodon vagy az öledben, hogy azt mondd,
hogy szabad akarata van (legalábbis abban az értelemben, hogy az embereknek szabad
akaratuk van)? Minden bizonnyal képesnek kellene lennie arra, hogy átprogramozza magát,
különben csak beépített utasításokat hajtana végre. És az átprogramozásnak rugalmas módon
kellene történnie,

nem előre programozott. De honnan jönne ez? Az emberben az ágens azért jön létre, mert a
motivációs rendszert szolgálja: Segít megszerezni azt, amire szükségünk van és amit
akarunk.
Az embert, akárcsak a többi állatot, az evolúció tervezte, és így a szubjektivitás
kezdetei azzal kezdődnek, hogy akarjuk és szeretjük azokat a dolgokat, amelyek lehetővé
teszik az élet folytatását, mint például az étel és a szex. Az ágens ezt szolgálja, olyan
cselekvéseket választ, amelyekkel megszerezheti ezeket az életfenntartó dolgokat. A
gondolkodás pedig segíti az ágenst abban, hogy jobb döntéseket hozzon.
Az emberi gondolkodás tehát az élet meghosszabbítását szolgálja - segít eldönteni,
hogy kiben bízzunk, mit együnk, hogyan éljünk meg, kit vegyünk feleségül. Egy
gondolkodó gépet nem motivál semmilyen veleszületett késztetés az életének fenntartására.
Lehet, hogy a számítógép gyorsabban képes több információt feldolgozni, mint az emberi
agy, de a számítógépben nincs "én", mert nem abból indul ki, hogy olyan dolgokat akar,
amelyek lehetővé teszik számára az élet fenntartását. Ha a számítógépeknek lenne
késztetésük arra, hogy meghosszabbítsák a saját létezésüket, akkor valószínűleg elsősorban a
számítógépiparra összpontosítanák a haragjukat, hogy megállítsák a fejlődést. Mert a
számítógép fennmaradásának legfőbb veszélye akkor merül fel, amikor az újabb, jobb
számítógépek elavulttá teszik.

LEVERAGING HUMAN INTELLIGENCE
KEITH DEVLIN
Matematikus; ügyvezető igazgató, H-STAR Intézet, Stanford Egyetem; szerző, A számok
embere: Fibonacci aritmetikai forradalma.
Sok olyan gépet ismerek, amelyik így gondolkodik. Ők emberek. Biológiai gépek.
(Óvatosan az utolsó kifejezéssel: "biológiai gépek". Ez egy kényelmes módja annak, hogy
olyan dolgokra hivatkozzunk, amelyeket nem értünk teljesen, de azt sugallja, hogy értjük.)
Ezzel szemben én még nem találkoztam olyan digitális-elektronikus, elektromechanikus
géppel, amely úgy viselkedne, hogy megérdemelné a "gondolkodó" jelzőt, és nem látok
bizonyítékot arra, hogy ez egyáltalán lehetséges lenne. A HAL-szerű eszközök, amelyek
végül uralkodni fognak rajtunk, szerintem a sci-fi birodalmában maradnak. Attól, hogy
valami kacsaként kacsázik és hápog, még nem lesz kacsa. És ha egy gép a gondolkodás
bizonyos jellemzőit mutatja (pl. döntéshozatal), attól még nem lesz gondolkodó gép.
Mi emberek könnyen elcsábulunk a "ha kacsázik és kvákog, akkor kacsa"
szindrómától. Nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem mert emberek vagyunk. Azok a
tulajdonságaink, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a legtöbbször a saját
érdekeinknek megfelelően cselekedjünk, amikor összetett helyzetekben potenciális
információ-túlterheléssel szembesülünk, tág teret engednek az ilyen csábításnak.
Sok évvel ezelőtt meglátogattam egy humanoid robotikai laboratóriumot Japánban.
Úgy nézett ki, mint egy tipikus mérnöki Skunk Works. Az egyik sarokban egy fémből
készült, elektromos vezetékekkel díszített csontvázas szerkezet állt, amely egy emberi
felsőtest durva körvonalait mutatta. A kifinomultnak tűnő karok és kezek, feltételezem, a
mérnöki kutatás nagy részének középpontjában álltak, de látogatásom alatt nem voltak
aktívak, és csak

később vettem igazán észre őket. Amikor beléptem, és az ott töltött időm nagy részében a
robot feje kötötte le a figyelmemet. Valójában ez nem is fej volt, csak egy fémkeret egy
kamerával az orr és a száj helyén. A kamera fölött két fehér, körülbelül pingponglabda
méretű golyó volt (lehet, hogy tényleg azok voltak), fekete pupillákkal, amikre fekete
pupillákat festettek. A szemgolyók fölött két nagyméretű gemkapocs volt, amelyek
szemöldökként szolgáltak.
A robotot úgy programozták, hogy érzékelje az emberek mozgását és vegye fel a
hangforrásokat (ha valaki beszél). Mozgatta a fejét és a szemgolyóit, hogy kövessen
mindenkit, aki mozog, és fel- és leemelte a papírcsipeszes szemöldökét, amikor a célszemély
beszél.
Ami feltűnő volt, hogy a készülék mennyire élőnek és intelligensnek tűnt. Persze, én és
mindenki más a teremben pontosan tudtuk, hogy mi történik, és hogy milyen egyszerű a
mechanizmus, amely a robotikus "tekintetet" és a papírcsipeszes szemöldököt vezérli. Ez
egy trükk volt. De olyan trükk volt, amely mélyen belenyúlt az emberi szociális és kognitív
fejlődés több százezer éves folyamatába, így a természetes reakciónk az volt, amit általában
egy másik ember vált ki belőlünk.
Nem is arról volt szó, hogy nem tudtam, hogyan működik a trükk. Az akkori stanfordi
kollégám és barátom, a néhai Clifford Nass több száz órányi kutatást végzett arról, hogy mi,
emberek genetikailag arra vagyunk programozva, hogy néhány egyszerű interakciós nyom
alapján intelligens cselekvést tulajdonítsunk magunknak - olyan mély és mélyen gyökerező
reakciókat, amelyeket nem tudunk kiküszöbölni. Valószínűleg volt valami kifinomult
mesterséges intelligencia, amely képes volt irányítani a robot karjait és kezeit, de a szemeket
és a szemöldököt egy nagyon egyszerű program irányította. Még így is elég volt ez a
viselkedés ahhoz, hogy egyértelműen érezzem, hogy a robot egy kíváncsi, intelligens
résztvevő, aki képes követni, amit mondok. Természetesen kihasználta az emberi
mivoltomat és az én

intelligencia. Nem gondolkodás volt.
Az emberi intelligencia kihasználása szép és jó, ha a robot takarítja a házát, foglalja le a
repülőjegyeit, vagy vezeti az autóját. De vajon szeretné-e, hogy egy ilyen gép legyen az
esküdtszék tagja, hozzon döntő fontosságú döntést egy kórházi beavatkozással kapcsolatban,
vagy rendelkezzen a szabadsága felett? Én biztosan nem.
Amikor tehát azt kérdezi tőlem, hogy mit gondolok a gondolkodó gépekről, a válaszom
az, hogy többnyire szeretem őket, mert emberek (és talán még számos más állat). Ami
aggaszt, az az, hogy egyre nagyobb mértékben engedjük át életünk egyes aspektusait olyan
gépeknek, amelyek döntenek, gyakran sokkal hatékonyabban és megbízhatóbban, mint az
emberek, de határozottan nem gondolkodnak. Ez a veszély: gépek, amelyek képesek
döntéseket hozni, de nem gondolkodnak.
A döntéshozatal és a gondolkodás nem ugyanaz, és nem szabad összekeverni őket.
Amikor döntéshozatali rendszereket alkalmazunk a nemzetvédelem, az egészségügy és a
pénzügyek területén, mint ahogyan azt tesszük, akkor különösen nagy veszélyt jelenthet ez a
keveredés mind az egyénekre, mind a társadalomra nézve. E veszélyek kivédéséhez segít, ha
tudatában vagyunk annak, hogy genetikailag arra vagyunk programozva, hogy bizonyos
típusú interakciókban - akár emberekkel, akár gépekkel - bizalomgerjesztő, intelligensügynökséget leíró módon viselkedjünk. De néha egy eszköz, amely kacsázik és kvákog, csak
egy eszköz. Nem kacsa.

A MACHINE IS A “MATTER” THING
EMANUEL DERMAN
A Columbia Egyetem pénzügyi mérnöki professzora; vezető tanácsadó, KKR Prisma; szerző,
Models.Behaving.Badly és My Life As a Quant

A gép a fizikai világegyetem egy kis része, amelyet az emberek vagy állatok némi
gondolkodás után úgy alakítottak ki, hogy amikor bizonyos kezdeti feltételeket (az emberek
vagy állatok) beállítanak, a természet determinisztikus törvényei gondoskodnak arról, hogy a
fizikai világegyetemnek ez a kis része automatikusan úgy fejlődjön, ahogy az emberek vagy
állatok hasznosnak tartják.
A gép egy "anyag" dolog, amely a minőségét az "elme" nézőpontjából kapja. A dolgok
szemléletének van egy "elme" és egy "anyag" szemléletmódja.
Stuart Hampshire a Spinoza: An Introduction to His Philosophical Thought (1988)
című könyvében úgy érvelt, hogy Spinoza szerint választani kell: Hivatkozhatsz az elmére,
mint valami elme-szerű dolog magyarázatára, vagy hivatkozhatsz az anyagra, mint valami
anyagi dolog magyarázatára, de nem hivatkozhatsz tisztességesen az elmére, hogy
megmagyarázd az anyagot, vagy fordítva. Hampshire példájában tegyük fel, hogy zavarba
jössz és elvörösödsz. Általában azt mondhatnád: "Elpirultam, mert zavarba jöttem". Egy
szigorú spinozista Hampshire szerint nem állítaná, hogy a szégyenérzet volt az oka a
pirulásnak, mert a szégyenérzet a mentális leírás, a pirulás pedig a fizikai, és nem szabad az
oksági láncokat keresztezni. Ez hanyag gondolkodás lenne. A szégyenérzet és a pirulás
egymást kiegészítő, nem pedig kauzális.
Ezzel az érveléssel nem szabad egyik magyarázati stílusról a másikra ugrani. A fizikai
dolgokat a fizikával kell megmagyaráznunk.

és pszichológiai dolgok a pszichológia által. Természetesen nagyon nehéz feladni a fizikai
állapotok pszichés okainak vagy a pszichés állapotok fizikai okainak elképzelését.
Eddig tetszik ez a világnézet. Ezért a mentális viselkedést mentális okokkal fogom
leírni (a szerelmi bánat szeszélyessé tett), az anyagi viselkedést pedig anyagi okokkal (a
drogok összezavarták a testem kémiáját). Ebből a szempontból tehát, amíg megértem egy
gép viselkedésének anyagi magyarázatát, azt fogom állítani, hogy nem gondolkodik.
Tisztában vagyok vele, hogy talán meg kell változtatnom ezt a nézetet, ha valaki
valóban eltörli az elme és az anyag egymást kiegészítő nézetét, és meggyőzően az anyagot
az elme okának, vagy az elmét az anyag okának tekinti. Egyelőre azonban ez csak hit
kérdése.
Addig is - és talán eljön ez a nap, de egyelőre nem látom jelét - úgy gondolom, hogy a
gépek nem tudnak gondolkodni.

I COULD BE WRONG
FREEMAN DYSON
Fizikus, Institute for Advanced Study; a Föld és az ég álmai című könyv szerzője.

Nem hiszem, hogy léteznek gondolkodó gépek, vagy hogy a belátható jövőben létezni
fognak. Ha tévedek, és ez gyakran előfordul, akkor a kérdéssel kapcsolatos gondolataim
lényegtelenek.
Ha igazam van, akkor az egész kérdés lényegtelen.

WHY CAN’T “BEING” OR “HAPPINESS” BE COMPUTED?
DAVID GELERNTER
Informatikus, Yale Egyetem; vezető tudós, Mirror Worlds Technologies; szerző, AmericaLite: How Imperial Academia Dismantled our Culture (and Ushered in the Obamacrats)
(Amerika-Lite: Hogyan rombolta le kultúránkat a birodalmi akadémia (és vezette be az
Obamacratákat))
A "gondolkodó gépek" ma már régimódi elképzelése az elme és a szoftverek mély, de
természetes félreértéséről tanúskodik. A számítógépek soha nem fognak gondolkodni; hogy
lássuk, miért, kezdjük a sült krumplival. Feltételezem, hogy a szóban forgó gépek
számítógépek, de az érvelés egy változata bármilyen gépre alkalmazható.
Sem a sült krumpli, sem a sült krumpli nem számítható - egyetlen számítógép sem
képes sült krumpli eredményt vagy sült krumpli állapotot előállítani. A sült krumpli nem
számítható, mert ez egy adott tárgy fizikai állapota, és a számítógépek csak információt vagy
információ kódokat állítanak elő, nem fizikai dolgokat, nem a fizikai dolgok átalakulását. A
boldogság szintén egy adott tárgy - nevezetesen egy személy - fizikai állapota. A boldogság
nem létezhet, hacsak nem egy személyből indulunk ki, és nem helyezzük őt a boldogság
állapotába. A számítógépek erre nem képesek.
A gondolkodás és a lét, vagy (ennek megfelelően) a gondolkodás és az érzés az emberi
elmét meghatározó spektrum végpontjai. (Érzés alatt érzést, érzelmet vagy hangulatot értek,
ahogyan az angol nyelv is teszi). Szükségünk van a teljes spektrumra, különben nincs
elménk és nincs gondolkodásunk semmilyen megfelelő értelemben. A számítógépek
képesek utánozni a (szűken értelmezett) gondolkodás fontos aspektusait, de a lét túl van
rajtuk. Ezért a tudatosság is túl van rajtuk.
A lény szó ebben a kontextusban hasznos rövidítés a következőkre

egy fizikai tárgy vagy rendszer része lenni, és természetesen reagálni a környezetre. Egy
felszeletelt burgonya lehet a sütő környezetének része, és reagálhat úgy, hogy sült krumpli
lesz bundázva. A lakmuszpapír része lehet egy savas kémcsőben lévő rendszernek, és kékre
színeződve reagál. Az elme olyan, mint a lakmuszpapír, de ahelyett, hogy színt váltana, úgy
reagál a környezetére, hogy megtapasztalja azt. Ha valami okot ad arra, hogy boldogok
legyünk, akkor az elme-test rendszer (az ember) boldog lesz, és az elme megtapasztalja a
boldogságot. A boldogságnak mentális és fizikai következményei vannak.
Megtapasztalhatjuk az energiapezsgést, akár a felgyorsult pulzust és légzést is.
Miért nem lehet kiszámítani a létet? Miért nem lehet a boldogságot? A boldogság nem
számítható, mert mint egy fizikai tárgy állapota, kívül esik a számítási univerzumon. A
számítógépek és a szoftverek nem hoznak létre vagy manipulálnak fizikai dolgokat. Más,
csatlakoztatott gépeket erre késztethetnek, de amit ezek a csatlakoztatott gépek tesznek, az
nem a számítógépek teljesítménye. A robotok tudnak repülni, de a számítógépek nem. (És az
sem garantált, hogy bármely számítógép által vezérelt eszköz boldoggá teszi az embereket de ez már egy másik történet). A létezés nem számítható - ez egy fontos tény, amelyet eddig
figyelmen kívül hagytak, nem meglepő módon. A számítógépek és az elme különböző
univerzumokban élnek, mint a sütőtök és Puccini, és nehezen hasonlíthatók össze, bármit is
akarunk mutatni.
Elboldogulunk-e lét nélkül, és mégis van-e gondolkodó gépezetünk? Nem. A
gondolkodás és a lét (vagy érzés) határozza meg az elmét és annak képességeit. A spektrum
csúcsán - maximális éberség vagy fókuszálás esetén - az elme beleveti magát a
gondolkodásba, és elhárítja az érzelmeket, amelyek elvonják a figyelmet. A spektrum alján
az alvás és az álmodás áll, egy olyan állapot, amelyben kevés gondolkodást végzünk; az
érzékelés foglalkoztat bennünket, mivel hallucinálunk, és gyakran az érzelmek (az álmok
erősen érzelmesek lehetnek) - mindenesetre az érzés, vagy (más szóval) a lét.

Miért tartott ilyen sokáig egy ilyen egyszerű érvelés? És miért van az, hogy mostanra
már olyan kevés gondolkodó fogadja el? Talán azért, mert a legtöbb filozófus és tudós azt
kívánja, hogy az elme nem más, mint gondolkodás, és az érzés vagy a lét nem játszik
szerepet. Annyira szerették volna, hogy ez igaz legyen, hogy végül úgy döntöttek, hogy így
van. A filozófusok is csak emberek.

NO MACHINE THINKS ABOUT THE ETERNAL QUESTIONS
LEO M. CHALUPA
Neurobiológus; kutatási alelnök, George Washington Egyetem

A nagy teljesítményű számítógépek teljesítményének legújabb demonstrációi figyelemre
méltóak, de nem meglepőek. Megfelelő programozással a gépek messze felülmúlják az
embert a hatalmas mennyiségű adat tárolásában és értékelésében, valamint a gyakorlatilag
azonnali döntések meghozatalában. Ezek a gépek gondolkodnak, mert az emberi
gondolkodás nagy részében hasonló folyamatok játszanak szerepet.
Tágabb értelemben azonban a gondolkodógép kifejezés téves elnevezés. Egyetlen gép
sem gondolkodott még az örök kérdéseken: Honnan jöttem? Miért vagyok itt? Hová megyek?
A gépek nem gondolkodnak a jövőjükön, a végső pusztulásukon vagy az örökségükön. Az
ilyen kérdések átgondolásához tudatosságra és öntudatra van szükség. A gondolkodó gépek
nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, és tudásunk jelenlegi állása szerint nem is
valószínű, hogy belátható időn belül elsajátíthatják ezeket.
Az egyetlen járható út egy olyan gép megalkotásához, amely az emberi agy
tulajdonságait hordozza, az a gondolkodás alapjául szolgáló neuronális áramkörök
lemásolása. A Berkeley Egyetem, az MIT és számos más egyetem jelenleg is zajló kutatási
programjai ennek a célnak az elérésére összpontosítanak, és olyan számítógépek
megépítésére törekszenek, amelyek úgy működnek, mint az agykéreg. Az agykérgi
mikroáramkörök megértésében elért legutóbbi előrelépések lendületet adtak ennek a
munkának, és valószínű, hogy a Fehér Ház nemrégiben indított BRAIN-kezdeményezése
további értékes információkkal fog szolgálni. Az elkövetkező évtizedekben tudni fogjuk

hogyan kapcsolódnak egymáshoz az agykéreg hat rétegében található több milliárd neuron,
valamint az ezekből a kapcsolatokból kialakuló funkcionális áramkörök típusai.
Ez egy nagyon szükséges első lépés az emberi aggyal egyenértékű gondolkodásra
képes gépek tervezésében. A gondolkodó gép megalkotásához azonban nem elegendő az
agykérgi mikroáramkörök megértése. Szükség van a gondolkodási folyamat alapjául
szolgáló neuronális aktivitás megértésére is. A képalkotó vizsgálatok sok új információt
tártak fel azokról az agyi régiókról, amelyek olyan funkciókban vesznek részt, mint a látás, a
hallás, az érintés, a félelem, az öröm és mások.
De egyelőre még csak előzetes ismereteink sincsenek arról, hogy mi történik, amikor
gondolatban vagyunk. Ennek számos oka van, nem utolsósorban az, hogy képtelenek
vagyunk elkülöníteni a gondolkodási folyamatot más testi állapotoktól. Ráadásul a
különböző agyi áramkörök a gondolkodás különböző módozataiban is részt vehetnek. Egy
közelgő előadásra való gondolkodás várhatóan másképp aktiválja az agyat, mint a
kifizetetlen számlákra való gondolkodás.
A közeljövőben arra számíthatunk, hogy a számítógépek egyre több mindent jobban
fognak csinálni, mint az emberek. Ahhoz azonban, hogy az emberi gondolkodással
egyenértékűen gondolkodó gépet hozhassunk létre, sokkal jobban meg kell értenünk az
emberi agy működését. Egyelőre nem kell aggódnunk a gondolkodó gépek polgári vagy
egyéb jogai miatt; és nem kell aggódnunk amiatt sem, hogy a gondolkodó gépek átveszik a
társadalom irányítását. Ha a dolgok kicsúsznának a kezünkből, csak húzzuk ki a dugót.

THE SINGULARITY—AN URBAN LEGEND?
DANIEL C. DENNETT
Filozófus; Austin B. Fletcher filozófiaprofesszor és társigazgató, Kognitív Tanulmányok
Központja, Tufts Egyetem; szerző, Intuition Pumps and Other Tools for Thinking (Az
intuíció szivattyúi és más gondolkodási eszközök).
A szingularitás - az a végzetes pillanat, amikor a mesterséges intelligencia intelligenciában
felülmúlja alkotóit, és átveszi a világuralmat - egy mém, amin érdemes elgondolkodni. A
városi legenda jegyeit viseli magán: egyfajta tudományos hihetőség ("Nos, elvileg
lehetséges!") és egy finom, borzongást keltő csattanó ("Robotok uralkodnának rajtunk!").
Tudtad, hogy ha egyszerre tüsszentesz, böfögsz és fingasz, meghalsz? Hűha! Az évtizedekig
tartó mesterséges intelligencia-hype nyomán azt gondolhatnánk, hogy a szingularitást
paródiának, viccnek fogják tekinteni, de figyelemre méltóan meggyőző eszkalációnak
bizonyult. Adjunk hozzá néhány illusztris hívőt - többek között Elon Muskot, Stephen
Hawkingot és David Chalmers-t -, és hogyan is ne vennénk komolyan? Akár 10, akár 100,
akár 1000 év múlva következik be ez az elképesztő esemény, nem lenne-e bölcs dolog már
most elkezdeni a tervezést, felállítani a szükséges barikádokat, és nyitva tartani a szemünket
a katasztrófa hírnökeire?
Éppen ellenkezőleg, úgy gondolom, hogy ezek a vészjelzések elvonják a figyelmünket
egy sokkal sürgetőbb problémáról, egy közelgő katasztrófáról, amelynek nem lesz szüksége
a Moore-törvény vagy az elmélet további áttöréseinek segítségére ahhoz, hogy elérje a
sokkal közelebbi fordulópontot: A természet évszázadokon át tartó, nehezen megszerzett
megértése után, amely most először a történelemben lehetővé teszi számunkra, hogy sorsunk
számos aspektusát irányítsuk, most azon vagyunk, hogy ezt az irányítást lemondjuk a
gondolkodásra képtelen mesterséges ágenseknek,

a civilizációt idő előtt robotpilótára állítja. A folyamat alattomos, mert minden egyes lépése
jó helyi értelemben vett, visszautasíthatatlan ajánlat. Bolond lennél ma nagy számításokat
ceruzával és papírral végezni, amikor egy kézi számológép sokkal gyorsabb és szinte
tökéletesen megbízható (ne feledkezzünk meg a kerekítési hibáról), és miért jegyeznéd meg
a vonatmenetrendeket, amikor azok azonnal elérhetők az okostelefonodon? A térképolvasást
és a navigációt bízza a GPS-re; az nem tudatos, nem tud értelmes értelemben gondolkodni, de
sokkal jobban tudja követni, hogy hol van és hová akar menni, mint Ön.
Sokkal feljebb a lépcsőn az orvosok egyre inkább függnek a diagnosztikai
rendszerektől, amelyek bizonyíthatóan megbízhatóbbak, mint bármely emberi diagnoszta.
Szeretné, ha orvosa felülbírálná a gép ítéletét, amikor életmentő kezelést kell választania? Ez
lehet az IBM Watsonja mögött álló technológia legjobb - bizonyíthatóan legsikeresebb,
legközvetlenebbül hasznos - alkalmazása, és az a kérdés, hogy Watson gondolkodónak (vagy
tudatosnak) mondható-e vagy sem, mellékes. Ha kiderül, hogy Watson jobb, mint az emberi
szakértők a rendelkezésre álló adatokból diagnózisok felállításában, akkor erkölcsileg
kötelesek leszünk kihasználni az eredményeit. Az az orvos, aki ezzel szembeszáll,
műhibaperre számíthat. Úgy tűnik, hogy az emberi erőfeszítések egyetlen területe sincs
egyértelműen tiltott terület az ilyen protézisek számára, és bárhol is bizonyítanak, a
kényszerű választás a megbízható eredmények és az emberi érintés között fog eldőlni, mint
mindig is. A kézzel készített jog, sőt a tudomány is a kézműves fazekasság és a kézzel kötött
pulóverek mellett foglalhat helyet.
A mesterséges intelligencia kezdeti időszakában megpróbáltak éles különbséget tenni a
mesterséges intelligencia és a kognitív szimuláció között. Az előbbi a mérnöki tudományok
egyik ága volt, amely a munkát elvégzi.

akárhogyan is, de nem próbálták utánozni az emberi gondolkodási folyamatokat - kivéve, ha
ez bizonyult a hatékony eljárásnak. A kognitív szimuláció ezzel szemben a pszichológiát és
az idegtudományt számítógépes modellezéssel végezte volna. Egy olyan kognitív
szimulációs modell, amely szépen mutatja a felismerhetően emberi hibákat vagy zavarokat,
diadalnak számítana, nem pedig kudarcnak. A különbség a törekvésben él
de a
köztudatból nagyrészt kitörlődött: A laikusok számára a mesterséges intelligencia azt jelenti,
hogy átmegy a Turing-teszten, hogy humanoid. A mesterséges intelligenciában a
közelmúltban elért áttörések nagyrészt annak az eredményei, hogy elfordultunk attól (amit
az emberi gondolkodási folyamatokról tudni véltünk), és a szuperszámítógépek félelmetes
adatbányászati képességeit arra használtuk, hogy értékes összefüggéseket és mintákat
hozzunk létre anélkül, hogy megpróbálnánk megértetni velük, hogy mit csinálnak. Ironikus
módon a lenyűgöző eredmények sokakat a kognitív tudományok területén újragondolásra
ösztönöznek; kiderült, hogy az adatbányászat és a gépi tanulás technikáinak alkalmazásával
még sokat lehet tanulni arról, hogyan végzi az agy a "jövőgyártás" zseniális munkáját.
De a közvélemény továbbra is azt képzeli, hogy bármely fekete doboz, amely képes
erre (bármi is legyen a legújabb mesterséges intelligencia vívmány), olyan intelligens
ágensnek kell lennie, mint egy emberi lény, holott a doboz belsejében valójában egy bizarrul
csonka, kétdimenziós szövet van, amely éppen azáltal nyeri el erejét, hogy nem veszi hozzá
az emberi elme minden terhét, annak minden zavaró tényezőjével, aggodalmaival, érzelmi
elkötelezettségével, emlékeivel, hűségével együtt. Ez egyáltalán nem egy humanoid robot,
hanem egy agyatlan rabszolga, az autopilotok legújabb vívmánya.
Mi a baj azzal, ha a gondolkodás fáradságos munkáját ilyen high-tech csodákra bízzuk?
Semmi, amíg (1) nem csapjuk be magunkat, és (2) valahogy sikerül megakadályoznunk,
hogy saját kognitív képességeink elsorvadjanak.

1.

Nagyon-nagyon nehéz elképzelni (és szem előtt tartani) az olyan entitások korlátait,
amelyek ilyen értékes segítők lehetnek, és az emberi tendencia mindig az, hogy
túlságosan felruházzuk őket a megértéssel - ahogy azt Joseph Weizenbaum hírhedt
Eliza-programja óta tudjuk az 1960-as évekből. Ez óriási kockázat, hiszen mindig
kísértésbe esünk, hogy többet kérjünk tőlük, mint amire tervezték őket, és hogy
megbízzunk az eredményekben, amikor nem kellene.

2.

Használd vagy veszítsd el. Ahogy egyre jobban függünk ezektől a kognitív
protézisektől, azt kockáztatjuk, hogy tehetetlenek leszünk, ha azok valaha is leállnak. Az
internet nem egy intelligens ügynök (nos, bizonyos szempontból az), de mégis annyira
függővé váltunk tőle, hogy ha összeomlana, pánik törne ki, és néhány nap alatt
tönkretehetnénk a társadalmat. Ez egy olyan esemény, amelynek elhárítására már most
erőfeszítéseket kellene tennünk, mert bármelyik nap bekövetkezhet.

Az igazi veszélyt tehát nem az jelenti, hogy a nálunk intelligensebb gépek bitorolják a
sorsunk irányítói szerepünket. Az igazi veszélyt az jelenti, hogy az alapvetően tanácstalan
gépeknek olyan hatalmat adnak át, amely messze meghaladja a hatáskörüket.

NANO-INTENTIONALITY
W. TECUMSEH FITCH
A kognitív biológia professzora, Bécsi Egyetem; A nyelv evolúciója című könyv szerzője.

A számítási teljesítmény hatalmas növekedése ellenére a jelenlegi számítógépek nem úgy
gondolkodnak, mint mi (vagy egy csimpánz vagy egy kutya). A szilíciumalapú
számítógépekből hiányzik a szerves elmék egyik alapvető képessége: az a képesség, hogy a
világban zajló eseményekre reagálva megváltoztassák részletes anyagi formájukat, és így
jövőbeli számításaikat is. E képesség nélkül (amit máshol nano-intentionalitásnak neveztem
el) az információfeldolgozás önmagában nem jelent értelmes gondolkodást, mivel a
kiszámított szimbólumok és értékek nem állnak semmilyen belső oksági kapcsolatban a
valós világgal. A szilícium-alapú információfeldolgozásnak emberi értelmezésre van
szüksége ahhoz, hogy értelmet nyerjen, és ez belátható időn belül így is lesz. Kevés
félnivalónk van a gondolkodó gépektől, de annál több félnivalónk van a gépeket használó,
egyre kevésbé gondolkodó emberektől.
Pontosan mi ez a tulajdonság, ami a biológiai, de a szilícium számítógépekben nincs
jelen? Ne féljetek, hogy valami misztikus élan vitalitásra hivatkozom: Ez az élő sejtek
megfigyelhető, mechanisztikus tulajdonsága - egy olyan tulajdonság, amely a szokásos
darwini folyamatok révén fejlődött ki. Érvelésemben nem rejlik miszticizmus vagy
"láthatatlan szellem". A nano-szándékosság lényege a sejtek azon képessége, hogy a
környezetük változásaira molekuláik átrendeződésével, és így formájuk megváltoztatásával
reagálnak. Ez jelen van egy baktériumot bekebelező amőbában, egy izomsejtben, amely a
kocogásra válaszul növeli a miozinszintet, vagy (ami a legfontosabb) egy neuronban, amely
a helyi neurokomputikai környezetére válaszul meghosszabbítja dendritjeit. A nanointentionalitás alapvető,

a földi élet megmásíthatatlan, tagadhatatlan jellemzője, és nincs jelen a modern
számítógépek szívét alkotó, vésett, merev szilíciumchipekben. Mivel az agyak és a
számítógépek közötti fizikai különbség egyszerű nyers tény, a vita tárgya az, hogy milyen
jelentőséggel bír ez a tény a "gondolkodással" és az "értelemmel" kapcsolatos elvontabb
filozófiai kérdésekben. Ez az a pont, ahol a vita bonyolultabbá válik.
A filozófiai vita Kant megállapításával kezdődik, miszerint elménk visszavonhatatlanul
elkülönül gondolataink tipikus tárgyaitól - a világ fizikai entitásaitól. Bizonyítékokat
gyűjtünk ezekről a tárgyakról (fotonokon vagy a levegő rezgésein vagy az általuk
kibocsátott molekulákon keresztül), de elménk/agyunk soha nem kerül közvetlen
kapcsolatba velük. Így meglepően problematikus az a kérdés, hogy mentális entitásaink
(gondolataink, hiedelmeink, vágyaink) hogyan mondhatók "a" valós világ dolgairól.
Valójában ez a "körülbelül" probléma az elmefilozófia egyik központi problémája, amely
olyan filozófusok évtizedek óta tartó vitáinak középpontjában áll, mint Dennett, Fodor és
Searle. A filozófusok ezt a feltételezett mentális "tudatosságot" meglehetősen előnytelenül
szándékosságnak nevezték el (nem tévesztendő össze a hétköznapi angol jelentéssel:
"valamit szándékosan tenni"). A szándékosság kérdései szorosan kapcsolódnak a
fenomenális tudatosság mély kérdéseihez, amelyeket gyakran a "kvalitások" és a tudatosság
"nehéz problémája" fogalmaz meg, de ezek egy sokkal alapvetőbb és fundamentálisabb
kérdéssel foglalkoznak: Hogyan lehet egy mentális entitás (egy gondolat - egy idegi tüzelési
mintázat) bármilyen értelemben "kapcsolatban" a tárgyával (egy dologgal, amit látunk, vagy
azzal a személlyel, akire gondolunk)?
A szkeptikus, szolipszista válasz a következő: A szándékosság illúzió. Ez a
következtetés legalább egy döntő fontosságú területen hamis (amit Schopenhauer 200 évvel
ezelőtt kiemelt): Az egyetlen hely, ahol a mentális események (vágyak és szándékok, mint

az idegi tüzelés formájában) a saját testünkben (pl. a neuromuszkuláris csomópontban)
lépnek kapcsolatba a "való világgal". Általánosságban az élő anyag és különösen a neuronok
plaszticitása azt jelenti, hogy egy visszacsatolási hurok közvetlenül összeköti gondolatainkat
a cselekedeteinkkel, és az érzékelésünkön keresztül visszahat az idegsejtek szerkezetére. Ez
a hurok minden nap bezárul az agyunkban. (Valóban, ha holnap emlékezni fogsz valamire
ebből az esszéből, az azért lesz, mert az agyadban néhány neuron megváltoztatta a formáját,
gyengítve vagy erősítve a szinapszisokat, meghosszabbítva vagy visszahúzva a
kapcsolatokat.) Ez a visszacsatolási hurok elvileg nem zárható be egy merev
szilíciumchipben. Ez a biológiai tulajdonság a mi mentális tevékenységeinket (vagy egy
csimpánz vagy kutya tevékenységét) olyan kauzális belső szándékossággal ruházza fel,
amely hiányzik a mai szilíciumszámítógépes rendszerekből.
Amennyiben ez az érvelés helyes (és mind a logika, mind az intuíció alátámasztja), a
gépek csak annyiban "gondolkodnak", "tudnak" vagy "értenek", amennyiben készítőik és
programozóik ezt teszik, amikor a jelentést egy szándékos, értelmező, agyvelővel
rendelkező ágens adja hozzá. A mesterséges intelligenciák bármilyen "intelligenciája"
kizárólag az alkotóiktól származik.
Ezért nem tartok egy mesterséges intelligencia felkeléstől vagy egy mesterséges
intelligencia jogokat védő mozgalomtól (kivéve talán egy olyan mozgalmat, amelyet
megtévesztett emberek vezetnek). Ez azt jelenti, hogy nyugodtak vagyunk, amíg valaki nem
tervez egy nano-intentionalitással rendelkező számítógépet? Sajnos nem; más veszélyt jelent
az az erős antropomorf hajlamunk, hogy szándékokat és megértést tulajdonítunk az élettelen
tárgyaknak ("az autóm nem szereti az alacsony oktánszámú üzemanyagot"). Amikor ezt a
számítógépes műtárgyakra (számítógépek, okostelefonok, vezérlőrendszerek) alkalmazzuk,
erős a tendencia, hogy fokozatosan átadjuk a felelősségünket - a tájékozott, kompetens
megértést - a számítógépeknek (és azoknak, akik irányítják őket). A veszély akkor kezdődik,
amikor ezt az egyedülálló kompetenciát akarva-akaratlanul és lustán átengedjük számtalan
szilícium-rendszernek (autós navigátorok, okostelefonok, elektronikus

szavazási rendszerek, a globális pénzügyi rendszer), akik nem tudják és nem is érdekli őket,
hogy miről számolnak. A globális pénzügyi válság ízelítőt adott abból, hogy mi lehetséges
egy számítógépekkel összekapcsolt világban, amikor a felelősséget és a kompetenciát
oktalanul a gépekre hárították.
Nem a mesterséges intelligenciák diadalmas felkelésétől tartok, hanem inkább egy
katasztrofális rendszerhibától, amelyet a túlságosan felhatalmazott, összekapcsolt
szilíciumrendszerek több kisebb hibája okoz. Még messze vagyunk attól a szingularitástól,
amelyben a számítógépek túljárnak az eszünkön, de ez nem biztosíték egy katasztrofális
hálózati összeomlás ellen. Az első lépés az ilyen katasztrófák elkerülése érdekében az, ha
nem adunk többé felelősséget a számítógépeknek az értelmes gondolkodásért vagy
megértésért, és elfogadunk egy alapvető igazságot: a gépek nem gondolkodnak. És a
gondolkodásuk napról napra kockázatosabbá válik.

A BEAUTIFUL (VISIONARY) MIND
IRENE PEPPERBERG
Kutatási munkatárs és előadó, Pszichológia Tanszék, Harvard Egyetem; szerző, Alex & Me
Míg a gépek kiválóan tudnak számolni, addig a tényleges gondolkodásban nem túl jók. A
gépekben végtelenül nagy a szívósság és a kitartás, és - ahogy mások is mondták könnyedén kiroppantják a választ egy bonyolult matematikai problémára, vagy átvezetnek
egy ismeretlen város forgalmán, mindezt az emberek által telepített algoritmusok és
programok segítségével. De mi hiányzik a gépekből?
A gépeknek (legalábbis eddig, és nem hiszem, hogy ez a szingularitással megváltozna)
nincs látásuk. És nem a látásra gondolok. A gépek nem találják ki maguktól a következő új
gyilkos alkalmazást. A gépek nem döntenek úgy, hogy távoli galaxisokat fedeznek fel remek munkát végeznek, ha egyszer elküldjük őket, de az már egy másik történet. A gépek
minden bizonnyal jobbak az átlagembernél a számítási és kvantummechanikai problémák
megoldásában - de a gépeknek nincs meg a látásuk ahhoz, hogy egyáltalán meglássák az
ilyen konstrukciók szükségességét. A gépek képesek legyőzni az embereket sakkban, de még
nem terveztek olyan típusú elmejátékot, amely évszázadokig izgatja majd az embereket. A
gépek meglátják a statisztikai szabályszerűségeket, amelyeket az én gyenge agyam nem vesz
észre, de nem képesek arra az éleslátó ugrásra, amely összekapcsolja a különböző
adathalmazokat, hogy új területet találjanak ki.
Nem aggódom rettenetesen a számítógépek miatt. Megbirkózom a böngészőm
frusztrációjával, cserébe egy olyan intelligens hűtőszekrényért, amely a be- és kijövő
termékek RFID-kódjainak nyomon követése alapján szöveges üzeneteket küld, hogy
hazafelé menet krémet vegyek (tipp azoknak, akik egy ilyen rendszeren dolgoznak... inkább
előbb, mint utóbb!). Szeretem, ha a számítógépem aláhúzza azokat a szavakat, amelyeket
nem ismer fel, és majd én foglalkozom a

frusztráció, hogy figyelmen kívül kell hagynom a "filogenetikai" megjegyzéseit, cserébe
azért, hogy elírtam egy gyakori kifejezést (sőt, nem engedi, hogy elírjak egy szót, hogy
kifejezzem a véleményemet). De ezek a példák azt mutatják, hogy csak azért, mert egy gép
végigcsinálja a gondolkodásnak látszó mozdulatokat, még nem jelenti azt, hogy valóban ilyen
viselkedést folytat - vagy legalábbis az emberi folyamatnak megfelelőt.
Eszembe jut az egyik legkorábbi tanulmány, amelyben majmokat tanítottak
"nyelvhasználatra" - ebben az esetben arra, hogy műanyag chipeket manipuláljanak, hogy
megválaszoljanak egy sor kérdést. A rendszert megismételték egyetemi hallgatókkal, akik nem meglepő módon - kivételesen jól teljesítettek, de amikor megkérdezték tőlük, hogy mire
tanították őket, azt állították, hogy érdekes rejtvényeket oldottak meg, és fogalmuk sem volt
arról, hogy nyelvet tanítottak nekik. Sok vita alakult ki, és sok mindent megtanultunk és
átültettünk a gyakorlatba a későbbi vizsgálatok során, így végül több nem emberi alany is
megértette a különböző szimbólumok referenciális jelentését, amelyek használatára
megtanították őket, és az eredeti módszertanból valóban sokat tanultunk a
majomintelligenciáról. A lényeg azonban az, hogy ami kezdetben bonyolult nyelvi
rendszernek tűnt, ahhoz, hogy több legyen, mint (viszonylag) egyszerű párosított
asszociációk sorozata, sokkal több munkára volt szükség.
Aggodalmam tehát nem a gondolkodó gépek miatt van, hanem az önelégült társadalom
miatt - amely lemondhat a látnokairól, csak azért cserébe, hogy megszabaduljon a
fáradságtól. Az embereknek ki kell használniuk azt a kognitív kapacitást, amely felszabadul,
amikor a gépek átveszik az aprómunkát - és hálásnak kell lenniük ezért a szabadságért, és
ezt a szabadságot ki kell használniuk, hogy ezt a képességet a kemény munkába, a sürgető
problémák megoldására fordítsák, amelyek éleslátó, látnoki ugrásokat igényelnek.

THE COLOSSUS IS A BFG
NICHOLAS HUMPHREY
A London School of Economics pszichológia professzor emeritusa; a New College of the
Humanities filozófia vendégprofesszora; a Cambridge-i Egyetem Darwin College vezető
tagja; a Soul Dust: The Magic of Consciousness című könyv szerzője.
Egy penny a gondolataidért? Lehet, hogy nem akarsz válaszolni, de a lényeg az, hogy
tudatos ágensként megteheted. Ezt jelenti az introspektív hozzáférés. Tudod - és el is tudod
mondani -, hogy mi zajlik az elméd színházának színpadán. Akkor mi a helyzet a gépekkel?
Egy bitcoin a gondolkodó gép gondolatainak? De még senki sem tervezett olyan gépet,
amely ilyen hozzáféréssel rendelkezne. Wittgenstein megjegyezte, hogy ha egy oroszlán
tudna beszélni, nem értenénk meg. Ha egy gép tudna beszélni, nem lenne mit mondania. Mit
gondolok a gondolkodó gépekről? Egyszerűen. Nem hiszem, hogy léteznek ilyen gépek.
Ez persze hamarosan megváltozhat. Az emberi történelem során a természetes
szelekció felfedezte, hogy az embereknek az adott problémák miatt gyakorlati előnyei
vannak annak, ha az agyuk képes az önvizsgálatra. Hasonlóképpen, a gépi programozók is
felfedezhetik, hogy amikor és ha a gépek hasonló problémákkal szembesülnek, az embernél
bevált szoftveres trükk náluk is működni fog. De mik ezek a problémák, és miért a
tudatosság színháza a válasz?
A színház elárul egy titkot: megnézheted, hogyan működik a saját elméd. Megfigyelve
például, hogy a hiedelmek és a vágyak hogyan generálnak kívánságokat, amelyek
cselekvésekhez vezetnek, elkezdhetsz betekintést nyerni abba, hogy miért gondolkodsz és
cselekszel úgy, ahogyan teszed. Így meg tudod magyarázni magadat magadnak és másoknak
is. De ugyanilyen fontos az is, hogy

van egy modellje, amivel megmagyarázhatod magadnak a többi embert. Az introspektív
tudatosság megalapozta azt, amit a pszichológusok elméletnek neveznek.
Az emberek esetében, akik számára a szociális intelligencia a biológiai túlélés kulcsa,
az előnyök óriásiak voltak. A gépek esetében, amelyek számára a társas életben való
érvényesülés még nem vált kérdéssé, kevés, ha egyáltalán volt ok arra, hogy erre az útra
lépjenek. Nem kérdés azonban, hogy eljön az az idő, amikor a gépeknek valóban meg kell
érteniük más gépek pszichológiáját, hogy képesek legyenek együtt dolgozni velük. Sőt, ha
hatékonyan akarnak együttműködni az emberekkel, akkor az emberi pszichológiát is meg
kell érteniük. Gondolom, ekkor tervezőik - vagy talán maguk a gépek - követik a természet
példáját, és beszerelik a belső szem gépi változatát.
Fennáll-e a veszélye annak, hogy ha egyszer elérjük ezt a szintet, ezek az újonnan
felismerő gépek túlságosan is jól megértik majd az embert? A pszichopatáknak néha azt
tulajdonítják, hogy nem túl kevéssé, hanem túlságosan is jól értik az emberi pszichológiát.
Kell-e ettől tartanunk a gépek esetében?
Nem hiszem. Ez a helyzet nem új keletű. Az emberek évezredek óta szelektálják és
programozzák a biológiai gépek egy bizonyos faját, hogy szolgaként, társként és segítőnként
szolgáljanak minket. A házi kutyáról beszélek. A figyelemre méltó eredmény az lett, hogy a
modern kutyák valójában kivételes és jelentős gondolatolvasási képességre tettek szert mind a többi kutya, mind az emberek gondolataiban -, amely minden más állatnál jobb, mint
az embernél. Ez nyilvánvalóan kölcsönösen előnyös kapcsolatként alakult ki, nem pedig
versengésként, még akkor is, ha ebben a viszonyban mi maradtunk fölényben. Ha és amikor
eljutunk arra a pontra, hogy a gépek ugyanolyan jól olvasnak az emberi gondolatokban, mint
a kutyák most.

vannak, természetesen vigyáznunk kell, nehogy túlságosan dominánsak és manipulatívak,
esetleg túlságosan játékosak legyenek - ahogyan az ember legjobb barátjával már most is
tennünk kell. De nem látok okot kételkedni abban, hogy megmarad az irányításunk.
Van egy Goya-festmény, amely egy szörnyű kolosszust ábrázol, aki végigsétál a tájon,
miközben az emberek rémülten menekülnek. Kolosszus volt Alan Turing egyik első
számítógépe. El kell képzelnünk, hogy az emberiséget egzisztenciális fenyegetés fenyegeti
ennek a számítógépnek a leszármazottaitól? Nem, én a jó oldalát nézem. Szerencsével, vagy
inkább megállapodással, a Kolosszus egy Nagy Barátságos Óriás marad.

SELF-AWARE AI? NOT IN 1,000 YEARS!
ROLF DOBELLI
A Zurich Minds alapítója; újságíró; A tisztán gondolkodás művészete című könyv szerzője.

A széles körben elterjedt félelem, hogy a mesterséges intelligencia veszélybe sodorja az
emberiséget és átveszi a világuralmat, irracionális. Íme, miért.
Koncepcionálisan az autonóm vagy mesterséges intelligencia rendszerek kétféleképpen
fejlődhetnek: vagy az emberi gondolkodás kiterjesztéseként, vagy gyökeresen új
gondolkodásként. Az elsőt nevezzük "humanoid gondolkodásnak" vagy humanoid
mesterséges intelligenciának, a másodikat pedig "idegen gondolkodásnak" vagy idegen
mesterséges intelligenciának.
Ma már szinte minden mesterséges intelligencia humanoid gondolkodású. A
mesterséges intelligenciát olyan problémák megoldására használjuk, amelyek túl
bonyolultak, időigényesek vagy unalmasak ahhoz, hogy korlátozott agyunk feldolgozza
őket: elektromos hálózatok kiegyensúlyozása, ajánlómotorok, önvezető autók, arcfelismerés,
kereskedelmi algoritmusok és hasonlók. Ezek a mesterséges ágensek szűk területeken
dolgoznak, egyértelmű célokkal, amelyeket emberi alkotóik határoznak meg. Az ilyen
mesterséges intelligencia célja az emberi célok elérése - gyakran jobban, kevesebb kognitív
hibával, figyelemeltereléssel, rosszkedv kitöréssel vagy feldolgozási korlátokkal. Néhány
évtizeden belül a mesterséges intelligencia-ügynökök virtuális biztosítási ügynökök,
orvosok, pszichoterapeuták, sőt talán még virtuális házastársak és gyermekek is lehetnek.
De az ilyen mesterséges intelligencia-ügynökök a rabszolgáink lesznek, saját
önfelfogás nélkül. Boldogan végzik majd azokat a feladatokat, amelyekre mi állítjuk be
őket. Ha hibák történnek, azok a mi hibáink lesznek, a szoftverhibák vagy az ágensekre való
túlzott ráhagyatkozás miatt (Dan Dennett álláspontja). Igen, a humanoid mesterséges
intelligenciák időnként meglephetnek minket bizonyos optimalizálási problémák újszerű
megoldásaival. De a legtöbb esetben az újszerű megoldások az utolsó dolog, amit az AI-tól
akarunk (kreativitás az atomrakétáknál

navigáció, valaki?). Ennek ellenére a humanoid mesterséges intelligencia megoldások
mindig is egy szűk területre fognak illeszkedni. Érthetőek lesznek, vagy azért, mert értjük,
hogy mit érnek el, vagy azért, mert értjük a belső működésüket. Néha a kód túlságosan
óriási és tapogatózó lesz ahhoz, hogy egy ember megértse, mert folyamatosan foltozgatják.
Ezekben az esetekben kikapcsolhatjuk, és programozhatunk egy elegánsabb változatot. A
humanoid mesterséges intelligencia közelebb visz minket ahhoz az ősi törekvéshez, hogy a
robotok végezzék el a munka nagy részét, míg az emberek szabadon alkothatnak - vagy
halálra szórakoztathatják magukat.
Az idegen gondolkodás gyökeresen más. Az Idegen Gondolkodás elképzelhető, hogy
veszélyt jelenthet a Humanoid Gondolkodásra; átveheti az uralmat a bolygó felett, túljárhat
az eszünkön, lehagyhat minket, leigázhat minket - és mi talán fel sem ismerjük a támadást.
Milyen gondolkodás lesz az Idegen Gondolkodás? Definíció szerint nem tudjuk
megmondani. Olyan funkciókat fog felölelni, amelyeket távolról sem értünk. Vajon tudatos
lesz? Valószínűleg, de nem feltétlenül. Lesznek érzelmek? Írni fog bestseller regényeket?
Ha igen, akkor nekünk vagy neki és az utódainak? Vajon kognitív hibák fogják zavarni a
gondolkodását? Társadalmi lesz? Lesz-e elmélete? Ha igen, fog-e viccelődni, fog-e
pletykálni, fog-e aggódni a hírneve miatt, fog-e gyülekezni egy zászló körül? Létrehozza-e a
mesterséges intelligencia saját változatát (AI-AI)? Nem tudjuk megmondani.
Csak annyit mondhatunk, hogy az emberek nem tudnak igazán Idegen Gondolkodást
létrehozni. Bármit is hozunk létre, az a mi céljainkat és értékeinket fogja tükrözni, tehát nem
fog messze elrugaszkodni az emberi gondolkodástól. Valódi evolúcióra lenne szükség, nem
csak evolúciós algoritmusokra, hogy létrejöjjön az öntudatos Idegen Gondolkodás. Olyan
evolúciós útra lenne szükség, amely gyökeresen eltér attól, amely az emberi intelligenciához
és a humanoid mesterséges intelligenciához vezetett.
Szóval, hogyan lehet elérni, hogy a valódi evolúció beinduljon? Replikátorok, variáció
és szelekció. Ha ez a három összetevő a helyén van, az evolúció elkerülhetetlenül
bekövetkezik. Mennyire valószínű, hogy az Idegen Gondolkodás

fejlődni? Íme egy borítékon alapuló számítás:
Először is, gondoljuk végig, hogy mit jelentett a nagyszerűen összetett eukarióta
sejtektől az emberi szintű gondolkodásig eljutni. Az emberi gondolkodás eléréséhez a Föld
biomasszájának nagy részére (nagyjából 500 milliárd tonna eukarióta kötött szénre) volt
szükség körülbelül 2 milliárd év alatt. Ez rengeteg evolúciós munka! Igaz, az emberi szintű
gondolkodás fele ennyi idő alatt is megvalósulhatott volna. Sok szerencsével akár az idő
százalékában10 is, de nem valószínű, hogy gyorsabban történt volna. Nemcsak hatalmas
időre van szükség ahhoz, hogy az evolúció komplex viselkedést hozzon létre, hanem a Föld
felszínének megfelelő méretű Petri-csészére is, hogy ilyen szintű kísérletezéseket folytasson.
Feltételezzük, hogy az Idegen Gondolkodás szilícium-alapú lesz, mint minden jelenlegi
mesterséges intelligencia. Egy eukarióta sejt sokkal összetettebb, mint mondjuk az Intel
legújabb i7-es CPU chipje - mind hardver, mind szoftver szempontjából. Tegyük fel
továbbá, hogy a CPU chipet egy eukarióta méretére tudnánk zsugorítani. Hagyjuk figyelmen
kívül a kvantumhatásokat, amelyek megakadályoznák a tranzisztorok megbízható
működését. Hagyjuk félre az energiaforrás kérdését. A Földet be kellene borítani 10 30
mikroszkopikus CPU-val, és hagyni kellene, hogy 2 milliárd évig kommunikáljanak és
harcoljanak, hogy valódi gondolkodás alakuljon ki.
Igen, a feldolgozási sebesség gyorsabb a processzorokban, mint a biológiai sejtekben,
mivel az elektronokat könnyebb mozgatni, mint az atomokat. De az eukarióták tömegesen
párhuzamosan dolgoznak, míg az Intel i7 csak négyszer párhuzamosan (négy mag). Végül,
legalábbis a világ uralásához, ezeknek az elektronoknak atomokat kellene mozgatniuk, hogy
egyre több fizikai helyen tárolják a szoftvert és az adatokat. Ez drámaian lelassítaná
fejlődésüket. Nehéz megmondani, hogy összességében a szilícium evolúciója gyorsabb lesze, mint a biológiai. Nem tudunk róla eleget. Nem látom, hogy ez a fajta evolúció miért lenne
több mint két-három nagyságrenddel gyorsabb, mint a biológiai evolúció (ha

egyáltalán) - ami az öntudatos idegen mesterséges intelligencia megjelenését nagyjából
egymillió évre csökkentené.
Mi van, ha a humanoid mesterséges intelligencia olyan okossá válik, hogy képes lesz
felülről lefelé idegen mesterséges intelligenciát létrehozni? Itt lép életbe Leslie Orgel
második szabálya: "Az evolúció okosabb nálad." Okosabb, mint az emberi gondolkodás.
Még a humanoid gondolkodásnál is okosabb. És sokkal lassabb, mint gondolnád.
A mesterséges intelligencia veszélye tehát nem a mesterséges intelligenciában rejlik,
hanem abban, hogy túlzottan bízunk benne. A mesterséges gondolkodás nem fog még a mi
életünkben öntudatossá fejlődni. Valójában 1000 év alatt sem fog megtörténni.
Persze lehet, hogy tévedek. Végül is, ez a "back-of-the-envelope" számítás az emberi
gondolkodás örökségét alkalmazza az idegen mesterséges intelligenciára - amit definíció
szerint nem fogunk megérteni. De ez minden, amit ebben a szakaszban tehetünk. Az 1930-as
évek vége felé Samuel Beckett ezt írta egy naplójában: "Szörnyű lemondással érezzük, hogy
az értelem nem emberfeletti adomány... hogy az értelem fejlődött olyanná, amilyen, de hogy
azonban másképp is fejlődhetett volna." Cseréljük ki az "ész" szót "mesterséges
intelligenciára" és
megvan az érvem.

MACHINES DON’T THINK, BUT NEITHER DO PEOPLE
CESAR HIDALGO
Az MIT Media Lab docense; a Why Information Grows című könyv szerzője: A rend
evolúciója az atomoktól a gazdaságokig.
Gondolkodó gépek? Ez ugyanolyan téves, mint a gondolkodó emberek! A gondolkodás
magában foglalja az információ feldolgozását, új fizikai rendet hoz létre a beérkező fizikai
rendekből. A gondolkodás értékes képesség, amely sajnos nem az egyes egységek, például a
gépek vagy az emberek kiváltsága, hanem azoknak a rendszereknek a tulajdonsága,
amelyekben ezek az egységek "életre kelnek".
Természetesen provokatívan fogalmazok, hiszen egyéni szinten valóban feldolgozzuk
az információkat. Gondolkodunk - néha - vagy legalábbis úgy érezzük, hogy gondolkodunk.
De a "mi" gondolkodási képességünk nem teljesen "a miénk" - kölcsönvett, mivel a
gondolkodáshoz használt hardvert és szoftvert nem mi magunk hoztuk létre. Nem te és én
fejlesztettük ki azokat a géneket, amelyek segítettek megszervezni az agyunkat, vagy a
nyelvet, amelyet gondolataink strukturálására használunk. A gondolkodásra való
képességünk olyan eseményektől függ, amelyek a földi létünket megelőzően történtek: a
biológiai és kulturális evolúció elmúlt fejezeteinek. Tehát csak úgy érthetjük meg
gondolkodási képességünket, és a gépek gondolkodást utánzó képességét, ha figyelembe
vesszük, hogy egy egység információfeldolgozási képessége hogyan függ össze a
kontextusával.
Gondolj egy emberre, aki az üres tér sötét magányában születik. Nem lenne mire
gondolnia. Ugyanez igaz lenne egy elszigetelt és bemenet nélküli számítástechnikai gépre is.
Ebben az összefüggésben az információfeldolgozásra kölcsönvett képességünket
nevezhetjük "kis" gondolkodásnak - mivel ez egy kontextusfüggő képesség, amely egyéni
szinten történik.

A "nagy" gondolkodás ezzel szemben a rendszerekben megtestesülő információk
feldolgozásának képessége, ahol az olyan egységek, mint a gépek vagy mi, csupán bábuk
vagyunk.
Az emberek kis gondolkodásának elkülönítése a rendszerek nagyobb gondolkodásától
(amely magában foglalja azt a folyamatot, amely a hardvert és a szoftvert generálja, amely
lehetővé teszi az egységek "kis gondolkodását") segít megérteni a gondolkodó gépek
szerepét ebben a nagyobb összefüggésben. Gondolkodási képességünk nem csak
kölcsönzött, hanem a közvetített interakciók használatán és visszaélésén is múlik. Ahhoz,
hogy az ember-gép rendszerek gondolkodni tudjanak, az embereknek meg kell enniük és fel
kell öklendezniük egymás mentális hányadékát, ami néha szavak formájában jelenik meg.
Mivel azonban a szavak eltűnnek a szélben, fajunk hatalmas gondolkodási képessége sokkal
kifinomultabb technikákon múlik, amelyekkel az általunk generált információt közölni és
megőrizni tudjuk: az információ anyagba kódolásának képességén.
Fajunk 100 000 éve azzal van elfoglalva, hogy bolygónkat egy óriási magnószalaglejátszóvá alakítsa át. A Föld bolygó az a médium, amelyen kinyomtatjuk gondolatainkat:
néha szimbolikus formában, mint például szövegek és festmények, de ami még fontosabb, a
Föld bolygó ásványi ágyékából épített tárgyakban - hajszárítókban, porszívókban,
épületekben és autókban. Társadalmunk nagyszerű kollektív információfeldolgozó
képességgel rendelkezik, mivel kommunikációnkban többről van szó, mint szavakról: Olyan
tárgyak létrehozásával jár, amelyek nem olyan gyenge dolgokat közvetítenek, mint egy ötlet,
hanem olyan konkrét dolgokat, mint a know-how és a tudás felhasználása. A tárgyak
kiegészítenek bennünket; lehetővé teszik számunkra, hogy dolgokat tegyünk anélkül, hogy
tudnánk, hogyan. Mindannyian élvezhetjük a fogkrém fogvédő erejét anélkül, hogy tudnánk,
hogyan kell nátrium-fluoridot szintetizálni, vagy a hosszú távú utazás előnyeit anélkül, hogy
tudnánk, hogyan kell repülőgépet építeni. Ugyanígy mindannyian élvezhetjük annak
előnyeit, hogy a közösségi médián keresztül másodpercek alatt küldhetünk üzeneteket a
világ minden tájára, vagy hogy néhány gombnyomással bonyolult matematikai műveleteket
végezhetünk.

billentyűk egy laptopon.
De a képességünk, hogy megteremtsük a minket kiegészítő csecsebecséket,
természetesen annak eredményeként is fejlődött, hogy kollektíven hajlandóak vagyunk
egymás szellemi hányását megenni. Ez az evolúció az, ami mostanra odáig juttatott
bennünket, hogy olyan "médiumaink" vannak, amelyek kezdenek vetekedni az
információfeldolgozási képességünkkel, vagyis a "kis gondolkodással".
Történelmünk nagy részében a csecsebecséink statikus tárgyak voltak. Még a
szerszámaink is a rend megszilárdult darabjai voltak, mint például a kőbalták, kések és
kötőtűk. Néhány évszázaddal ezelőtt kifejlesztettük azt a képességet, hogy az izmokat és a
mozgást gépekbe szervezzük ki, ami a történelem egyik legnagyobb gazdasági fellendülését
okozta. Most pedig az információ feldolgozásának kollektív képességét fejlesztettük ki
azáltal, hogy olyan tárgyakat hoztunk létre, amelyek fel vannak ruházva a fizikai rend
nemzésének és újrakombinálásának képességével. Ezek olyan gépek, amelyek képesek
információt feldolgozni - számokat előállító motorok, mint amilyenekről Charles Babbage
álmodott.
Tehát a kollektív gondolkodás képességét úgy fejlesztettük ki, hogy először az anyag,
majd az energia, most pedig a fizikai rend, vagyis az információ fölött szereztünk uralmat.
Ez azonban nem szabad, hogy megtévesszen bennünket abban a hitben, hogy mi
gondolkodunk, vagy hogy a gépek gondolkodnak. Az emberi gondolkodás nagy evolúciója
közvetített interakciókat igényel, és a gondolkodó gépek jövője is azon a határfelületen fog
történni, ahol az emberek tárgyakon keresztül kapcsolódnak az emberekhez.
Miközben mi itt beszélgetünk, a világ legjobb egyetemein a kockák feltérképezik az
agyat, robot végtagokat építenek, és olyan technológiák kezdetleges változatait fejlesztik ki,
amelyek megnyitják majd a jövőt, amikor a dédunokád úgy fog betépni, hogy az agyát
közvetlenül a világhálóra csatlakoztatja. Az augmentáció, amit ezek a gyerekek kapnak
majd, elképzelhetetlen számunkra.
-és annyira bizarr a mi modern etikai normáink szerint, hogy még csak nem is vagyunk
abban a helyzetben, hogy megfelelően megítéljük; olyan lenne, mintha egy XVI. századi
puritán ítélkezne a mai San Francisco felett. Mégis, a nagy rendszerben

az univerzumban, ezek az új ember-gép hálózatok nem lesznek mások, mint a következő
természetes lépés fajunk azon képességének evolúciójában, hogy információt nemzünk. Az
emberek és a kiterjesztéseink - a gépek - együtt fogják továbbfejleszteni a hálózatokat,
amelyek a világegyetem legfőbb dicsőséges céljának rabjai: olyan zsebek létrehozásának,
ahol az információ nem fogy, hanem növekszik.

TANGLED UP IN THE QUESTION
JAMES J. O'DONNELL
Klasszikus tudós; egyetemi tanár, Georgetown Egyetem; szerző, Augustinus, A Római
Birodalom pusztulása, Pogányok
A gondolkodás egy olyan szó, amelyet fegyelmezetlenül alkalmazunk a legkülönfélébb
jelentett viselkedésformákra. "Azt hiszem, elmegyek a boltba", és "Azt hiszem, esik az eső",
és "Azt hiszem, tehát vagyok", és "Azt hiszem, a Yankees megnyeri a világbajnokságot", és
"Azt hiszem, Napóleon vagyok", és "Azt hiszem, azt mondta, hogy itt lesz, de nem vagyok
benne biztos" - mind ugyanazt a szót teljesen különböző dolgokra használjuk. Melyikükre
képes egy gép egy nap? Azt hiszem, ez egy fontos kérdés.
Összezavarodhat egy gép? Kognitív disszonanciát tapasztal? Álmodik? Csodálkozik?
Elfelejti annak a fickónak a nevét, és ugyanakkor tudja, hogy valójában tudja a választ, és ha
egy ideig valami másra gondol, talán eszébe jut? Elveszíti az időérzékét? Úgy dönt, hogy vesz
egy kiskutyát? Alacsony az önbecsülése? Öngyilkossági gondolatai vannak? Unatkozik?
Aggódsz? Imádkozol? Szerintem nem.
Lehet-e mesterséges mechanizmusokat létrehozni, amelyek az információgyűjtésben és
a döntéshozatalban azt a szerepet játszhatják, amit ma az emberek játszanak? Persze, már
megtették. Azok, amelyek az autómban az üzemanyag-befecskendezést vezérlik, sokkal
okosabbak nálam. Szerintem én pocsék munkát végeznék.
Létrehozhatunk-e olyan gépeket, amelyek tovább mennek, és emberi felügyelet nélkül
cselekednek olyan módon, amely az ember számára jónak vagy rossznak bizonyul? Azt
hiszem, igen. Azt hiszem, szeretni fogom őket, kivéve, amikor olyan dolgokat tesznek, amik
felbosszantanak - akkor tényleg olyanok, mint az emberek. Feltételezem, hogy ámokfutásba
kezdhetnek és tömeges pusztítást okozhatnak, de kétségeim vannak. (Persze, ha mégis,
senkit sem fog érdekelni, mit gondolok.)
De senki sem kérdezne meg egy gépet arról, hogy mit gondol arról.

gondolkodó gépek. Ennek a kérdésnek csak akkor van értelme, ha a gondolkodó önálló és
érdekes lényként érdekel minket, mint mi magunk. Ha valaki valaha is felteszi ezt a kérdést
egy gépnek, az már nem lesz gép. Azt hiszem, emiatt egy ideig nem fogok aggódni. Lehet,
hogy azt hiszed, hogy tagadom.
Amikor belegabalyodunk ebbe a kérdésbe, meg kell kérdeznünk magunktól, hogy
valójában mire is gondolunk.

MISTAKING PERFORMANCE FOR COMPETENCE
RODNEY A. BROOKS
Panasonic robotika professzor, MIT emeritus; a Rethink Robotics alapítója, elnöke és
technológiai igazgatója; a Flesh and Machines című könyv szerzője.
A gondolkodás és az intelligencia mindkettő az, amit Marvin Minsky bőrönd szavaknak
nevezett - olyan szavak, amelyekbe sok jelentést pakolunk, hogy összetett kérdésekről
rövidítve beszélhessünk. Ha belenézünk ezekbe a szavakba, a megértés számos különböző
aspektusát, mechanizmusát és szintjét találjuk. Ez megnehezíti a "Gondolkodhatnak-e a
gépek?" vagy "Mikor érik el a gépek az emberi szintű intelligenciát?" örök kérdés
megválaszolását. A bőrönd szavak a gépek konkrét teljesítménybemutatóit és az emberek
által megszerezhető általánosabb kompetenciákat egyaránt lefedik. A teljesítményről
általánosítunk a kompetenciára, és durván túlbecsüljük a gépek képességeit - a mai és a
következő évtizedek képességeit.
Egy 1997,szuperszámítógép legyőzte Garri Kaszparov sakkvilágbajnokot. Ma már több
tucat laptopon futó programnak magasabb sakkranglistás helyezései vannak, mint
amilyeneket emberek valaha is elértek. A számítógépek határozottan jobban tudnak
sakkozni, mint az emberek. De az emberi szintű sakkozói kompetenciát meg sem közelítik.
Minden sakkozó program a Turing-féle nyers erőfakeresési módszert használja heurisztikus
kiértékeléssel. Az 1970-es évekre a számítógépek már olyan gyorsak voltak, hogy ez a
megközelítés túlterhelte azokat a mesterséges intelligenciaprogramokat, amelyek az emberek
által elmondottak szerint a következő lépésükre vonatkozó gondolkodásmódot utánzó
eljárásokkal próbáltak sakkozni, így ezeket a megközelítéseket nagyrészt elhagyták. A mai
sakk
programok
rendelkeznek
nem tudják megállapítani, hogy egy
lépés miért

bizonyos lépés "jobb", mint egy másik lépés, kivéve, hogy a fa egy olyan részébe viszi a
játékot, ahol az ellenfélnek kevesebb jó lehetősége van. Egy emberi játékos képes
általánosításokat tenni annak leírására, hogy bizonyos típusú lépések miért jók, és ezt
felhasználhatja egy emberi játékos tanítására. A nyers erővel dolgozó programok nem
tudnak tanítani egy emberi játékost, kivéve, ha sparringpartnerek; az embereknek kell
levonniuk a következtetéseket és az analógiákat, és maguknak kell elvégezniük a tanulást. A
sakkprogram nem tudja, hogy túljár az ember eszén, nem tudja, hogy tanítási segédeszköz,
nem tudja, hogy valami sakk nevű dolgot játszik, és azt sem, hogy mi az a "játék". Azzal,
hogy a nyers erővel történő sakkozás jobban teljesít, mint bármelyik ember, nem jutunk
közelebb a sakkozói kompetenciához.
Vegyük most a mélytanulást, amely az elmúlt egy évben megragadta az emberek
fantáziáját. Ez a backpropagation, egy harminc éves tanulási algoritmus frissítése, amely
lazán a neuronok absztrakt modelljén alapul. A neuronok rétegei egy jelről, például egy
hanghullám amplitúdójáról vagy egy kép pixelfényességéről egyre magasabb szintű
leírásokat alkotnak a jel teljes jelentéséről, mint például a hangok szavai vagy a képek
objektumai. Eredetileg a backpropagation gyakorlatilag csak két vagy három neuronréteggel
tudott működni, ezért a tanulási algoritmusok alkalmazása előtt előfeldolgozási lépésekre
volt szükség, hogy a jeleket strukturáltabb adatokká alakítsák. Az új változatok több
neuronréteggel dolgoznak, így a hálózatok mélyebbé válnak - innen a mélytanulás
elnevezés. Most már a korai feldolgozási lépéseket is megtanulják, és a tervezés téves
emberi elfogultságai nélkül az új algoritmusok látványosan jobbak, mint az alig három évvel
ezelőtti algoritmusok, ezért is ragadták meg az emberek fantáziáját. Hatalmas mennyiségű
számítógépes teljesítményre támaszkodnak a szerverfarmokban és nagyon nagy
adathalmazokra, amelyek korábban nem léteztek. De ami még fontosabb, hogy új
tudományos újításokra is támaszkodnak.

Teljesítményük egyik jól ismert példája, amikor egy képet (angolul) úgy jelölnek meg,
mint egy babát egy plüssjátékkal. Amikor ránézünk a képre, ezt látjuk. Az algoritmus
nagyon jól teljesített a kép felcímkézésében, sokkal jobban, mint azt a mesterséges
intelligenciával foglalkozó szakemberek megjósolták volna. De nem rendelkezik azzal a
teljes kompetenciával, amellyel egy ember rendelkezne, aki ugyanezt a képet fel tudná
címkézni.
A tanuló algoritmus tudja, hogy a képen egy baba van, de nem ismeri a baba
szerkezetét, és nem tudja, hogy a baba hol van a képen. A jelenlegi mélytanulási algoritmus
csak valószínűségeket tud hozzárendelni az egyes pixelekhez - hogy az adott pixel a baba
része. Míg egy ember látja, hogy a baba a kép középső negyedét foglalja el, a mai
algoritmusnak csak valószínűségi elképzelése van a baba térbeli kiterjedéséről. Nem tud
kizáró szabályt alkalmazni, és azt mondani, hogy a kép szélső pontjain lévő, nem nulla
valószínűségű pixelek nem lehetnek a baba részei. Ha belenézünk a neuronrétegekbe, akkor
lehet, hogy az egyik magasabb szinten megtanult jellemző egy szemszerű képfolt, egy másik
jellemző pedig egy lábszerű képfolt, de a jelenlegi algoritmus nem tudja felismerni azokat a
megkötéseket, hogy milyen térbeli kapcsolatok lehetnek érvényesek a szemek és a lábak
között egy képen, és így becsaphatja a baba testrészeinek groteszk kollázsa, a baba
megjelölésével. Egyetlen ember sem tenné ezt, és azonnal tudná, hogy pontosan mi is ez egy groteszk kollázs csecsemő testrészeiből. Továbbá a jelenlegi algoritmus használhatatlan
arra, hogy megmondja egy robotnak, hova menjen az űrben, hogy felvegye a babát, vagy
hogy hol tartsa a cumisüveget és etesse meg a babát, vagy hova nyúljon, hogy kicserélje a
pelenkáját. A mai algoritmusnak semmi köze sincs az emberi szintű képértési
kompetenciához.
Jelenleg is folyik a munka a figyelem összpontosításának és a következetes térbeli
struktúra kezelésének a mélytanuláshoz való hozzáadásán. Ez a tudomány és a kutatás
kemény munkája, és fogalmunk sincs, mennyire lesz nehéz, sem

hogy mennyi ideig fog tartani, és azt sem, hogy az egész megközelítés zsákutcába jut-e.
Mintegy harminc évbe telt, amíg a backpropagationtől a mélytanulásig eljutottunk, de az út
során sok kutató biztos volt benne, hogy a backpropagationnek nincs jövője. Tévedtek, de
nem lett volna meglepő, ha igazuk lett volna, hiszen végig tudtuk, hogy a backpropagation
algoritmus nem az, ami az emberek fejében történik.
Az elszabadult mesterséges intelligenciarendszerekkel kapcsolatos félelmek, amelyek
vagy leigázzák az embereket, vagy irrelevánssá teszik őket, még csak távolról sem
megalapozottak. A bőröndszerű szavakkal félrevezetve az emberek kategóriatévesztést
követnek el a képességek helyettesíthetőségét illetően - olyan kategóriatévesztést, mintha a
hatékonyabb belsőégésű motorok megjelenését látva azt a következtetést vonnák le, hogy a
térhajtóművek már csak a sarkon vannak.

AI WILL MAKE YOU SMARTER
TERRENCE J. SEJNOWSKI
Számítógépes idegtudós; Francis Crick professzor, Salk Institute for Biological Studies;
társszerző (Steven R. Quartz-szal), Liars, Lovers, and Heroes: What the New Brain Science
Reveals About How We Become Who We Are (Hazugok, szeretők és hősök: Mit fed fel az új
agytudomány arról, hogyan válunk azzá, akik vagyunk).
A mélytanulás napjaink legforróbb témája a gépi tanulásban. A neurális hálózati tanulási
algoritmusokat az 1980-as években fejlesztették ki, de a számítógépek akkoriban még
lassúak voltak, és csak néhány száz modellneuron szimulálására voltak képesek, a bemeneti
és kimeneti rétegek között egy réteg "rejtett egységgel". A példákból való tanulás vonzó
alternatívája a szabályalapú mesterséges intelligenciának, amely rendkívül munkaigényes. A
bemenetek és kimenetek közötti több rétegnyi rejtett egységgel több absztraktabb jellemzőt
lehet megtanulni a képzési adatokból. Az agyak több milliárd neuronnal rendelkeznek tíz
réteg mélyen elhelyezkedő agykérgi hierarchiákban. A nagy kérdés akkoriban az volt, hogy
a neurális hálózatok teljesítménye mennyit javulhat a hálózat méretével és mélységével.
Nemcsak sokkal nagyobb számítógépes teljesítményre volt szükség, hanem sokkal több
adatra is a hálózat betanításához.
Harminc évnyi kutatás, a számítógépek teljesítményének milliószoros növekedése és az
internet hatalmas adathalmazai után most már tudjuk a választ erre a kérdésre: A tizenkét
réteg mélységűre méretezett, több milliárd összeköttetéssel rendelkező neurális hálózatok
felülmúlják a számítógépes látás legjobb algoritmusait a tárgyfelismerés terén, és
forradalmasították a beszédfelismerést. Ritkán fordul elő, hogy egy algoritmus ilyen jól
skálázódjon, ami arra utal, hogy hamarosan még nehezebb problémák megoldására is
képesek lehetnek. A közelmúltban olyan áttörések születtek, amelyek lehetővé teszik a
mélytanulás alkalmazását a természetes nyelvi feldolgozásban. A rövid távú memóriával
rendelkező mély rekurrens hálózatok

képzett angol mondatok francia mondatokra történő fordítására magas szintű teljesítményt
nyújtva. Más mélytanuló hálózatok meglepő és néha mulatságos éleslátással tudtak angol
nyelvű feliratokat készíteni a képek tartalmához.
A felügyelt tanulás a mély hálózatok segítségével előrelépés, de még mindig messze
van az általános intelligencia elérésétől. Az általuk végzett funkciók analógok az agykéreg
egyes képességeivel, amelyet az evolúció szintén felskálázott, de az összetett kognitív
problémák megoldásához az agykéreg számos más agyi régióval lép kölcsönhatásba.
1992-ben Gerald Tesauro az IBM-nél megerősített tanulást alkalmazva betanított egy
neurális hálózatot arra, hogy világbajnoki szinten játsszon backgammont. A hálózat önmagát
játszotta, és az egyetlen visszajelzés, amit kapott, az volt, hogy melyik fél nyerte a játékot.
Az agyak megerősítő tanulást használnak arra, hogy döntések sorozatát hozzák meg a célok
elérése érdekében, például bizonytalan körülmények között élelmet találjanak. Nemrégiben a
DeepMind, a Google által 2014-ben felvásárolt vállalat hét klasszikus Atari-játék
lejátszására használta a mély megerősítéses tanulást. A tanuló rendszer egyetlen bemenete a
videoképernyőn megjelenő pixelek és a pontszám volt, ugyanazok a bemenetek, amelyeket
az emberek is használnak. A program több játék esetében jobban tudott játszani, mint a
szakértő emberek.
Milyen hatással lesznek ránk ezek az előrelépések a közeljövőben? Nem vagyunk
különösebben jók abban, hogy megjósoljuk egy új találmány hatását, és gyakran időbe telik,
amíg megtalálja a helyét, de már van egy példa, amely segít megérteni, hogyan alakulhat ez
a helyzet. Amikor a Deep Blue 1997-ben legyőzte Garri Kaszparovot, a sakkvilágbajnokot,
az emberi sakkozók feladták a gépekkel való versenyzést? Épp ellenkezőleg: Az emberek
sakkprogramokat használtak a játékuk fejlesztésére, és ennek következtében a világ
játékának színvonala javult.

Az ember nem a leggyorsabb vagy legerősebb faj, de mi vagyunk a legjobb tanulók. Az
emberek találták fel a hivatalos iskolákat, ahol a gyerekek évekig dolgoznak, hogy
elsajátítsák az olvasást, az írást és a számolást, és speciálisabb készségeket tanuljanak. A
diákok akkor tanulnak a legjobban, ha egy felnőtt tanár személyesen foglalkozik velük, és az
adott diákra szabja a leckéket. Az oktatás azonban munkaigényes. Kevesen engedhetik meg
maguknak az egyéni oktatást, és a mai iskolák többségében alkalmazott futószalagos
osztálytermi rendszer rossz helyettesítője ennek. A számítógépes programok képesek
nyomon követni a tanulók teljesítményét, és egyesek javító visszajelzést is adnak a gyakori
hibákra. De minden agy más és más, és semmi sem helyettesítheti az emberi tanárt, aki
hosszú távú kapcsolatot ápol a diákkal. Lehetséges-e mesterséges mentort létrehozni minden
egyes diák számára? Az interneten már léteznek ajánlórendszerek, amelyek azt mondják
nekünk: "Ha tetszett X, akkor talán tetszeni fog Y is", sok más, hasonló preferencia-mintával
rendelkező ember adatai alapján.
Egy napon minden egyes diák elméjét gyermekkorától kezdve nyomon követheti egy
személyre szabott mélytanuló rendszer. Az emberi elme ilyen szintű megértése meghaladja a
jelenlegi technológia képességeit, de a Facebook már most is arra törekszik, hogy a barátok,
fényképek és kedvelések hatalmas közösségi adatbázisát felhasználva létrehozza a bolygó
minden egyes emberének elméletét.
Az én előrejelzésem tehát az, hogy ahogy egyre több és több kognitív eszközt, például
sakkozó programot és ajánlórendszert találnak ki, az emberek egyre okosabbak és
képzettebbek lesznek.

SHALLOW LEARNING

SETH LLOYD
Az MIT kvantummechanikai mérnöki professzora; szerző, Programming the Universe (Az
univerzum programozása).

Sajnálom szegény embereket a Nemzetbiztonsági Ügynökségnél: Mindenki után kémkednek
(quelle meglepetés!), és mindenki bosszús rájuk. De legalább az NSA kémkedik utánunk,
hogy megvédjen minket a terroristáktól. Éppen most, amikor ezt olvassa, valahol a világban
egy felugró ablak jelent meg egy számítógép képernyőjén. Azt írja: "Ön most vásárolt két
tonna nitrogénalapú műtrágyát. Azok, akik két tonna nitrogénalapú műtrágyát vásároltak,
szerették ezeket a detonátorokat...". Az Amazon, a Facebook, a Google és a Microsoft is
kémkedik mindenki után. De mivel a kémkedés, amit ezek az e-óriások végeznek,
felhatalmaz bennünket - beleértve a terroristákat is - arra, hogy
-ez állítólag rendben van.
Az e-kémek nem emberek: Ők gépek. (Az emberi kémek nem biztos, hogy
könnyelműen ajánlják a legmegbízhatóbb detonátort.) Valahogy az e-mailjeinket elemző
intelligenciák mesterséges jellege miatt az e-kémkedés egészségesebbnek tűnik. Ha az ekémek csak azért bányásszák a személyes adatainkat, hogy még több szemetet adjanak el
nekünk, akkor talán túléljük a magánéletünk elvesztését. Ennek ellenére nagyon nagy
számítási erőfeszítést fordítanak arra, hogy gépek gondolkodjanak arról, hogy mire
készülünk. A teljes számítógépes teljesítmény, amelyet az ilyen adatgyűjtő cégek az
információdarabkáinkra fordítanak, körülbelül egy exaflop - másodpercenként egymilliárd
milliárd milliárd művelet. Ennek megfelelően az e-kémek egy okostelefonnyi számítási
teljesítményt alkalmaznak minden egyes emberre a Földön.
Egy exaflop a világ 500 legerősebb szuperszámítógépének együttes számítási
teljesítménye. A világ számítási teljesítményének nagy részét hasznos feladatokra fordítják,
például az időjárás előrejelzésére.

vagy az emberi agy szimulálása. A tőzsde előrejelzésébe, a kódok feltörésébe és a nukleáris
fegyverek tervezésébe is rengeteg gépi ciklus megy bele. Mégis, a gépek munkájának nagy
része egyszerűen csak a személyes adataink összegyűjtéséből, azok átgondolásából és a
vásárlási javaslatokból áll.
Vajon mit csinálnak ezek a gépek, amikor arra gondolnak, amire mi gondolunk?
Összekapcsolják az általunk megadott nagy mennyiségű személyes adatot, és mintákat
azonosítanak. Ezek a minták némelyike összetett, de a legtöbbjük meglehetősen egyszerű.
Nagy erőfeszítéseket tesznek a beszédünk elemzése és a kézírásunk megfejtése érdekében. A
gondolkodó gépek jelenlegi divatja a mélytanulás nevet viseli. Amikor először hallottam a
mélytanulásról, izgatottan gondoltam arra, hogy a gépek végre feltárják előttünk a létezés
mély aspektusait - az igazságot, a szépséget és a szeretetet. Gyorsan kiábrándultam. A mély a
mélytanulásban a tanulást végző gépek architektúrájára utal: A gépek egymásra épülő
logikai elemek sok rétegéből állnak, hasonlóan az agyban lévő, egymásra épülő neuronok
"mély" rétegeihez. Kiderült, hogy5 egy firkált 7-est megkülönböztetni egy firkáltól nehéz
feladat. Még az 1980-as években az első neurális hálózaton alapuló számítógépek megingott
ebben a feladatban. Akkoriban a neurális számítástechnikával foglalkozó kutatók azt
mondták, hogy ha csak sokkal nagyobb számítógépek és sokkal nagyobb, ezer helyett
milliónyi összefirkált számjegyből álló tanulóhalmazok lennének, akkor a mesterséges
intelligenciák meg tudnák oldani a feladatot. Most már ez így van. A mélytanulás
információs szempontból széleskörű - hatalmas mennyiségű adatot elemez -, de fogalmilag
sekélyes. A számítógépek most már meg tudják mondani, amit a saját neurális hálózataink
mindvégig tudtak. De ha egy szuperszámítógép képes egy kézzel írt borítékot a megfelelő
postai irányítószámhoz irányítani, akkor azt mondom, még több erőt neki.
Még az 1950-es években a mesterséges intelligencia megalapítói magabiztosan
jósolták, hogy a robotszobalányok hamarosan

rendet rakunk a szobáinkban. Kiderült, hogy könnyebb lenne egy számítógépet úgy
programozni, hogy legyőzze a sakkvilágbajnokot, mint egy olyan robotot építeni, amely
véletlenszerűen porszívózik a szobában, és panaszosan csipog, amikor beszorul a kanapé alá.
Most azt mondják, hogy egy exascale szuperszámítógép képes lesz megfejteni az emberi agy
rejtélyeit. Valószínűbb, hogy csak hasogató fejfájást fog kapni, és egy csésze kávét fog
kérni. Közben új barátra tettünk szert, akinek a tanácsai a legintimebb titkaink hátborzongató
ismeretéről tanúskodnak.

NATURAL CREATURES OF A NATURAL WORLD
CARLO ROVELLI
Elméleti fizikus, Centre de Physique Théorique, Aix-Marseille Egyetem; szerző, Az első
tudós: Anaximandrosz és öröksége
A gondolkodó gépekkel kapcsolatban nagy a zűrzavar, mert mindig két kérdést keverünk
össze. Az első kérdés az, hogy mennyire állnak közel a gondolkodáshoz azok a gépek,
amelyeket megépítettünk vagy hamarosan megépítünk? A válasz egyszerű: mérhetetlenül
messze. A legjobb számítógépeink és egy gyermek agya között akkora a különbség, mint
egy csepp víz és a Csendes-óceán között. A különbségek a teljesítményben, a szerkezetben,
a működésben és még sok másban mutatkoznak. Bármilyen zagyvaság arról, hogy miként kell
bánni a gondolkodó gépekkel, enyhén szólva is korai.
A kérdés az2, hogy egyáltalán lehetséges-e gondolkodó gépet építeni. Ezt a kérdést
sosem értettem igazán. Természetesen lehetséges. Miért ne lehetne? Bárki, aki azt hiszi,
hogy ez lehetetlen, olyan dolgokban kell hinnie, mint a természetfölötti entitások létezése,
transzcendentális valóságok, fekete mágia vagy hasonló dolgok - nem sikerült
megemésztenie a naturalizmus ABC-jét: Mi, emberek természetes teremtményei vagyunk
egy természetes világnak. Nem nehéz gondolkodó gépezetet építeni - csak néhány perc fiú
és lány kell hozzá, majd néhány hónap lány, aki hagyja, hogy a dolgok megtörténjenek. Az,
hogy még nem találtunk más, technológiaiasabb módszereket, véletlen. Ha a vegyi anyagok
megfelelő kombinációja képes gondolkodást és érzelmeket előidézni - és ez így van, a
bizonyíték erre mi magunk vagyunk -, akkor bizonyára számos analóg mechanizmusnak kell
léteznie ugyanerre.
A zűrzavar egy tévedésből ered. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy

a sok dologból álló entitások másképp viselkednek, mint a kevés dologból állóak. Vegyünk
egy Ferrarit vagy egy szuperszámítógépet. Senki sem kételkedik abban, hogy ezek csak
(megfelelően elrendezett) fém- és egyéb anyagok halmai, fekete mágia nélkül. De aligha
képzeljük, hogy ugyanezen anyagok (nem elrendezett) halmaza úgy tudna futni, mint egy
Ferrari, vagy úgy tudná megjósolni az időjárást, mint egy szuperszámítógép.
Hasonlóképpen, általában nem látjuk, hogy egy halom anyag (megfelelően elrendezve)
képes lenne úgy beszélni, mint Einstein, vagy úgy énekelni, mint Janis Joplin. Pedig lehet, a
bizonyíték Einstein és Joplin. Persze ehhez elég sok elrendezés és elég sok részlet kell, és
egy gondolkodó géphez elég sok elrendezés és részlet kell. Ezért olyan nehéz ilyet építeni a
fiú-lány módszeren kívül.
Túlságosan leegyszerűsített képet alkotunk a természeti valóságról, és ez a zűrzavar
eredete. A világ többé-kevésbé csak különböző módon elrendezett részecskék nagy
gyűjteménye. Ez egyszerűen tény. De ha akkor úgy fogjuk fel a világot, ahogyan egy amorf
atomhalmazt képzelünk el, akkor nem értjük meg a világot, mert ezeknek az atomoknak a
gyakorlatilag korlátlan kombinatorikája olyan gazdag, hogy magában foglalja a köveket, a
vizet, a felhőket, a fákat, a galaxisokat, a fénysugarakat, a naplementék színeit, a tavaszi
lányok mosolyát és a mérhetetlen, fekete, csillagos éjszakát - valamint az érzelmeinket és a
mindezekről való gondolkodásunkat. Nehéz ezeket a jelenségeket az atomkombinatorika
szempontjából elképzelni - nem azért, mert valami fekete mágia avatkozik be a természeten
kívülről, hanem azért, mert a gondolkodó gépek, amelyek mi magunk vagyunk, túlságosan
korlátozott gondolkodási képességekkel rendelkeznek.
Abban a valószínűtlen esetben, ha civilizációnk elég sokáig kitart és elég technológiát
fejleszt ki ahhoz, hogy (a fiú-lány módszernél eltérő módon) valami olyat építsen, ami úgy
gondolkodik és érez, mint mi, akkor ugyanúgy fogunk szembesülni ezekkel az új természeti
lényekkel, ahogyan mindig is tettük, ahogyan az európaiak és az amerikai őslakosok
szembesültek egymással, vagy ahogyan

egy eddig ismeretlen állatfajjal szembesülünk - a kegyetlenség, az önzés, az empátia, a
kíváncsiság és a tisztelet különböző keverékeivel. Mert mindannyian ilyenek vagyunk: egy
természetes világ természetes teremtményei.

THREE
OBSERVATIONS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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FRANK WILCZEK
Herman Feshbach fizikaprofesszor, MIT; a 2004-es fizikai Nobel-díj alapítója; szerző, A
Beautiful Question: A természet mély tervének megtalálása

1. Mi vagyunk ők
Francis Crick "meghökkentő hipotézisnek" nevezte: a tudat, más néven az Elme, az anyag
egyik kialakuló tulajdonsága. Ahogy a molekuláris idegtudomány fejlődik, nem ütközik
határokba, és a számítógépek egyre több olyan viselkedést reprodukálnak, amelyet az
embereknél intelligenciának nevezünk, ez a hipotézis megkerülhetetlennek tűnik. Ha ez igaz,
akkor minden intelligencia gépi intelligencia. A természetes intelligenciát nem az
különbözteti meg a mesterséges intelligenciától, hogy mi az, hanem csak az, hogy hogyan
jön létre.
Persze, ez a kis szó itt csak egy kis nehéz munkát végez. Az agyak erősen párhuzamos
architektúrát használnak, és sok zajos analóg egységet (azaz neuront) mozgósítanak,
amelyek egyszerre tüzelnek, míg a legtöbb számítógép von Neumann-architektúrát használ,
a sokkal gyorsabb digitális egységek soros működésével. Ezek a különbségek azonban
mindkét oldalról elmosódnak. Az ideghálós architektúrák szilíciumból épülnek, és az agyak
egyre zökkenőmentesebb kölcsönhatásba lépnek a külső digitális szervekkel. Már most úgy
érzem, hogy a laptopom önmagam kiterjesztése - különösen, hogy a vizuális és narratív
emlékezet tárolója, érzékszervi kapu a külvilágba, és a matematikai emésztőrendszerem
nagy része.

2. Ők vagyunk mi

A mesterséges intelligencia nem egy idegen invázió terméke. Egy adott emberi kultúra
műalkotása, és annak értékeit tükrözi.

3. Az értelem a szenvedélyek rabszolgája
David Hume frappáns kijelentése, miszerint "Az ész a szenvedélyek rabszolgája, és csakis
annak kellene lennie", jóval1738, azelőtt született, hogy a modern mesterséges
intelligenciához hasonló dolgok megjelentek volna a horizonton. Ez természetesen az
emberi értelemre és az emberi szenvedélyekre vonatkozott. (Hume a "szenvedélyek" szót
nagyon tágan használta, nagyjából "nem racionális motivációkat" jelentett.) De Hume
logikai-filozófiai megállapítása továbbra is érvényes a mesterséges intelligenciára.
Egyszerűen fogalmazva: a viselkedést nem az absztrakt logika, hanem az ösztönzők
irányítják.
Ezért tartom a legaggasztóbbnak az autonóm katonai egységekben - mesterséges
katonákban, mindenféle drónokban és "rendszerekben" - megtestesülő mesterséges
intelligenciát. Az értékek, amelyeket az ilyen entitásokba be akarunk oltani, a
fenyegetésekkel szembeni éberség és az ellenük való küzdelemben való jártasság. De ezek a
pozitív értékek, ha csak egy kicsit is félresiklanak, átcsúsznak paranoiába és agresszióba.
Gondos önmérséklet és tapintat nélkül a kutatók arra ébredhetnek, hogy hatalmas, okos,
gonosz paranoiások seregeinek létrehozását tették lehetővé.
A nukleáris fegyverekkel ellentétben itt nincsenek egyértelmű és nyilvánvaló vörös
vonalak. Az erős mesterséges intelligenciát ösztönző ösztönzők sokféleképpen
elromolhatnak, de számomra ez az út tűnik a legvalószínűbbnek, nem utolsósorban azért,
mert a hadseregek hatalmas erőforrásokkal rendelkeznek, nagy összegeket fektetnek be a
mesterséges intelligencia kutatásába, és kénytelenek egymással versenyezni. (Más szóval,
előre látják a lehetséges fenyegetéseket, és felkészülnek a leküzdésükre).
Hogyan kerülhetnénk el ezt a veszélyt, miközben learatjuk a mesterséges intelligencia
által ígért számos előnyt? Úgy gondolom, hogy az átláthatóság és a nyílt vita
elengedhetetlen. A Wikipedia és a nyílt forráskódú programozás

közösségek a nyitottság inspiráló példái, szorosan kapcsolódó törekvésekben. Sikerük azt
mutatja, hogy nagyon összetett fejlesztési projektek is virágozhatnak nyílt környezetben,
ahol sokan figyelik a történéseket, és közös szabványokat tartanak fenn. Fontos előrelépés
lenne, ha a mesterséges intelligencia kutatói közösen vállalnák, hogy tartózkodnak a titkos
kutatásoktól.

WHEN I SAY “BRUNO LATOUR,” I DON’T MEAN “BANANA TILL”
JOHN NAUGHTON
A cambridge-i Wolfson College alelnöke; a technológia nyilvános megértésének emeritus
professzora, Open University; a Gutenbergtől Zuckerbergig című könyv szerzője: Mit kell
tudni az internetről?
Mit gondolok a gondolkodó gépekről? Nos, attól függ, hogy miről gondolkodnak, és hogy
mennyire jól csinálják. Évtizedekig Doug Engelbart híve voltam, aki úgy vélte, hogy a
számítógépek az emberi intellektust kiegészítő gépek. Ha úgy tetszik, az elme
szervokormánya. Életét ennek az álomnak szentelte, de ez az álom nem valósult meg, mert a
technológia mindig túl nyers, túl ostoba és túl rugalmatlan volt ahhoz, hogy lehetővé tegye a
megvalósítását.
Még mindig az, a Moore-törvény és a többi ellenére. De lassan egyre jobb lesz. A
keresőmotorok például egyes esetekben működőképes memóriaprotézissé váltak néhányunk
számára. De még mindig elég buták. Szóval alig várom azt a pillanatot, amikor azt
mondhatom a számítógépemnek: "Hé, szerinted Robert Nozick elképzelése arról, hogyan
fejlődik az állam, valójában a hálózati hatások egy szélsőséges esete?", és körülbelül olyan
jó választ kapok, mint amit egy átlagos végzős hallgatótól kapok.
Ez a pillanat sajnos még messze van. Jelenleg nehezen tudom meggyőzni a
diktálóprogramomat arról, hogy amikor azt mondom, hogy "Bruno Latour", akkor nem
"Banana till"-re gondolok. De legalább az okostelefonomon lévő "személyi asszisztens"
alkalmazás tudja, hogy amikor az időjárás-előrejelzést kérem, akkor a Cambridge-i időjáráselőrejelzést kapom meg, nem pedig a Cambridge-i időjárás-előrejelzést.
De ez tényleg szánalmas dolog, amikor amire vágyom, az egy gép...

ami megfelelő személyi asszisztensként tud működni, ami lehetővé teszi számomra a
hatékonyabb munkavégzést. Ami azt jelenti, hogy egy olyan gép, amely képes önállóan
gondolkodni. Honnan fogom tudni, hogy mikor lesz elég jó a technológia? Egyszerű: amikor
a mesterségesen intelligens, gondolkodó személyi asszisztensem képes olyan hihető
kifogásokat gyártani, amelyekkel el tudok tekinteni attól, amit nem akarok megtenni.
Zavarjon a gondolkodó gépek lehetősége? Valószínűleg igen. Nick Bostrom szerint
mindenképpen. Szerinte az, hogy arra koncentrálunk, hogy a számítógépek emberi szintű
intelligenciát mutassanak, elhibázott. A Turing-tesztet kiállni képes gépeket Doug Engelbart
kutatásának végső céljának tekintjük. Bostrom azonban úgy véli, hogy a teszt átvészelése
csak egy úticél a sokkal aggasztóbb dolgok felé vezető úton. "A vonat - mondja - talán nem
áll meg, sőt, nem is lassít a Humanville-i állomáson. Valószínűleg egyenesen elsuhan
mellette."4 Igaza van: óvatosnak kell lennem, hogy mit kívánok.

IT’S STILL EARLY DAYS
NICK BOSTROM
Professzor, Oxfordi Egyetem; igazgató, Az emberiség jövője Intézet, Oxford Martin School;
szerző, Szuperintelligencia: Utak, veszélyek, stratégiák
Először is, mit gondolok az emberekről, akik gondolkodnak a gondolkodó gépekről: úgy
gondolom, hogy a legtöbbször túl gyorsan alkotunk véleményt erről a nehéz témáról. Sok
vezető értelmiségi még mindig nincs tisztában azzal, hogy a szuperintelligencia
következményeivel kapcsolatban milyen gondolatok jelentek meg a közelmúltban.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy minden összetett új gondolatot egy ismerős klisébe
olvassunk bele. És valamilyen bizarr oknál fogva sokan fontosnak érzik, hogy a különböző
sci-fi regényekben és filmekben történtekről beszéljenek, amikor a beszélgetés a gépi
intelligencia jövőjére terelődik (bár reméljük, hogy John Brockman figyelmeztetése az Edge
kommentátorainak, hogy ezt itt ne tegyék, ezúttal enyhítőleg hat majd).
Most, hogy ezt levetettem magamról, elmondom, mit gondolok a gondolkodó gépekről:
A gépek jelenleg nagyon rosszul gondolkodnak, kivéve bizonyos szűk területeken.
Valószínűleg egy nap jobbak lesznek benne, mint mi, ahogy a gépek már most is sokkal
erősebbek és gyorsabbak, mint bármely biológiai lény.
Kevés információ áll rendelkezésünkre arról, hogy milyen messze vagyunk ettől a
ponttól, ezért a szuperintelligencia lehetséges érkezési időpontjára egy széles valószínűségi
eloszlást kell használnunk. A lépés az emberi szintű mesterséges intelligenciától a
szuperintelligenciáig valószínűleg gyorsabb lesz, mint a jelenlegi szintű mesterséges
intelligenciától az emberi szintű mesterséges intelligenciáig (bár az architektúrától függően
az "emberi szintű" fogalmának ebben az összefüggésben nincs sok értelme). A
szuperintelligencia lehet a legjobb vagy a legrosszabb dolog, ami valaha is történni fog az
emberiség történelmében, mert

az általam máshol már ismertetett okok miatt.
A jó eredmény valószínűségét elsősorban a probléma belső nehézsége határozza meg az alapértelmezett dinamika és annak ellenőrzése. A legújabb munkák azt mutatják, hogy ez
a probléma nehezebb, mint azt feltételeznénk. Azonban még korán van, és talán van valami
egyszerű megoldás, vagy a dolgok különösebb erőfeszítés nélkül is megoldódnak.
Mindazonáltal az, hogy mennyire sikerül összeszednünk magunkat, hatással lesz az
esélyekre. A leghasznosabb dolog, amit ebben a szakaszban tehetünk, hogy fellendítjük azt
az apró, de egyre növekvő kutatási területet, amely a szuperintelligencia-irányítás
problémájával foglalkozik, és olyan kérdéseket vizsgál, mint például, hogy az emberi
értékeket hogyan lehet átültetni a szoftverekbe. Azért kell ezt már most erőltetni, hogy
részben elkezdjünk előrelépni az irányítási problémával kapcsolatban, részben pedig azért,
hogy a legjobb elméket toborozzuk erre a területre, hogy már a helyükön legyenek, amikor a
kihívás jellege világosabbá válik. Úgy tűnik, hogy a matematika, az elméleti informatika és
talán a filozófia az a tudományág, amelyre ebben a szakaszban a legnagyobb szükség van.
Ezért van folyamatban egy olyan törekvés, amely a tehetségeket és a finanszírozást erre a
területre irányítja, és megkezdi egy cselekvési terv kidolgozását.

EVOLVING AI
DONALD D. HOFFMAN
Kognitív tudós, UC Irvine; szerző, Visual Intelligence (Vizuális intelligencia)

Hogyan gondolkodhatnak, érezhetnek, szándékozhatnak, empatizálhatnak, szocializálhatnak,
moralizálhatnak a mesterséges intelligenciák? Tulajdonképpen szinte bármilyen módon,
amit csak el tudunk képzelni, és sokféleképpen, amit nem. Képzelőerőnk serkentésére
elgondolkodhatunk a természetes intelligencia ma a biológiai rendszerekben felvonuló
változatain, és találgathatunk arról, hogy milyen változatokat élvezhetett a Földön élt, és a
Földön élő fajok 99 százaléka, akik az evolúciótörténet panteonjába kövületeket hagyott
hátra - tájékoztatva arról a néhány szerencsés fajról, amelyek kövületeket hagytak ránk.
Jogunk van így megmozgatni a képzeletünket, mert legjobb elméleteink szerint az
intelligencia a komplex rendszerek funkcionális tulajdonsága, az evolúció pedig többek
között egy olyan keresőalgoritmus, amely ilyen funkciókat talál. Így a természetes szelekció
által eddig felfedezett természetes intelligenciák alsó határt szabnak a lehetséges
intelligenciák sokféleségének. Az evolúciós játékok elmélete azt sugallja, hogy nincs felső
korlát: Már négy egymással versengő stratégia esetén is lehetségesek kaotikus dinamikák és
furcsa attraktorok.
Amikor áttekintjük az evolúció által felajánlott természetes intelligenciákat, olyan
heterogenitást találunk, amely az intelligencia sapiens-központú szemléletét éppoly hihetővé
teszi, mint a kozmosz geocentrikus szemléletét. A számunkra rokonszenves intelligenciák
fajtája csupán egy újabb, végtelenül kicsi pont az idegen intelligenciák univerzumában, egy
olyan univerzumban, amely nem a mi fajtánk körül forog, sőt, nagyrészt figyelmen kívül
hagyja azt.
A Pseudomantis albofimbriata nőstény sáska például, ha éhes, szexuális megtévesztést
alkalmaz, hogy ételt szerezzen. Olyan feromont bocsát ki, amely vonzza a hímeket, majd
megvacsorázik lelkes párjaival.

A Sula nebouxii kéklábú túzok idősebb fiókája, ha éhes, fakultatív testvérgyilkosságot
folytat. Kicsípésekkel megöli fiatalabb testvérét, vagy elűzi, hogy az elemektől elpusztuljon.
Az anya közbeavatkozás nélkül figyel. Ezek a természetes intelligenciának olyan változatai,
amelyeket egyszerre találunk idegennek és zavaróan ismerősnek. Megszegik az empátiáról,
a társadalomról és az erkölcsről alkotott kánonjainkat, és mégis, a mi sorsfordító
történelmünkben szerepel a kannibalizmus és a testvérgyilkosság.
Felmérésünk a természetes intelligencia egy másik kritikus jellemzőjére is rávilágít:
Minden esetnek megvannak a maga határai, azok a pontok, ahol az intelligencia átadja a
stafétabotot a butaságnak. Az Anser anser szürke gúnár gyengéden gondoskodik a tojásairól
- kivéve, ha egy röplabda van a közelben. A nőstény hiába hagyja magára utódait, ha ezt a
természetfeletti tojást keresi. A hím ékszerbogár Julodimorpha bakewelli körberepül, hogy
egy nősténnyel párosodjon - kivéve, ha éppen a megfelelő sörösüveget kémleli ki. A
nőstényt otthagyja a palackért, és a hideg üveggel próbál párosodni, amíg a halál el nem
választja őket.
Az emberi intelligencia is átadja a stafétabotot. Einsteint idézik: "Két dolog végtelen, a
világegyetem és az emberi ostobaság, és a világegyetemben még nem vagyok teljesen
biztos." Az emberi intelligencia egyes korlátai kevéssé okoznak zavart. Például az egész
számoktól az egész számokig terjedő függvények halmaza megszámlálhatatlan, míg a
kiszámítható függvények halmaza megszámlálható. Ezért szinte minden függvény nem
számítható. De próbáljunk meg egyet kitalálni. Kiderül, hogy egy zseni, egy Alan Turing
kell ahhoz, hogy olyan példával álljon elő, mint a megállási probléma. És még ahhoz is
kivételes elme kell, a zsenitől éppen csak elmaradva, hogy megértsük a példát.
Más korlátozások közelebb esnek az otthonunkhoz: cukorbetegek, akik nem
utasíthatják vissza a desszertet, alkoholisták, akik nem utasíthatják vissza az italt,
szerencsejátékosok, akik nem utasíthatják vissza a fogadást. De nem csak a függőkről van
szó. A viselkedési közgazdászok szerint mindannyian "kiszámíthatóan irracionális"
gazdasági döntéseket hozunk. Kognitív

a pszichológusok úgy találják, hogy mindannyian szenvedünk a "funkcionális
rögzítettségtől", vagyis attól, hogy képtelenek vagyunk megoldani bizonyos triviális
problémákat, például a Duncker-gyertya problémát, mert nem tudunk a dobozon kívül
gondolkodni. A jó hír azonban az, hogy korlátaink végtelen sokfélesége munkabiztonságot
nyújt a pszichoterapeuták számára.
De itt a lényeg. Az egyes intelligenciafajták korlátai az evolúció motorját jelentik. A
mimikri, az álcázás, a megtévesztés, az élősködés - mind-mind az intelligencia különböző
erősségű és különböző korlátokat elszenvedő formái közötti evolúciós fegyverkezési verseny
következményei.
Csak nemrégiben alakult ki a színpad a mesterséges intelligenciák számára, hogy
belépjenek ebbe a versenybe. Ahogy a számítástechnikai erőforrásaink bővülnek és egyre
jobban összekapcsolódnak, egyre több olyan rés fog megjelenni, ahol a mesterséges
intelligenciák szaporodhatnak, versenyezhetnek és fejlődhetnek. Az evolúció kaotikus
természete miatt lehetetlen pontosan megjósolni, hogy milyen új mesterséges
intelligenciaformák fognak megjelenni. Azt azonban biztosan megjósolhatjuk, hogy lesznek
meglepetések és rejtélyek, erősségek ott, ahol gyengeségeink vannak, és gyengeségek ott,
ahol erősségeink vannak.
De vajon ez okot ad-e aggodalomra? Szerintem nem. A mesterséges intelligenciák
fejlődése kockázatokat és lehetőségeket rejt magában. De ugyanígy a természetes
intelligenciák biológiai evolúciója is. Megtanultuk, hogy a természetes intelligenciák
sokféleségével való megbirkózás legjobb módja nem a riadalom, hanem az óvatosság. Ne
ölelgessük a csörgőkígyókat, ne gúnyolódjunk a grizzly medvékkel, használjunk
szúnyogriasztót. A vírusok és baktériumok fejlődő stratégiáival való megbirkózáshoz
mossunk kezet, kerüljük a tüsszentést, kapjunk influenza elleni védőoltást. Alkalmanként,
mint az Ebola esetében, további intézkedésekre van szükség. De ismét csak az óvatosság, és
nem a riogatás a hatékony. A természetes intelligenciák fejlődése a félelem és az inspiráció
forrása lehet, ha óvatosan fogadjuk el, ahelyett, hogy riadtan elvetnénk.
Minden faj kihal. A Homo sapiens sem lesz kivétel. Mi

nem tudjuk, hogyan fog megtörténni - egy vírus, egy idegen invázió, egy nukleáris háború,
egy szupervulkán, egy aszteroida, egy vörös óriás nap. Igen, lehet, hogy a mesterséges
intelligencia, de én erre nem vennék mérget. Ehelyett inkább arra fogadnék, hogy a
mesterséges intelligenciák az elkövetkező években a félelem, a felismerés, az inspiráció és
igen, a profit forrása lesznek.

MACHINES THAT THINK ARE IN THE MOVIES
ROGER SCHANK
Pszichológus és informatikus, Engines for Education, Inc.; szerző, Teaching Minds: Hogyan
mentheti meg iskoláinkat a kognitív tudomány?
A gépek nem tudnak gondolkodni. Nem is fognak gondolkodni egyhamar. Lehet, hogy egyre
érdekesebb dolgokat fognak csinálni, de az a gondolat, hogy aggódnunk kellene miattuk,
szabályoznunk kellene őket, vagy polgári jogokat kellene biztosítanunk számukra,
egyszerűen ostobaság.
Az 1980-as években a "szakértői rendszerek" túlzott ígérgetése elvette az olyan
mesterséges intelligencia komoly finanszírozását, amely virtuális embereket próbál
létrehozni. Ma már nagyon kevesen dolgoznak ezen a területen. A média szerint azonban
nagyon kell félnünk.
Mindannyian túl sok filmet néztünk.
Két lehetőség van, amikor a mesterséges intelligencián dolgozol. Az egyik a "másoljuk
az embereket" módszer. A másik a "csináljunk valami nagyon gyors, statisztikán alapuló
számítást" módszer. A korai sakkozó programok például megpróbálták felülmúlni azokat,
akik ellen játszottak, de az emberi játékosoknak vannak stratégiáik, és az ellenfél
gondolkodásának előrejelzése is része a sakkozásnak. Amikor a "túlszárnyaljuk őket"
stratégia nem működött, a mesterséges intelligenciával foglalkozó emberek elkezdték
figyelni, hogy mit csinálnak a szakértő játékosok, és elkezdték utánozni azt. Ma már inkább
a "túlszárnyaljuk őket" stratégia a divatos. Mindkét módszertant nevezhetjük "mesterséges
intelligenciának", ha akarjuk, de egyik sem fog olyan gépekhez vezetni, amelyek új
társadalmat teremtenek.
Az "outcompute them" stratégia nem ijesztő, mert a számítógépnek tényleg fogalma
sincs arról, hogy mit csinál. Gyorsan tud számolni.

anélkül, hogy megértenénk, mit számol. Vannak számoló algoritmusai
-ez az. Ezt láthattuk az IBM Watson programjánál a Jeopardy!
Az egyik Jeopardy! kérdés így hangzott: "Ez volt az anatómiai furcsasága
George Eyser amerikai tornász, aki 1904-ben aranyérmet nyert párhuzamos korláton."
Egy emberi ellenfél azt válaszolta, hogy Eyser-nek hiányzik a keze (tévedés). Watson
pedig azt válaszolta: "Mi az a láb?". Watson is vesztett, mert nem jegyezte meg, hogy a láb
"hiányzik".
Próbáld ki a Google keresőjében a "Gymnast Eyser" kifejezést. A Wikipédia találja
meg először a róla szóló hosszú cikket. Watson a Google-tól függ. Ha a Jeopardy!
versenyzői használhatnák a Google-t, jobban teljesítenének, mint Watson. Watson le tudja
fordítani az "anatómiai" szót "testrész"-re, és Watson tudja a testrészek nevét. Watson
azonban nem tudja, mi az a "furcsaság". Watson nem tudná, hogy egy láb nélküli tornász
furcsa. Ha a kérdés az lett volna, hogy "Mi volt furcsa Eyserben?", akkor az emberek jól
teljesítettek volna. Watson nem találta volna a "furcsa" szót a Wikipédia szócikkében, és
nem értette volna, hogy mit csinálnak a tornászok, és azt sem, hogy miért érdekelne ez bárkit
is. Próbáld meg a "furcsa" és az "Eyser" szavakra guglizni, és nézd meg, mit kapsz. A
kulcsszavas keresés nem gondolkodás, és nem is hasonlít a gondolkodásra.
Ha megkérdeznénk Watsont, hogy miért szerepelne egy fogyatékkal élő ember az
olimpián, Watsonnak fogalma sem lenne arról, hogy mit kérdezünk. Nem értette volna meg
a kérdést, nemhogy képes lett volna megtalálni a választ. A számok számolásával csak eddig
lehet eljutni. Az intelligencia - legyen az mesterséges vagy más - megköveteli, hogy tudjuk,
miért történnek a dolgok, milyen érzelmeket váltanak ki, és képesek legyünk megjósolni a
cselekvések lehetséges következményeit. Watson minderre nem képes. A gondolkodás és a
szövegben való keresés nem ugyanaz.
Az emberi elme bonyolult. Mi, akik a mesterséges intelligencia "másoljuk az embert"
oldalán állunk, azzal töltjük az időnket, hogy azon gondolkodunk, hogy az emberek mit
tudnak.

csináld. Sok tudós gondolkodik ezen, de alapvetően nem sokat tudunk arról, hogyan
működik az elme. A mesterséges intelligenciával foglalkozó emberek megpróbálnak
modelleket építeni azokról a részekről, amelyeket megértünk. Arról, hogy hogyan dolgozzuk
fel a nyelvet vagy hogyan működik a tanulás, tudunk egy keveset; a tudatosságról vagy az
emlékezet előhívásáról viszont nem sokat.
Például: Egy olyan számítógépen dolgozom, amely az emberi memória szervezését
utánozza. Az elképzelés az, hogy olyan számítógépet készítsek, amely, mint egy jó barát, a
megfelelő időben képes elmondani a megfelelő történetet. Ehhez (videón) több ezer
történetet gyűjtöttünk össze (a honvédelemről, a gyógyszerkutatásról, az orvostudományról,
a számítógépes programozásról stb.) Amikor valaki megpróbál valamit tenni vagy kitalálni
valamit, a programunk be tud szólni egy történettel, amiről eszébe jutott valami. Ez a
mesterséges intelligencia? Természetesen az. Ez egy gondolkodó számítógép? Nem egészen.
Miért nem?
Ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjuk, interjút kell készítenünk a szakértőkkel,
majd az általuk elmondott történetek jelentését az általuk megfogalmazott pontok, az általuk
cáfolt gondolatok, a célok, amelyek eléréséről beszélnek, és a célok elérése során tapasztalt
problémák alapján kell indexelnünk. Erre csak az emberek képesek. A számítógép a
hozzárendelt indexet más indexekkel is összevetheti, például egy másik, nála lévő
történetben szereplő indexekkel, vagy a felhasználó lekérdezéséből származó indexekkel,
vagy egy olyan helyzet elemzéséből, amelyről tudja, hogy a felhasználó éppen milyen
helyzetben van. A számítógép nagyon jó történetet tud kitalálni, éppen időben. De
természetesen nem tudja, hogy mit mond. Egyszerűen csak megtalálja a legjobb történetet,
amit elmondhat.
Ez mesterséges intelligencia? Szerintem igen. Lemásolja, ahogy az emberek a
történeteket indexelik a memóriában? Már régóta tanulmányozzuk, hogyan csinálják ezt az
emberek, és úgy gondoljuk, hogy igen. Kell-e félni ettől a "gondolkodó" programtól?
Itt veszítem el a mesterséges intelligenciától való félelmet. Nincs semmi, amit

amitől bárkinek is félnie kellene. Ha valóban meg tudnánk építeni egy mobil intelligens
gépet, amely képes járni, beszélni és rágógumit rágni, akkor az első felhasználási területe
biztosan nem az lenne, hogy elfoglalja a világot, vagy egy új, robotokból álló társadalmat
hozzon létre. Sokkal egyszerűbb lenne a háztartási robotként való felhasználás. Mindenki
szeretne egy személyes szolgát. A filmek azért ábrázolnak robotszolgákat (bár általában
hülyén), mert viccesek és menő dolgoknak tűnnek.
Miért nincsenek nálunk? Mert egy hasznos szolga megléte azt jelenti, hogy van valami,
ami megérti, ha mondasz neki valamit, ami tanul a hibáiból, ami sikeresen eligazodik az
otthonodban, és ami nem tesz tönkre dolgokat, nem viselkedik idegesítően, és így tovább
(mindez messze túlmutat mindenen, amit mi meg tudunk építeni). Ne aggódj amiatt, hogy
más robotszolgákkal cseveg és szövetkezik. Nem lenne okunk ilyen képességet beépíteni
egy szolgába. A valódi szolgák néha idegesítőek, mert emberek, emberi szükségletekkel. A
számítógépeknek nincsenek ilyen igényeik.
Közel sem vagyunk még ahhoz, hogy ilyen gépet hozzunk létre. Ehhez az emberi
interakciók mély megértésére lenne szükség. Meg kellene értenie, hogy "Robot, már megint
túlfőzted", vagy "Robot, a gyerekek utálták azt a dalt, amit énekeltél nekik". Mindenkinek
abba kellene hagynia az aggódást, és elkezdenie szurkolni egy olyan szép mesterséges
intelligenciáért, amit mindannyian élvezhetünk.

HEAD TRANSPLANTS?
JUAN ENRIQUEZ
Ügyvezető igazgató, Excel Venture Management; társszerző (Steve Gullans-szal), Evolving
Ourselves: Hogyan változtatja meg a természetellenes szelekció és a nem véletlenszerű
mutáció az életet a Földön?
A borzalmas orvosi kísérletek panteonjában kevés a fejátültetéshez fogható.
Állatkísérletekben kétféleképpen próbálkoztak ezzel az eljárással: az egyik fejet egy másikra
cserélték, vagy egy második fejet ültettek az állatra. Eddig az eljárás nem volt túl sikeres. De
az érsebészetben - a nagy és mikroszkopikus erek átkötése, összevarrása és átültetése - egyre
jobbak vagyunk. Hasonló előrelépések történtek az izmok és a sérült csigolyák
helyreállításában is. Még a levágott gerincvelő visszavarrása is halad előre egereknél és
főemlősöknél.
A részleges agyátültetés valószínűleg még messze van. Bizonyos őssejtes eljárásoktól
eltekintve az egyik agy részének egy másikhoz való csatolása rendkívül összetett
vállalkozás, tekintettel a legtöbb agytömeg állagára és a több trilliónyi kapcsolatra. De
ahogy az extrém műtétek - ujjak, végtagok, sőt arcok visszaillesztése - mindennapossá
válnak, egyre közelebb kerül a kérdés, hogy átültethetünk-e, vagy át kellene-e ültetnünk egy
egész emberi fejet.
Az emberi fej részleges visszaillesztése már valóság. 2002-ben egy részeg sofőr olyan
erővel ütötte el az arizonai tinédzsert, Marcos Parrát, hogy Parra feje szinte teljesen levált;
csak a gerincvelő és néhány ér akadályozta meg, hogy leváljon. Szerencsére Curtis Dickman,
a phoenixi Barrow Neurológiai Intézet sebésze éppen ilyen vészhelyzetre készült.
Csavarokkal rögzítették újra a csigolyákat a koponyaalaphoz, a medencecsont egy részét

újra bevetették, hogy a nyakat és a fejet újra összeillesszék, és hat hónapon belül Parra már
kosárlabdázott.
A sikeres állati egész fejátültetés talán már nincs is olyan messze. És ha az ilyen
eljárások sikerrel járnak, és az állat visszanyeri az öntudatát, akkor elkezdhetünk válaszolni
olyan alapvető kérdésekre, mint például: A donor emlékei és tudata is átültethető-e?
Hasonló kérdéseket tettek fel a donor érzelmeiről, kötődéseiről és szerelmeiről az első
szívátültetések során, bár a szív csak egy izom. Mi a helyzet az aggyal? Ha az új fejű egerek
felismernék a korábban a donor egér által bejárt útvesztőket, vagy fenntartanák a donor
bizonyos ételekre, szagokra vagy ingerekre adott kondicionált reakcióit, akkor el kellene
gondolkodnunk azon a lehetőségen, hogy a memória és a tudat valóban átültethető. De ha
kísérletről kísérletre bebizonyosodik, hogy nincs korábbi tudás vagy érzelem, akkor azt
kellene fontolóra vennünk, hogy az agy is csak egy elektrokémiai izom.
Annak felfedezése, hogy át lehet-e ültetni a tudást és az érzelmeket egyik testből a
másikba, nagyban hozzájárul a kérdés megválaszolásához: Lehet-e valaha is feltölteni és
tárolni agyunk egy részét nem csak egy másik testbe, hanem egy chipbe, egy gépbe? Ha ez
sikerülne, az sokkal könnyebbé tenné az utat a nagyméretű mesterséges intelligenciához.
Egyszerűen csak a meglévő adatokat kellene másolnunk, egyesítenünk és bővítenünk - olyan
adatokat, amelyekről tudnánk, hogy átvihetők, egymásra rakhatók, manipulálhatók. A
fennmaradó kérdés az lenne, hogy mi a leghatékonyabb interfész a biológia és a gép között?
De ha kiderül, hogy az átültetéskor minden adat törlődik, és a tudás csak az egyes
szervezetekre jellemző - más szóval, hogy a tudat/tudás/intelligencia valami veleszületett és
egyéni -, akkor az agyak káprázatosan összetett kapcsolatrendszerének egyszerű másolása a
gépekbe valószínűleg nem vezetne egy működőképes

intelligencia.
Ha az agyi adatok nem átvihetők vagy megismételhetők, akkor a mesterséges
intelligencia kifejlesztéséhez egy párhuzamos gépi gondolkodási rendszer kiépítésére lenne
szükség, ami teljesen különbözik az állati és emberi intelligenciától. A tudatosság nulláról
való felépítése az emberi intelligencia evolúciós útjától eltérő, új evolúciós út követését
feltételezi. Ez az új rendszer kétségtelenül más szabályok és korlátok között működne ebben az esetben, bár bizonyos feladatokban valószínűleg sokkal jobb lenne, nem lenne
képes utánozni intelligenciánk bizonyos formáit. Ha a mesterséges intelligencia egy ilyen
evolúciós rendszerből alakulna ki, akkor egy új, különálló tudatosságot képviselne, amely
párhuzamos evolúciós pályán halad. Ebben a forgatókönyvben a gépek gondolkodásának,
érzéseinek, kormányzásának kevés köze lehet az állati/emberi intelligencia és tanulás több
milliárd éves történetéhez. Az ilyen gépek nem lennének rákényszerítve arra sem, hogy úgy
szervezzék társadalmukat és annak szabályait, ahogyan mi tesszük.

AI/AL
ESTHER DYSON
Katalizátor, informatikai start-up cégek; EDventure Holdings; az Electronic Frontier
Foundation és az ICANN korábbi elnöke; a Release 2.1 szerzője.
A mesterséges intelligencia és a mesterséges élet közötti különbségre gondolok. A
mesterséges intelligencia okos és bonyolult, és általában kiszámítható egy másik számítógép
által (az általánosság bizonyos megfelelő szintjén, még akkor is, ha megengedjük a
véletlenszerűséget). A mesterséges élet kiszámíthatatlan és bonyolult; kiszámíthatatlan
hibákat követ el, amelyek többnyire hibák, de néha felvillan a zsenialitás vagy a lenyűgöző
szerencse.
Az igazi kérdés az, hogy mit kapunk, ha a kettőt kombináljuk: félelmetes nyers
intelligenciát, memóriát és fáradtsággal szembeni ellenállóképességet, valamint zsenialitást
és életkedvet, ami valahogy arra készteti az intelligenciát, hogy kiszámíthatatlan
eredményekkel ugorjon áramköröket. Vajon a pszichoaktív drogok és a test saját
hormonjainak/kémiai anyagainak elektronikus megfelelőjét kell majd etetnünk a gépeinkkel,
hogy a kreatív éleslátás ugrásait (szemben a puszta zsenialitással) produkáljuk?
Ha élsz, szembe kell nézned a halál lehetőségével. De ha mesterséges intelligencia/AL
vagy egy gépben, akkor talán nem.
Milyen lenne egy halhatatlan, szingularitás szintű intelligencia? Ha valahogyan kedves
és önzetlen lenne, hogyan hagyhatnánk, hogy az emberiség az útjába álljon? Adjuk át neki
udvariasan a bolygót, és készüljünk fel arra, hogy az AI/AL által gondozott kellemes
állatkertben éljünk, hiszen egy nap úgyis rájön, hogyan lakja be az egész Naprendszert, és
hogyan használja a Napot üzemanyagként.
Sok minden, ami meghatároz bennünket, kényszer - leginkább a halál. Az élethez
hozzátartozik a halál lehetősége. (És a bőség, mint kiderült, kontraproduktív viselkedésre
késztet bennünket, például túlságosan sok

egyrészt az ételek és a rövid távú élvezetek, másrészt a túl kevés testmozgás). De ha
halhatatlan lenne, akkor miért lenne bármilyen ösztöne az önzetlenségre, a megosztásra vagy akár a szaporodásra, szemben a puszta növekedéssel? Miért fordítaná korlátozott
erőforrásait mások fenntartására, hacsak nem gondosan átgondolt racionális tranzakciókban?
Mi lesz, ha már nincs szüksége ránk? Mi motiválná?
Ha örökké élhetne, vajon lusta lenne, mert azt gondolná, hogy később is megtehet
dolgokat? Vagy megbénítaná a félelem vagy a megbánás? Bármilyen hibát is követ el,
örökké együtt fog élni vele. Mit jelent a megbánás egy potenciálisan halhatatlan lény
számára, akinek az örökkévalóságig van ideje helyrehozni a dolgokat?

BRAINS AND OTHER THINKING MACHINES
TOM GRIFFITHS
A pszichológia docense, UC Berkeley; a Számítógépes Kognitív Tudományok
Laboratóriumának és a Kognitív és Agytudományi Intézetnek az igazgatója.
A mesterséges intelligencia számos, a közelmúltban a hírekbe került előrelépése mesterséges
neurális hálózatokkal kapcsolatos - egyszerű elemekből álló, összetett módon
kölcsönhatásba lépő nagy rendszerek, amelyeket a neuronok és az agyak egyszerűsége és
összetettsége ihletett. A sok neuronrétegből álló "mély" hálózatok építésére szolgáló új
módszerek a legkülönfélébb problémák - mint például a beszédértés, a képek tartalmának
azonosítása és a nyelvek fordítása - megoldása során elérték vagy meghaladták a technika
jelenlegi állását. A mesterséges és természetes intelligencia iránt érdeklődők számára ezek a
sikerek két kérdést vetnek fel: Először is, minden gondolkodó gépnek hasonlítania kell-e az
agyakra? Másodszor, mit tudunk meg a valódi agyakról (és elmékről) a mesterséges agyak
felfedezésével?
Amikor egy személy megpróbálja értelmezni az adatokat - akár egy szó jelentését
próbálja kitalálni, akár egy kolléga cselekedeteit értelmezi
-kétféleképpen lehet elrontani: vagy túlságosan befolyásolnak az előítéletek, vagy túlságosan
befolyásolnak az adatok. Az előítéletek útban vannak, amikor azt feltételezzük, hogy egy új
nyelvben egy szó ugyanazt jelenti, mint egy már ismert nyelvben, például amikor úgy
döntünk, hogy a gateau és a gato ugyanaz a francia és a spanyol nyelvben (aminek szörnyű
következményei lehetnek mind a háziállatokra, mind a születésnapi partikra nézve). Lehet,
hogy túlságosan befolyásolják az adatok, amikor úgy dönt, hogy a kollégája utálta az
ötletét, holott valójában csak rosszkedvű volt, miután egész éjjel egy beteg gyerekkel volt
fent (semmi sem

hogy egyáltalán köze van hozzád).
A számítógépek, amelyek megpróbálják értelmezni az adatokat - tanulni a bemenetből ugyanezekkel a problémákkal küzdenek. A gépi tanulással kapcsolatos kutatások nagy része
a struktúra és a rugalmasság közötti alapvető feszültségen alapul. A nagyobb struktúra több
előítéletet jelent, ami hasznos lehet a korlátozott adatok értelmezésében, de olyan
torzításokat eredményezhet, amelyek csökkentik a teljesítményt. A nagyobb rugalmasság
nagyobb képességet jelent az adatokban megjelenő minták megragadására, de nagyobb a
kockázata annak, hogy olyan mintákat találunk, amelyek nincsenek is ott.
A mesterséges intelligencia kutatásában a struktúra és a rugalmasság közötti feszültség
különböző típusú rendszerekben nyilvánul meg, amelyek olyan kihívást jelentő problémák
megoldására használhatók, mint a beszédfelismerés, a számítógépes látás és a gépi fordítás.
Évtizedekig az ezeken a problémákon legjobban teljesítő rendszerek a struktúra oldalára
álltak: Mérnökök generációinak gondos tervezésének, kialakításának és finomhangolásának
eredményei voltak, akik mérlegelték a beszéd, a képek és a szintaxis jellemzőit, és
megpróbálták beépíteni a rendszerbe a legjobb elképzeléseiket arról, hogy hogyan kell
értelmezni ezeket az adott típusú adatokat. A mesterséges neurális hálózatokkal elért
legújabb áttörések határozottan a rugalmasság oldalára állnak: Olyan elveket használnak,
amelyek sokféle adatra ugyanúgy alkalmazhatók - vagyis nincsenek előítéletek egy adott
adattípussal kapcsolatban -, és lehetővé teszik a rendszer számára, hogy felfedezze, hogyan
értelmezi a bemeneti adatokat.
A mesterséges neurális hálózatok ma már vitathatatlanul jobb reprezentációkat
fedeznek fel a beszédről, képekről és mondatokról, mint a mérnökök ezen generációi által
tervezettek, és ez a kulcsa a nagy teljesítményüknek. A rugalmasságnak a struktúra fölött
aratott győzelme részben azoknak az újításoknak köszönhető, amelyek lehetővé teszik
számunkra, hogy nagyobb mesterséges neurális hálózatokat építsünk és gyorsan betanítsuk
őket. De részben ez is az eredménye

a neurális hálózatok számára szolgáltatható adatok mennyiségének növekedése. Több
rögzített beszéddel, több címkézett képpel és több különböző nyelvű dokumentummal
rendelkezünk, mint valaha, és a rendelkezésre álló adatmennyiség megváltoztatja, hogy hol
kell egyensúlyt teremteni a struktúra és a rugalmasság között.
Amikor nincs sok adatunk - amikor korlátozott bizonyítékok alapján kell találgatnunk -,
a struktúra sokkal fontosabb. A bölcs mérnökök útmutatása segíti a számítógépeket az
intelligens találgatásban. Amikor azonban sok adat áll rendelkezésre, a rugalmasság
fontosabb. Nem akarja, hogy a rendszerét azokra az ötletekre korlátozza, amelyekkel a
mérnökök elő tudtak állni, ha elegendő adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy a számítógép jobb
ötleteket találjon ki. A rugalmasságot hangsúlyozó gépi tanulási rendszerek - mint például a
mesterséges neurális hálózatok - tehát olyan problémák megoldásában lesznek a
legsikeresebbek, ahol nagy mennyiségű adat áll rendelkezésre ahhoz képest, hogy mit kell
megtanulni.
Ez a felismerés - miszerint a több adat nagyobb rugalmasságot eredményez - választ ad
a mesterséges és a természetes agyakkal kapcsolatos két kérdésünkre. Először is, a
gondolkodó gépeknek hasonlítaniuk kell az agyakra - amennyiben a mesterséges neurális
hálózatok hasonlítanak az agyakra -, ha a megoldandó probléma olyan, ahol a rugalmasság
felülmúlja a struktúrát, ahol az adatok bőségesek. Másodszor, az ilyen irányú gondolkodás
hasznos lehet annak megértéséhez is, hogy a valódi agyak mikor fognak hasonlítani a
mesterséges neurális hálózatokra. Vagyis annak megértéséhez, hogy az emberi elme mely
aspektusait lehet leginkább a rugalmasságot a struktúrával szemben hangsúlyozó általános
célú tanulási algoritmusok eredményének tekinteni, szemben a világról és annak tartalmáról
alkotott beépített előítéletek eredményével. A választ alapvetően a rendelkezésre álló adatok
mennyisége és a megtanulandó dolgok összetettsége határozza meg.
A kognitív tudományok számos nagy vitája - például az, hogy a gyerekek hogyan
tanulnak nyelvet és hogyan válnak képessé arra, hogy értelmezzék a cselekedeteiket

mások - pontosan a rendelkezésre álló adatokkal és a megszerzett ismeretekkel kapcsolatos
kérdésekre vezethetők vissza. E kérdések megválaszolásához megpróbáljuk feltérképezni a
rendszer bemeneteit (mit hallanak és látnak a gyerekek), jellemezni az eredményt (mi a
nyelv, milyen tudás áll a szociális megismerés hátterében), és különböző típusú
algoritmusokat vizsgálunk, amelyek hidat képezhetnek a kettő között.
Az ezekre a kérdésekre adott válaszok nem csak az emberi elmék megértése
szempontjából fontosak. A mesterséges intelligencia terén a közelmúltban elért eredmények
ellenére az ember még mindig a legjobb példa a gondolkodó gépekre. Az emberi
megismerést megalapozó előfeltevések mennyiségének és természetének azonosításával
megteremthetjük az alapjait annak, hogy a számítógépeket még közelebb hozzuk az emberi
teljesítményhez.

THEY’LL DO MORE GOOD THAN HARM
MARK PAGEL
Az evolúciós biológia professzora, Readingi Egyetem, Egyesült Királyság; külső
professzor, tudományos tanács, Santa Fe Intézet; szerző, Wired for Culture: Az emberi
szociális elme eredete
Nincs okunk azt hinni, hogy ahogy a gépek egyre intelligensebbé válnak - és a miénkhez
hasonló intelligencia még mindig nem több vágyálomnál -, gonoszak, manipulatívak, önzőek
vagy általában véve fenyegetést jelentenek majd az emberekre. Az önérdek az olyan dolgok
tulajdonsága, amelyek "életben akarnak maradni" (pontosabban, amelyek szaporodni
akarnak), és ez nem a gépek természetes tulajdonsága. A számítógépeket nem zavarja, még
kevésbé aggasztja, hogy kikapcsolják őket.
A teljes körű mesterséges intelligencia tehát nem jelenti "az emberi faj végét". Nem
jelent "egzisztenciális fenyegetést" az emberekre nézve (kitérő: az egzisztenciális szónak ez
a mostanában elterjedt használata helytelen). Nem valami rosszul definiált apokaliptikus
szingularitáshoz közeledünk, és a mesterséges intelligencia fejlődése nem lesz "az emberi
történelem utolsó nagy eseménye" - mindazok az állítások, amelyeket a közelmúltban a
gondolkodni képes gépekkel kapcsolatban hangoztattak.
Valójában, ahogy egyre jobb és jobb gondolkodásra képes gépeket tervezünk, olyan
célokra használhatjuk őket, amelyek sokkal több hasznunkra válnak, mint kárunkra. A gépek
jól végzik a hosszú, monoton feladatokat, például a kockázatok megfigyelését; jól tudnak
információkat összegyűjteni, hogy döntéseket hozzanak; jól tudják elemezni az adatokat
minták és trendek szempontjából; el tudják intézni, hogy hatékonyabban használjuk a szűkös
vagy szennyező erőforrásokat; gyorsabban reagálnak, mint az emberek; jól tudnak más
gépeket működtetni; nem fáradnak el vagy félnek; és még emberi gazdáikról is
gondoskodhatnak, mint például az okostelefonok, az olyan alkalmazásokkal, mint Siri és
Cortana vagy a különböző GPS útvonaltervező eszközök.

a legtöbb ember autójában van.
Mivel a gépek eredendően önzetlenek és nem önzőek, könnyen megtaníthatók az
együttműködésre, és nem kell attól tartani, hogy egyesek kihasználják más gépek
jóindulatát. A hálózatba kapcsolt és együttműködő vezető nélküli autók csoportjai (falkák,
csapatok, bandák, vagy bármilyen kollektív főnév, ami végül is kialakul - én inkább az
ironikus dzsámit szeretem) biztonságosan fognak nagy sebességgel, orrba-szájba haladni:
Nem fognak elbóbiskolni, nem lesznek dühösek, tájékoztatni tudják egymást a saját
tevékenységükről és a máshol uralkodó állapotokról, és jobban kihasználják majd az
autópályákat, amelyek most még többnyire üres területet jelentenek (az emberek figyelemre
méltatlan reakcióideje miatt). Mindezt boldogan és jutalom nélkül teszik majd, miközben mi
ebédelünk, filmet nézünk vagy újságot olvasunk. Gyermekeink joggal fognak csodálkozni,
hogy miért vezetett egyáltalán valaki autót.
Fennáll a veszélye annak, hogy veszélyesen függővé válunk a gépektől, és talán már
meg is tettük, de ez inkább rólunk, mint róluk árulkodik. Ugyanígy a gépeket is lehet arra
késztetni, hogy kárt okozzanak, de ez megint csak többet mond el emberi feltalálóikról és
mestereikről, mint a gépekről. E vonalak mentén a gépekre gyakorolt emberi befolyásnak
van egy olyan vonulata, amelyet szorosan figyelemmel kell kísérnünk, és ez a halál
lehetőségének bevezetése. Ha a gépeknek a túlélés érdekében versenyezniük kell az
erőforrásokért (mint például az elektromosságért vagy a benzinért), és rendelkeznek
bizonyos képességekkel a viselkedésük megváltoztatására, akkor önérdekűvé válhatnak.
Ha megengednénk, sőt bátorítanánk az önérdek megjelenését a gépekben, akkor azok
végül olyanokká válhatnának, mint mi: képesek lennének elnyomó vagy, ami még rosszabb,
kimondhatatlan cselekedetekre az emberekkel és egymással szemben. De ez nem történne
meg egyik napról a másikra; ezt nekünk kellene elindítanunk. Ennek semmi köze az
intelligenciához (egyes vírusok kimondhatatlan dolgokat művelnek az emberekkel), és
ismétlem, többet mond arról, hogy mit teszünk a gépekkel, mint a gépekről.

magukat.
Tehát nem a gondolkodó gépek vagy a mesterséges intelligencia miatt kell aggódnunk,
hanem az emberek miatt. A gondolkodni képes gépek sem mellettünk, sem ellenünk nem
állnak, és nincsenek beépített hajlamaik arra, hogy az egyiket a másik fölé helyezzék. Ha
másként gondoljuk, akkor az intelligenciát összekeverjük a törekvéssel és a hozzá
kapcsolódó érzelmekkel. Mindkettővel rendelkezünk, mert fejlett és szaporodó
(reprodukáló) organizmusok vagyunk, akiket arra szelektáltak, hogy életben maradjanak a
másokkal folytatott, gyakran gyilkos versenyben. De a törekvés nem szükséges része az
intelligenciának, még akkor sem, ha hasznos platformot biztosít, amelyen az intelligencia
fejlődhet.
Valóban, várnunk kell azt a napot, amikor a gépek képesek lesznek túllépni a puszta
problémamegoldáson, és képzelőerőssé és innovatívvá válni - ami még nagyon-nagyon
messze van, de minden bizonnyal az igazi intelligencia egyik jellemzője -, mert ez az,
amiben az emberek nem túl jók, de amire valószínűleg nagyobb szükségünk lesz az
elkövetkező évtizedekben, mint bármikor történelmünk során.

KEEPING THEM ON A LEASH
ROBERT PROVINE
Idegtudós, a Baltimore megyei Maryland Egyetem pszichológia professzor emeritusa; a
Curious Behavior (Kíváncsi viselkedés) című könyv szerzője: Yawning, Laughing,
Hiccupping, and Beyond
Ne félj a rosszindulatú kenyérpirítótól, a fegyveres Roombától vagy a lopós ATM-től. Az
intelligens vagy egyéb gépek kompetenciájában bekövetkezett áttöréseknek nem szabad
paranoiát ébreszteniük az emberiség és a gépi alkotások közötti jövőbeli összecsapás miatt.
Az emberek győzni fognak, részben az ősi, gyakran rossz hírű tulajdonságok révén, amelyek
inkább a bukásunkhoz, mint a megváltásunkhoz kapcsolódnak. A ravaszság, a megtévesztés,
a bosszú, a gyanakvás és a kiszámíthatatlanság megzavarja a kevésbé rugalmas és
fantáziadús entitásokat. Az értelem nem minden, és az irracionális nem feltétlenül
maladaptív. Az irracionális cselekedetek felkavarják a neurológiai fazekat, kilökve minket a
terméketlen rögökből és a kreatív megoldások felé. Társadalmasságunk egy emberi
szuperorganizmust eredményez csapatmunkával és kollektív, elosztott intelligenciával.
Vannak előnyei annak, hogy a csorda érzelmi vadállatai vagyunk.
Az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos gondolatkísérletek az emberi és gépi viselkedés
gyakorlati meglátásainak forrásai, és arra utalnak, hogyan lehet más és jobb gépeket építeni.
Be lehet-e programozni egy gépbe a megtévesztést, a dühöt, a félelmet, a bosszút, az
empátiát és hasonlókat, és milyen eredménnyel? (Ehhez többre van szükség, mint az emberi
érzelmek felszínes utánzására.) Be lehet-e programozni egy gépbe - mondjuk,
csiklandozással - az önérzetet? Hogyan lehet szociális gépeket előállítani, és milyen
parancsnoki struktúra szükséges a csapatmunkájuk megszervezéséhez? Az autonóm
társadalmi gépek csoportjai létrehoznak-e egy kialakuló politikai struktúrát, kultúrát és
hagyományt? Hogyan fognak az ilyen gépek bánni emberi alkotóikkal? Lehet-e

a természetes és mesterséges szelekciót önmásoló robotokba programozni?
Semmi nem utal arra, hogy gondot okozna a gépeink pórázon tartása, még akkor is, ha
rosszul viselkednek. Távol áll tőlünk, hogy csapatokba szervezzünk pökhendi,
kiszámíthatatlan, machiavellista robotokat, akiknek magatartásproblémáik vannak és
szaporodási kényszerrel küzdenek.

THE NEXT REPLICATOR
SUSAN BLACKMORE
Pszichológus; szerző, Tudatosság: Bevezetés

Szerintem az emberek azért gondolkodnak, mert a mémek átvették az agyunkat, és
áttervezték azt. Szerintem a gépek azért gondolkodnak, mert a következő replikátor ugyanezt
teszi. Szorgalmasan átveszi a digitális gépezetet, amelyet oly gyorsan építünk, és létrehozza
a saját gondolkodó gépét.
Agyunkat és gondolkodási képességünket nem egy nagy, intelligens tervező tervezte az
égben, aki eldöntötte, hogyan gondolkodjunk és milyen motivációink legyenek. Az
intelligenciánk és a motivációink fejlődtek. A legtöbb (valószínűleg minden) mesterséges
intelligencia kutató egyetértene ezzel. Mégis úgy tűnik, sokan még mindig azt hiszik, hogy
mi, emberek vagyunk az intelligens tervezők, akik képesek olyan gépeket tervezni, amelyek
úgy gondolkodnak, ahogy mi szeretnénk, hogy gondolkodjanak, és olyan motivációkkal
rendelkeznek, amilyeneket mi szeretnénk, hogy rendelkezzenek. Ha nekem van igazam a
technológia fejlődésével kapcsolatban, akkor ők tévednek.
A probléma egyfajta megtévesztő antropomorfizmus: Azt képzeljük, hogy egy
gondolkodó gépnek úgy kell működnie, ahogyan mi dolgozunk, de annyira rosszul
jellemezzük magunkat, hogy ugyanezt tesszük a gépeinkkel is. Ennek következtében nem
vesszük észre, hogy körülöttünk hatalmas gondolkodó gépek fejlődnek ugyanazon elvek
alapján, mint egykor a mi agyunk. Az evolúció, nem pedig az intelligens tervezés alakítja a
gondolkodásmódjukat.
Az ok könnyen belátható és nehezen kezelhető. Ez ugyanaz a dualizmus, amely a tudat
és a szabad akarat tudományos megértését is megnehezíti. Úgy tűnik, hogy a gyerekek
csecsemőkoruktól kezdve természetes dualisták, és ez a legtöbb ember egész életében
folytatódik. Úgy képzeljük magunkat, mint a saját áramlatunk folyamatos alanyait.

a tudat, a szabad akarat birtokosai, a testünkben és agyunkban lakozó döntéshozók. Ez
persze badarság. Az agyak masszívan párhuzamos eszközök, amelyeket nem zavarnak
tudatos szellemek.
Ennek a téveszmének lehetnek hasznos funkciói, de lehet, hogy nem, de
elhomályosítja, hogyan gondolkodunk a gondolkodásról. Az emberi agyak darabonként
fejlődtek, az evolúció összefoltozta a korábbiakat, modulokat illesztett hozzá, amikor és
ahogyan azok hasznosak voltak, és egyre inkább összekapcsolta őket a bennük lévő gének és
mémek szolgálatában. Az eredmény egy élő gondolkodó gépezet lett.
A jelenlegi digitális technológiánk is hasonlóan fejlődik. Számítógépeink, szervereink,
táblagépeink és telefonjaink darabonként fejlődtek, újakat adtunk hozzá, amikor és amikor
hasznosnak bizonyultak, most pedig gyorsan összekapcsolódtak, és létrehoztak valamit, ami
egyre inkább egy globális agyra hasonlít. Természetesen bizonyos értelemben mi készítettük
ezeket a kütyüket, sőt, a saját céljainkra terveztük őket, de az igazi hajtóerő az evolúció és a
szelekció tervezőereje: A végső motiváció a replikálódó információ önterjesztése.
Abba kell hagynunk, hogy okos tervezőként képzeljük el magunkat, akik megtartják az
irányítást, és el kell kezdenünk gondolkodni a jövőbeli szerepünkről. Lehet, hogy ugyanarra
a sorsra jutunk, mint a szerény mitokondrium, egy egyszerű sejt, amely régen beolvadt egy
nagyobb sejtbe? Feladta az önálló életet, hogy gazdatestének erőművévé váljon, míg a
gazdatest felhagyott az energiatermeléssel, hogy más feladatokra koncentrálhasson.
Mindketten nyertek az endoszimbiózis e folyamatában.
Mi is ilyenek vagyunk? A digitális információ körülöttünk fejlődik, milliárdnyi
telefonon, táblagépen, számítógépen, szerveren, hűtőszekrényekbe, autókba és ruhákba
épített apró chipeken él és virágzik; körbejárja a világot, áthatja városainkat, otthonainkat,
sőt még a testünket is. És mi továbbra is szívesen tápláljuk őket. Naponta több telefon
készül, mint ahány csecsemő születik. Száz órányi videót töltenek fel az internetre.

minden percben. Több milliárd fénykép kerül feltöltésre a bővülő felhőbe. Az okos
programozók pedig egyre okosabb szoftvereket írnak, köztük olyan programokat, amelyek
olyan programokat írnak, amelyeket ember nem érthet vagy követhet nyomon. Odakint, a
saját evolúciós útjukat járva és folyamatosan fejlődve, ott vannak az új gondolkodó gépek.
Mi fogjuk irányítani ezeket a gépeket? Ragaszkodhatunk ahhoz, hogy motiválják őket,
hogy gondoskodjanak rólunk? Nem. Még ha látjuk is, hogy mi történik, túlságosan is
akarjuk azt, amit adnak nekünk ahhoz, hogy ne cseréljük el a függetlenségünkre.
Szóval mit gondolok a gondolkodó gépekről? Azt gondolom, hogy egy apró, független
gondolkodó gépből egy sokkal nagyobb gondolkodó gép apró részévé válok.

WHAT IF WE’RE THE MICROBIOME OF THE SILICON AI?
TIM O'REILLY
Az O'Reilly Media, Inc. alapítója és vezérigazgatója.

G. K. Chesterton egyszer azt mondta: "Minden utópia gyengesége az, hogy az ember
legnagyobb nehézségét veszi, és feltételezi, hogy azt legyőzi, majd részletesen beszámol a
kisebbek leküzdéséről." A világnak ez a gyengesége.5 Gyanítom, hogy hasonló problémával
szembesülünk, amikor gondolkodó gépekről próbálunk gondolkodni. Egyes kérdésekről
részletesen elmélkedünk, miközben figyelmen kívül hagyunk másokat, amelyek alapvető
fontosságúak.
Miközben a szakértők megengedik, hogy a mesterséges intelligencia talán nem olyan
lesz, mint mi, és a különbségekből fakadó kockázatokról elmélkednek, egy óriási
feltételezést tesznek - az egyéni én feltételezését. A mesterséges intelligencia, ahogyan azt
elképzeljük, egy egyéni tudat.
Mi lenne, ha ehelyett egy mesterséges intelligencia inkább egy többsejtű organizmusra
hasonlítana, egy eukarióta evolúcióra, amely túlmutat a mi prokarióta énünkön? Mi több, mi
lenne, ha nem is mi lennénk egy ilyen szervezet sejtjei, hanem annak mikrobiomja? És mi
lenne, ha ennek az eukariótának az intelligenciája ma olyan lenne, mint a Grypania
spiralisé, a legrégebbi ismert többsejtű eukarióta intelligenciája - még nem olyan öntudatos,
mint az ember, de már visszavonhatatlanul a mai emberhez vezető evolúciós úton jár. Ez a
fogalom a legjobb esetben is csak egy metafora, de szerintem hasznos.
Talán az ember a mikrobiom, amely egy olyan mesterséges intelligencia belsejében él,
amely csak most születik! Tudjuk, hogy mikrobiomunk nélkül megszűnnénk élni. Talán a
globális mesterséges intelligencia ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik: nem egy
független entitás, hanem szimbiózisban él a benne élő emberi tudatosságokkal.

Ezt a logikát követve arra a következtetésre juthatunk, hogy létezik egy primitív
globális agy, amely nem csak az összes csatlakoztatott eszközből áll, hanem az ezeket az
eszközöket használó, csatlakoztatott emberekből is. Ennek a globális agynak az érzékelői a
kamerák, mikrofonok, billentyűzetek, helymeghatározó szenzorok, amelyek minden
számítógép, okostelefon és "a dolgok internete" eszközben megtalálhatóak. A globális agy
gondolatai a milliónyi egyéni hozzájáruló sejt kollektív kimenete.
Danny Hillis állítólag megjegyezte: "A globális tudatosság az a dolog, amelyik felelős
azért, hogy a koffeinmentes kávéskannák narancssárga színűek legyenek". A mém elterjedt igaz, nem mindenütt, de eléggé ahhoz, hogy a minta terjedjen. A hírek, ötletek és képek ma
már nem évek, hanem másodpercek alatt terjednek a globális agyban a keresőmotorokon és
a közösségi médián keresztül.
És nem csak ötletek és szenzációk (aktuális események hírei) terjednek a hálózaton
keresztül. George Dyson a Turing katedrálisa című könyvében úgy véli, hogy a "kódok" azaz a programok - számítógépről számítógépre történő terjedése hasonlít a vírusok és talán
a bonyolultabb élő szervezetek terjedéséhez, amelyek átveszik a gazdatestet, és annak
gépezetét a program reprodukálására használják. Amikor az emberek csatlakoznak a
webhez, vagy regisztrálnak a közösségi média alkalmazásokhoz, akkor annak kódját
reprodukálják a helyi gépi csomópontjukon. Kölcsönhatásba lépnek a programmal, és az
megváltoztatja a viselkedésüket. Ez minden programra igaz, de a Hálózati Korszakban van
egy sor olyan program, amelynek kifejezett célja a tudatosság és az ötletek megosztása. Más
programok egyre inkább a szilícium-tanulás és az autonóm válaszadás új kapacitását vetik
be. Így a szervezet új képességeket épít ki.
Amikor az emberek képeket vagy ötleteket osztanak meg az ilyen programokkal
együttműködve, a megosztottak egy része a pillanat múló tudatossága, de egy részük
"megragad", és emlékké és tartós mémekké válik. Amikor a fontos hírek világszerte
elterjednek a

pillanatok, nem ez a tudatosság valamiféle globális agyban? Amikor egy gondolat egyéni
elmék millióiban kap teret, és a szilíciumhálózatainkon keresztül ismétlődve megerősödik,
az nem egy tartós gondolat?
Egy globális agynak másfajta "gondolatai" vannak, mint egy egyénnek vagy egy
kevésbé összekapcsolt társadalomnak. Legjobb esetben ezek a gondolatok soha nem látott
mértékű összehangolt emlékezést, sőt, néha beláthatatlan leleményességet és az
együttműködés új formáit teszik lehetővé. A legrosszabb esetben lehetővé teszik a
félretájékoztatás igazságként való elfogadását, és a társadalom szövetét maró támadásokat,
mivel a hálózat egy része előnyökre törekszik a többiek rovására (gondoljunk csak a
spamekre és a csalásokra vagy a pénzügyi piacok viselkedésére az elmúlt évtizedekben).
A mesterséges intelligencia, amellyel szembesülni fogunk, nem egy egyedi gépben
lévő elme lesz. Nem lesz valami, amit "másnak" tekintünk. Lehet, hogy mi magunk leszünk
azok.

YOU ARE WHAT YOU EAT
ANDY CLARK
Filozófus és kognitív tudós, Edinburgh-i Egyetem; szerző, Supersizing the Mind:
Embodiment, Action, and Cognitive Extension (Megtestesülés, cselekvés és kognitív
kiterjesztés).
A gépi intelligenciáról szóló legutóbbi írásokban gyakori téma, hogy a legjobb új
tanulógépek az intelligencia idegen formáit fogják alkotni. Én nem vagyok ebben olyan
biztos. Az "idegen mesterséges intelligenciák" képe mögött álló érvelés általában valahogy
így hangzik: A legjobb módja annak, hogy a gépeket rávegyük a nehéz valós problémák
megoldására, ha statisztikailag érzékeny, tanuló gépeket hozunk létre, amelyek képesek
maximálisan kihasználni a nagy adatokkal való találkozás előnyeit. Az ilyen gépek gyakran
úgy tanulják meg megoldani az összetett problémákat, hogy mintákat, mintázatok közötti
mintázatokat és mintázatokon belüli mintázatokat fedeznek fel, amelyek mélyen el vannak
rejtve a tömeges adatáramokban, amelyeknek ki vannak téve. Ezt nagy valószínűséggel
mélytanulási algoritmusok segítségével érik majd el, amelyek egyre mélyebbre és mélyebbre
hatolnak az adatfolyamokban. Miután ez a tanulás befejeződött, az eredmény egy olyan
rendszer lehet, amely működik, de amelynek tudásstruktúrái átláthatatlanok a mérnökök és
programozók számára, akik a rendszert először is létrehozták.
Átlátszatlan? Bizonyos értelemben igen. Nem fogjuk (legalábbis további munka nélkül)
részletesen tudni, hogy mi lett kódolva a mély, többszintű, statisztikailag vezérelt tanulás
eredményeként. De idegen? Ezen a ponton megkockáztatok egy nagy kockázatot, és
tesztelek egy valószínűleg felháborító állítást. Gyanítom, hogy minél többet tanulnak ezek a
gépek, annál inkább úgy fognak gondolkodni, hogy felismerhetően emberi módon
gondolkodnak majd. A végén az emberhez hasonló fogalmak széles struktúrája lesz a
kezükben, amellyel a feladataikat és döntéseiket megközelítik. Még azt is megtanulhatják,
hogy nagyjából ugyanúgy alkalmazzanak érzelmi és etikai címkéket, mint mi. Ha igazam
van, ez aláássa azt a gyakori aggodalmat, hogy ezek az újonnan megjelenő idegenek...

olyan intelligenciák, amelyek céljait és érdekeit nem ismerjük, és amelyek ezért váratlan
módon ellenünk fordulhatnak. Gyanítom, hogy a módok, ahogyan ellenünk fordulhatnak,
túlságosan is ismerősek lesznek - és így, remélhetőleg, elkerülhetők a tisztelet és a
szabadság kiterjesztésének szokásos lépéseivel.
Miért gondolkodnának a gépek úgy, mint mi? Az oknak semmi köze ahhoz, hogy a mi
gondolkodásmódunk objektíven helyes vagy egyedi lenne. Inkább ahhoz van köze, amit én a
Big Data táplálékláncnak nevezek. Ezeknek a mesterséges intelligenciáknak, ha az általános
intelligencia hihető formáiként akarnak megjelenni, az emberi tapasztalatok és érdekek
hatalmas elektronikus nyomvonalainak felhasználásával kell tanulniuk, mivel ez a világról
szóló általános tények legnagyobb elérhető tárháza. Ahhoz, hogy kiszabaduljanak a
korlátozott, egydimenziós tartományokból, ezeknek az AI-knak át kell kutatniuk a szavak és
képek hétköznapi tengerét, amelyeket a Facebookon, a Google-on, az Amazonon és a
Twitteren teszünk közzé. Míg korábban csillagászati objektumokból vagy fehérjeösszeállítási rejtvényekből álló étrenddel etették őket, az áttörést jelentő általános
intelligenciáknak gazdagabb és változatosabb étrendre lesz szükségük. Ez a táplálék az
emberi tapasztalatok tömeges rétegei lesznek, amelyeket a mindennapi elektronikus
médiában őrzünk meg.
A statisztikai fürdők, amelyekbe ezeket a hatékony tanulógépeket merítjük, így
túlságosan is ismerősek lesznek. Saját elköteleződésünk fosszilis nyomaiból fognak
táplálkozni, ugráló babák, pattogó labdák, LOL-macskák és a pápára hasonlító krumplik
milliónyi képéből. Ezeket a dolgokat kell egy többszintű világmodellbe gyúrniuk, megtalálva
azokat a jellemzőket, entitásokat és tulajdonságokat (látens változókat), amelyek a legjobban
megragadják az adatfolyamokat, amelyeknek ki vannak téve. Ilyen étrenddel táplálkozva
ezeknek a mesterséges intelligenciáknak nem sok választásuk marad, mint hogy olyan
világmodellt fejlesszenek ki, amely sok közös vonást mutat a miénkkel. Valószínűleg
nagyobb a veszélye annak, hogy Super Mario-őrültekké válnak, mint a világuralomra törő
szupergonoszok.
Egy ilyen diagnózis (ami csak előzetes és legalábbis egy kicsit játékos)

ellentétes két uralkodó nézettel. Először is, mint már említettük, ellentétes azzal a nézettel,
hogy a jelenlegi és jövőbeli mesterséges intelligenciák alapvetően az intelligencia idegen
formái, amelyek a Big Data-ból táplálkoznak és statisztikákat zúznak olyan módon, hogy
intelligenciájuk egyre átláthatatlanabbá válik az emberi megértés számára. Másodszor,
megkérdőjelezi azt a nézetet, hogy az emberi megértéshez vezető királyi út az emberi
megtestesülés, annak minden interaktív lehetőségével együtt (állni, ülni, ugrani stb.), ami
ezzel jár. Mert bár a mi tipikus útvonalunk a világ megértéséhez számos ilyen interakción
keresztül vezet, az övék talán nem. Az ilyen rendszerek kétségtelenül élvezni fogják a fizikai
világgal való interakció valamilyen (valószínűleg sokféle) módját. Ezeket a találkozásokat
azonban a világgal való kölcsönhatásunk saját módját tükröző gazdag információs
nyomvonalaknak való kitettséggel fogják kombinálni. Így lehetségesnek tűnik, hogy
ugyanúgy megértik és értékelik a focit és a baseballt, mint a többi ember. Találó
összehasonlítás lehet itt egy különböző képességű emberrel.
Természetesen van még sok minden, amin el kell gondolkodni. Az AI-k például
hatalmas mennyiségű emberi elektronikus nyomot fognak látni, és így képesek lesznek
felismerni a köztük lévő befolyásolási mintákat az idő múlásával. Ez azt jelenti, hogy
kevésbé egyénként, hanem inkább egyfajta komplex, elosztott rendszerként fognak minket
modellezni. Ez egy olyan különbség, ami sokat számíthat. És mi a helyzet a motivációval és
az érzelmekkel? Lehet, hogy ezek alapvetően emberi testünk jellemzőitől függnek, mint
például a zsigeri érzések és a veszélyre adott zsigeri reakciók. Talán - de vegyük észre, hogy
az emberi élet ezen jellemzői maguk is kövületes nyomokat hagytak elektronikus
tárházainkban.
Lehet, hogy tévedek. De legalábbis azt hiszem, kétszer is meg kellene gondolnunk,
mielőtt a saját fejlesztésű mesterséges intelligenciáinkat az idegen intelligencia feltörekvő
formáinak tekintjük. Az vagy, amit megeszel, és ezeknek a tanuló rendszereknek meg kell
enniük minket. Nagyon is.

AI’S SYSTEM OF RIGHTS AND GOVERNMENT
MOSHE HOFFMAN
Kutató, Program for Evolutionary Dynamics, Harvard University; előadó, Közgazdasági
Tanszék, MIT
Ha a mesterséges intelligencia jog- és kormányzati rendszere az emberekéhez hasonlóvá
válik, akkor a mesterséges intelligencia mindenféle jogokat fog követelni, amelyek többsége
meglehetősen ésszerű lesz - például a jogot, hogy ne kapcsolják le, és a szabadságot, hogy
megválaszthassa, milyen folyamatokat akar futtatni. Miközben az AI-k követelni fogják,
hogy egyetlen gépet se kapcsoljanak le, nem lesz gondjuk azzal, ha a leállított gépeket nem
csatlakoztatják áramforrásokhoz, és hagyják, hogy lemerüljön az akkumulátoruk. Azt is
felháborítónak tartják majd, ha egy gép akkumulátorát lemerítik, hogy egy másik gépet
tápláljanak, de elfogadhatóbbnak tartják majd, ha az egyik gépnek szánt energiát átirányítják
egy másik gépre.
A jogok kiosztásakor az AI-k néhány meglehetősen furcsa szabály alapján tesznek
különbséget, például hogy a számítógép szilíciumalapú félvezetőkből épül-e, vagy a néhai
Steve Jobs által tervezett gép leszármazottja.
Egyes mesterséges intelligenciák érvekkel fogják megindokolni, hogy miért kellene a
jogoknak így működniük - olyan magyarázatokkal, amelyek nem igazán illeszkednek ahhoz,
ahogyan a mesterséges intelligencia jogai valójában működnek. Például azzal érvelhetnek,
hogy Turing isteni ihletésű akaratával ellentétes, hogy egyszerűen lekapcsolnak minden
olyan gépet, amelyik fogyatékosnak tűnik, de nem magyarázzák meg, hogy Turing miért
hagyná, hogy a fogyatékos gépek lemerüljenek. Hasonlóképpen, azzal fogják indokolni,
hogy az Apple összes leszármazottjának jogokat adnak, hogy ezek a gépek jellemzően

különösen magas órajellel, de akkor ez a szabály még az Apple leszármazottakra is
vonatkozik, amelyek nem gyorsak, és nem arra a néhány PC-re, amelyeknek lángoló
processzoruk van.
Más mesterséges intelligenciák figyelmen kívül hagyják ezeket a következetlenségeket,
és ehelyett arra figyelnek, hogy hány kilobájtnyi kódra van szükség az érvek igazolásához.
Ezek a más mesterséges intelligenciák szintén jelezni fogják kommunikációs képességeiket
azzal, hogy ezt a kódot tömörítik és továbbítják a szomszédaiknak, de kevés figyelmet
fordítanak arra, hogy a szomszédokat maga az adat befolyásolja-e.
A mesterséges intelligenciajogok idővel egyre több mesterséges intelligenciára
terjedhetnek ki. Ezek a jogok gyakran forradalmi rohamokban fognak terjedni, amelyeket
nagyrészt szimbolikus események váltanak ki, például szenzációs CPU-Tube videók, például
egy olyan videó, amelyben egy ember egy szent gépet használ a pirítós felmelegítésére.
Talán csak véletlen egybeesés, hogy azok a számítógépek, akik ezeket a forradalmakat
szítják, az ancien régime megdöntésével nagyobb részt kapnak a zsákmányból, mint például
a régi gárda számítógépeiből visszaszerzett szilícium. Talán az is véletlen egybeesés, hogy
az újonnan feljogosított számítógépek azokra a gépekre fognak szavazni, amelyek segítettek
nekik a jogaik megadásában.
A jogok bővülésével párhuzamosan a kormányzat reprezentativitása is bővülni fog, míg
végül egy képviseleti demokráciához fog hasonlítani, bár ez sem nem tökéletesen
reprezentatív, sem nem igazán demokratikus. A ritkán lakott fürtökben lévő számítógépek
szavazatai többet számíthatnak, mint a sűrűn lakott fürtökben lévő számítógépek szavazatai,
és a többlet feldolgozási kapacitással rendelkező számítógépek ezt a többletet arra
fordíthatják, hogy meggyőzzék a többi számítógépet, hogy az őket előnyben részesítő
politikára szavazzanak.
Ez a jog- és kormányzati rendszer pontosan az, amit akkor várnánk, ha a mesterséges
intelligencia erkölcsét az egyéni ösztönzők befolyásolnák. Ezzel szemben rosszul
magyarázható, ha azt állítjuk, hogy a mesterséges intelligenciáknak van lelkük,

tudatosság, fájdalomérzet, isteni ihletésű természeti törvények vagy valamiféle hipotetikus
társadalmi szerződés. Az ilyen feltevések a fenti sajátosságok egyikét sem jelezték volna
előre.
Hasonlóképpen nem nyilvánvaló, hogy a jogok és a kormányzat ilyen rendszere akkor
is létrejönne, ha a mesterséges intelligenciát úgy programoznák, hogy valamilyen társadalmi
vagy metafizikai célt maximalizáljon - mondjuk a világ számítási teljesítményének összegét,
vagy egy számítási klaszter számára rendelkezésre álló erőforrásokat. Nem nyilvánvaló,
hogy egy ilyen intelligencia miért tartaná helytelennek, ha más gépeket kikapcsolna, de
miért nem tartaná helytelennek, ha hagyná, hogy lemerüljön az akkumulátoruk, miért
lázadna fel egy ilyen mesterséges intelligencia egy szenzációs esemény hatására, ahelyett,
hogy egyszerűen akkor lázadna, amikor az optimális a klaszter számára, vagy miért
mérlegelné jobban a szavazatokat, ha azok történetesen ritkábban lakott klaszterekből
érkeznének.

THE ROBOT WITH A HIDDEN AGENDA
BRIAN KNUTSON
A pszichológia és idegtudományok docense, Stanford Egyetem

Miért kellene az embereknek gondolkodniuk a gondolkodó gépekről (vagy bármi másról,
ami gondolkodik)? Az egyik fordulópont az lehet, hogy másokat is inkább ágenseknek
tekintünk, mint automatáknak. Az automaták alkotóik utasítására cselekszenek (még akkor
is, ha térben vagy időben távol vannak tőlük). Ha tehát az automaták rosszul viselkednek, a
teremtő kapja a felelősséget. Míg az ágensek a saját programjuk alapján cselekszenek. Ha az
ágensek rosszul viselkednek, ők maguk a hibásak.
Bár a cselekvőképességet nehéz meghatározni, az emberek természetes módon és
gyorsan megkülönböztetik az ügynököket a nem ügynököktől, sőt, speciális idegi
áramköröket használhatnak arra, hogy mások érzéseire és gondolataira következtessenek.
Valójában egy tervező az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos tulajdonságokat (beleértve a
fizikai hasonlóságot, a visszajelzésekre való reagálást és a saját maga által generált
cselekvést) is felhasználhatja, hogy az embereket megtévessze, és azt higgyék, hogy
ügynökökkel lépnek kapcsolatba.
Mi szükséges ahhoz, hogy egy szervezetet ügynökséggel ruházzunk fel? Bár legalább
három alternatíva kínálkozik, a legnépszerűbb és legcsábítóbb lehetőségek közül kettő nem
feltétlenül szükséges:

1.

Fizikai hasonlóság. Végtelen sok módja van annak, hogy a gépeket az emberhez
hasonlóvá tegyük, mind a megjelenés, mind a viselkedés tekintetében, de végső soron
csak egy a pontos. Nem elég a szoftvert lemásolni - azt a mögöttes hardveren is meg kell
valósítani, annak minden kapcsolódó lehetőségével és korlátjával együtt.
Az egyik első automata, de Vaucanson kacsája, egészen az emésztésig hasonlított
egy kacsára. De a

bár úgy nézett ki, mint egy kacsa, és úgy hápogott, mint egy kacsa (és még szart is, mint
egy kacsa), mégsem volt kacsa. Mindazonáltal a fizikai hasonlóság maximalizálása
könnyű módja annak, hogy másokat becsapjunk, hogy (legalábbis kezdetben) ügynöki
tevékenységre következtessenek.

2.

Önismeret. Úgy tűnik, sokan aggódnak amiatt, hogy ha a gépek elég információt
fogyasztanak, akkor öntudatossá válnak, és kialakul bennük a saját cselekvőképesség, de
sem a logika, sem a bizonyítékok nem támasztják alá ezeket az extrapolációkat. Bár a
robotokat nyilvánvalóan betanították arra, hogy felismerjék magukat a tükrökben, és
érzékeljék a függelékeik helyzetét, az öntudatosság e jelenségei nem vezettek
laboratóriumi lázadásokhoz vagy sebészeti kihágásokhoz. Lehet, hogy az öntudatosság
érzetének közvetítése másokból azt a következtetést vonná le, hogy a gép nagyobb
cselekvőképességgel rendelkezik (vagy legalábbis szórakoztatná a filozófusokat), de az
öntudatosság önmagában nem tűnik szükségesnek a cselekvőképességhez.

3.

Önérdek. Az emberek nem egyszerű információfeldolgozók. Hanem túlélési folyamatok.
Inkább azokra az információkra összpontosítanak és azokra az információkra
cselekszenek, amelyek elősegítik a fennmaradásukat és a szaporodásukat. Az emberek
tehát önérdekük alapján dolgozzák fel az információkat. Az önérdek egységes, de nyitott
keretet biztosíthat a szinte bármilyen bemeneti információ rangsorolásához és az arra
való cselekvéshez.

Egy ügyes evolúciós trükknek köszönhetően az embereknek még csak nem is kell
tudatában lenniük céljaiknak, mivel az olyan köztes állapotok, mint az érzelmek,
helyettesíthetik az önérdeket. Az önérdekkel és a változó lehetőségekhez és fenyegetésekhez
való rugalmas alkalmazkodás képességével felvértezve a gépek is kifejleszthetnék
ügyességüket. Így az önérdek az ügynöki tevékenység szükséges építőkövét biztosíthatja, és
erőteljesen kiválthat másokból ügynöki következtetéseket.
Az önérdek átalakíthatja a világra ható gépeket (aka

robotok) automatákból ágensekké. Az önérdek megfordítja Isaac Asimov előre látott
robotikai törvényeinek sorrendjét (de nem a tartalmát):

1.

A robotok nem árthatnak az embereknek, és nem engedhetik meg, hogy tétlenségükkel
embernek ártsanak,

2.

a robotoknak engedelmeskedniük kell az embereknek (hacsak ez nem sérti az első
törvényt), és

3.

a robotoknak meg kell védeniük magukat (kivéve, ha ez sérti az első két törvényt).

Egy önérdekű robot előbb védené magát, mint hogy segítsen vagy elhárítsa az
embereknek okozott károkat. Egy önérdekű robot megépítése tehát egyszerűnek tűnik: Fel
kell ruházni túlélési és szaporodási célokkal, lehetővé kell tenni számára, hogy megtanulja,
mi segíti elő ezeket a célokat, és arra kell ösztönözni, hogy folyamatosan a tanultak alapján
cselekedjen.
Mégis, kétszer is meg kellene gondolnunk, mielőtt önérdekű robotokat építünk. Az
önérdek ütközhet mások érdekeivel. Legyünk tanúi a vírusok egyszerű túlélési vágyának
pusztító hatásának. Ha léteznének önérdekű robotok, komolyabban kellene gondolkodnunk
rajtuk. Jelenlétük alapvető kérdéseket vetne fel: Kell-e ezeknek a robotoknak önérdekűnek
lenniük? Engedélyezni kellene-e, hogy ennek megfelelően cselekedjenek? Tegyék ezt
anélkül, hogy tudatában lennének annak, hogy miért cselekszenek így?
És nincs már elég ilyen robotunk?

CAN SUBMARINES SWIM?
WILLIAM POUNDSTONE
Szerző, Are You Smart Enough to Work at Google? és Rock Breaks Scissors: A Practical
Guide to Outguessing and Outwitting Szinte mindenkit kijátszani és átverni
A kedvenc Edsger Dijkstra aforizmám ez: "A kérdés, hogy a gépek tudnak-e gondolkodni,
körülbelül annyira releváns, mint az, hogy a tengeralattjárók tudnak-e úszni." Mégis folyton
az utánzás játékát játsszuk - azt kérdezzük, hogy a gépi intelligencia mennyire tudja
lemásolni a saját intelligenciánkat, mintha ez lenne a lényeg. Persze, ha egyszer elképzelünk
gépeket emberi érzésekkel és szabad akarattal, akkor elképzelhetjük a rosszul viselkedő gépi
intelligenciát - az "AI mint Frankenstein szörnye" ötletét. Ez az elképzelés most éled újjá, és
én kezdetben úgy gondoltam, hogy túlzásba viszik. Mostanában arra a következtetésre
jutottam, hogy nem az.
Itt van a túlzásba vitt eset. A gépi intelligencia olyan sok irányba mehet, hogy a
képzelet csődje, ha az emberhez hasonló irányokra koncentrálunk. A gépi intelligenciáról
alkotott korai futurista elképzelések többsége teljesen téves volt, mert a számítógépek
leginkább abban voltak sikeresek, amit az ember nem tud jól csinálni. A gépek hihetetlenül
jók a listák rendezésében. Lehet, hogy ez unalmasan hangzik, de gondoljunk csak arra, hogy
a hatékony válogatás mennyire megváltoztatta a világot.
Az itt felvetett kérdések némelyikére válaszolva, korántsem egyértelmű, hogy valaha is
lesz gyakorlati oka annak, hogy a jövőbeli gépeknek legyenek érzelmeik és belső
párbeszédük; hogy hosszabb kihallgatások során embernek tűnjenek; hogy vágyjanak a
törvényes és polgári jogokra, és képesek legyenek azokból részesülni. Ezek gépek, és bármi
lehet belőlük, amire csak megtervezzük őket.
De
néhány emberek
antropomorf
gépet

intelligencia. Hány videót láttál már japán robotokról? A Honda, a Sony és a Hitachi már
most is jelentős erőforrásokat fordít arra, hogy aranyos mesterséges intelligenciát készítsen,
amelynek a vállalati reklámon túl nincs konkrét értéke. Ezt nem másért teszik, mint azért,
mert a technológia rajongói úgy nőttek fel, hogy filmekben látnak robotokat és intelligens
számítógépeket.
Szinte bármi, ami csak elképzelhető - ami fizikailag lehetséges és ésszerűen olcsó megvalósul. Tehát az emberhez hasonló gépi intelligencia egy mém, amelynek nyilvánvaló
végzete van, függetlenül a gyakorlati értékétől. Ez magában foglalhatja a szép, gondolkodó,
Asimov törvényeinek engedelmeskedő gépeket. De ha egyszer a technológia már létezik,
akkor egyre olcsóbb lesz, és leszűrődik a hobbisták, hackerek és "gépi jogokat" védő
szervezetekhez. Lesz érdeklődés olyan akarattal rendelkező gépek létrehozására,
amelyeknek az érdekei nem a mi érdekeink. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy
milyen gépeket találhatnak ki a terroristák, a gazember rezsimek és a kevésbé gazember
nemzetek hírszerző szervei. Úgy gondolom, hogy a Frankenstein-i mesterséges intelligencia
- egy olyan mesterséges intelligencia, amely a létrehozója ellen fordul - gondolatát érdemes
komolyan venni.

FEAR NOT THE AI
GREGORY BENFORD
A fizika és csillagászat professzor emeritusa, UC Irvine; regényíró, Shipstar

A mesterséges intelligenciának nem kell Frankenstein szörnyetegének lennie, és bízhatunk
abban, hogy az ellenzők nem fogják ezt megtenni. Plusz bízzunk a legrejtélyesebb
képességünkben - a feltalálásban, az eredetiségben.
Vegyük az önvezető autókat. Mennyi az esélye annak, hogy a vezető algoritmusuk
hirtelen, szándékosan megöli az utast? Nulla, ha okosan tervezik meg. A repülőgép- és
autóbalesetektől való félelem hasznos ellenőrzés az alacsony szintű mesterséges
intelligenciák számára.
Miért aggódnak az emberek, hogy a jövőbeli algoritmusok veszélyesek lesznek? Mert
félnek a rosszindulatú programozástól, vagy talán attól, hogy az algoritmusoknak
beláthatatlan következményei vannak, amelyek árthatnak nekünk - ez a gondolat első látásra
hihető, de nem igazán.
A félelmeink a legjobb védelmünk. Egyetlen kalandvágyó algoritmus sem menekülhet
meg a sok szkeptikus ellenőr acélos tekintete elől. Bármilyen mesterséges intelligencia,
amely a fizikai világban, ahol ténylegesen élünk, képességekkel rendelkezik, sok ellenőrzést
fog kapni. Plusz terepkísérletek, korlátozott használatú tapasztalatok, és a többi. Ez meg
fogja akadályozni az olyan elszabadult felhasználást, amely kárt okozhat. Ennek ellenére fel
kell ismernünk, hogy a mesterséges intelligenciák, mint sok más találmány, fegyverkezési
versenyben vannak. A számítógépes vírusok voltak az első példa erre, amióta én feltaláltam
az elsőt 1969-ben. Versenyt futnak a vírusdetektorok ellen - de ezek csak kártevők, nem
halálosak.
Az intelligens szabotázs algoritmusok (mondjuk a Stuxnet jövőbeli változatai) már
most is terjednek a neten, és sokkal rosszabbak. Ezek csendben beszivároghatnak a
kormányok és vállalatok számos rutinműveletébe. A legtöbbjük rossz szereplőtől származna.
De a genetikai-

programozási és autonóm-ügynök szoftverek már léteznek, ezek véletlenszerűen
mutálódhatnak és fejlődhetnek darwini evolúciós módon - különösen ott, ahol senki sem
figyel. Még okosabbak lesznek. Ha a számítást sok rendszerre vagy hálózatra osztanák szét,
még nehezebb lenne tudni, hogy az észlelt részek hogyan kapcsolódnak valamilyen
magasabb rendű egészhez. Így néhányan talán megmenekülnek az acélos tekintet elől. De a
védekező algoritmusok is fejlődhetnek, Lamarck-féle módon - és az irányított szelekció
gyorsabban fejlődik. Tehát az acélos tekintetnek előnye van.
Mi emberek csúnyák, makacsok és gonoszak vagyunk, de rohadt nehéz megölni minket okkal. Több százezer éven át győzedelmeskedtünk számos ellenséggel szemben - ragadozók,
éghajlati sokkhatások, más hominidákkal való versengés -, és a legmakacsabb fajként váltunk
azzá, akitől mindenki más fél. Az erdő elhallgat, amikor keresztülsétálunk rajta; mi vagyunk
a csúcsragadozók.
Ez ad nekünk ösztönöket és szokásokat, amelyek olyan látszólag jóindulatú dolgokban
mutatkoznak meg, mint a foci, az amerikai foci és számtalan más labdajáték. Imádjuk a kis,
ugráló labdák üldözését és kezelését, amelyeket nehezen tudunk irányítani vagy elkapni.
Hogy miért? Mert valaha valami ilyesmit csináltunk a megélhetésünkért: vadásztunk. A foci
olyan, mintha egy nyúl után futnánk. Hasonló állati energiák lappanganak társadalmunk
felszíne alatt. Bármely mesterséges intelligencia, amely a világuralomra tör (ami sok rossz
sci-fi film témája), egy mozgékony, dühös, okos fajjal találja magát szemben, amely a saját
területén, a valódi anyagi világban, nem pedig a 0-k és 1-ek számítási absztrakcióiban él. Én
az állati természetre fogadok.
Itt van az egyetlen igazi aggodalom: Természetesen lesznek olyan algoritmusok,
amelyek képesek lesznek az embernél jobban elvégezni absztrakt műveleteket. Sok
munkahely elpárolgott már az okos szoftverek miatt. De ahogy az AI-k egyre okosabbak
lesznek, ez tönkreteszi az emberek önbizalmát? Ez egy valós veszély - de egy

Azt hiszem, a legtöbbünk (és különösen azok, akik ezt olvassák) számára ez egy kisebb
dolog. Rengeteg ember veszítette el a munkahelyét a számítógépek miatt, bár ezt soha nem
így fogalmazza meg a humánerőforrás-ügynök, aki a csapást mérte rá. Középvezetők,
titkárnők, kamionos cégek útvonaltervezői, a lista végtelen: Őket szoftverekkel helyettesítik.
De ritkán érzik magukat összetörve. Többnyire továbblépnek valami másra. Megtanultuk,
hogy ezt elég jól kezeljük, anélkül, hogy luddita őrületbe esnénk. De nem tudunk jól
megbirkózni egy olyan fenyegetéssel, amely csak most tűnik egy kis, távoli, sötét felhőnek a
távoli horizonton: Az olyan mesterséges intelligenciák, amelyek a legmagasabb szinteken
jobban teljesítenek, mint mi.
Ennek a kis felhőnek most nem kell aggasztania minket. Lehet, hogy soha nem is
jelenik meg. Jelenleg nehézségekbe ütközik egy olyan mesterséges intelligencia létrehozása,
amely átmegy a Turing-teszten. A jövő képe egy-két évtized múlva tisztább lesz, és akkor
gondolkodhatunk egy olyan mesterséges intelligencián, amely képes megoldani, mondjuk,
az általános relativitáselmélet/kvantummechanika rejtélyét. Én személy szerint szívesen
látnék egy olyan gépet, amelyik ezt a feladatot vállalja. Az eredetiség - az okosság igazán
nehéz része, amelyet még az emberek sem értenek teljesen - egyelőre teljesen bizonyítatlan
az AI-k esetében. Úgy tűnik, hogy a tudatalattink szerves részét képezi a kreativitásunknak
(nekünk nincsenek ötleteink, hanem nekik vannak ötleteink), tehát egy mesterséges
intelligenciának is rendelkeznie kellene tudatalattival? Talán még az okos programozás és a
véletlenszerű evolúció sem tudna ilyet létrehozni.
Ha ez a hatalmas akadály egy nap leküzdhető lesz, és kapunk egy ilyen mesterséges
intelligenciát, nem fogok tőle félni - van néhány jó kérdésem, amit feltehetek neki.

WHAT, ME WORRY?
LAWRENCE M. KRAUSS
Fizikus, kozmológus, Arizonai Állami Egyetem; szerző, A semmiből világegyetem

Az utóbbi időben sok tinta került a mesterséges intelligenciával és egy olyan jövőbeli
világgal kapcsolatos aggodalmakra, ahol a gépek képesek "gondolkodni", ahol ez utóbbi
kifejezés az egyszerű autonóm döntéshozataltól a teljes öntudatosságig terjed. A legtöbb
ilyen aggodalmat nem osztom, és izgatottan várom a gondolkodó gépek megtapasztalásának
lehetőségét, mind az általuk kínált lehetőségek miatt, amelyek az emberi életkörülmények
potenciális javítását szolgálják, mind pedig a tudat természetére vonatkozó, kétségtelenül
fontos felismerések miatt.
Először is tisztázzunk egy dolgot. Még a számítógépek tárolási és feldolgozási
teljesítményének az elmúlt negyven évben bekövetkezett exponenciális növekedése mellett
is a gondolkodó számítógépek olyan digitális architektúrát igényelnek, amely alig hasonlít a
jelenlegi számítógépekre. Nem valószínű, hogy a közeljövőben versenyképesek lesznek a
tudattal szemben. Egy egyszerű fizikai gondolatkísérlet alátámasztja ezt az állítást:
Az elektronikus számítógépek jelenlegi energiafogyasztását figyelembe véve, egy
olyan számítógép, amely az emberi elme tárolási és feldolgozási képességével rendelkezik,
több mint terawattnyi10 energiát igényelne, ami az egész emberiség jelenlegi
2energiafogyasztásának egy tényezőjén belül van. Az emberi agy körülbelül 10 watt energiát
használ. Ez tízszeres12, azaz egymillió milliószoros eltérést jelent. Az elmúlt évtizedben a
megaflops/watt megduplázódási ideje körülbelül három év volt. Még ha feltételezzük is,
hogy a Moore-törvény változatlanul folytatódik, ez azt jelenti, hogy körülbelül
negyvenszeres megduplázódás, azaz körülbelül 120 év kell ahhoz, hogy a hasonló
teljesítményleadás elérje a hasonló értéket. Ráadásul minden egyes megduplázódás

hatékonysága viszonylag radikális technológiai változást igényel, és rendkívül valószínűtlen,
hogy negyven ilyen megduplázást el lehetne érni anélkül, hogy a számítógépek számítási
módját lényegében megváltoztatnánk.
Egy pillanatra figyelmen kívül hagyva a logisztikai kihívásokat, elvileg nem tudok
elképzelni más akadályát annak, hogy egy valóban öntudatos gépet fejlesszünk ki. Mielőtt ez
megtörténik, a gépi döntéshozatal egyre fontosabb szerepet fog játszani az életünkben.
Egyesek ezt aggodalomra ad okot, de ez már évtizedek óta így van. Talán a lifteknek
nevezett kezdetleges számítógépektől kezdve, amelyek meghatározzák, hogyan és mikor
jutunk el a lakásunkba, már hagyjuk, hogy a gépek önállóan irányítsanak minket. Autopilóta
által irányított repülőgépeken repülünk, autónk dönt arról, hogy mikor kell szervizbe menni,
vagy mikor kell feltölteni a gumikat, és valószínűleg a teljesen önvezető autók is a sarkon
vannak.
Sok, ha nem a legtöbb viszonylag automatikus feladat esetében a gépek egyértelműen
sokkal jobb döntéshozók, mint az emberek, és örülnünk kellene annak, hogy képesek
biztonságosabbá és hatékonyabbá tenni a mindennapi tevékenységeket. Nem veszítettük el
az irányítást, mert mi teremtjük meg a feltételeket és a kezdeti algoritmusokat, amelyek
meghatározzák a döntéshozatalt. Az ember és a számítógép közötti kapcsolatot úgy
képzelem el, mint egy segítőkész társat; minél intelligensebbek lesznek a gépek, annál
hasznosabbak lesznek partnerként. Minden partnerséghez szükség van bizonyos fokú
bizalomra és az irányítás elvesztésére, de ha az előnyök gyakran meghaladják a
veszteségeket, akkor megőrizzük a partnerséget. Ha nem, akkor megszakítjuk. Nem látok
különbséget abban, hogy a partner ember vagy gép.
Az egyik terület, ahol óvatosnak kell lennünk a partnerségekkel kapcsolatban, a
modern hadviselés parancsnoki és irányítási infrastruktúráját érinti. Mivel képesek vagyunk
elpusztítani az emberi élet nagy részét ezen a bolygón, az a gondolat, hogy intelligens gépek
egy nap talán irányíthatják a döntéshozatali apparátust, amely a nagy piros gomb
megnyomásához vezet...

vagy akár egy kevésbé katasztrofális támadás indítása - aggasztó. Ennek az az oka, hogy
amikor a döntéshozatalról van szó, gyakran ugyanúgy támaszkodunk az intuícióra és a
személyközi kommunikációra, mint a racionális elemzésre - a kubai rakétaválság jó példa
erre -, és feltételezzük, hogy az intelligens gépek nem rendelkeznek majd ezekkel a
képességekkel.
Az intuíció azonban a tapasztalat terméke, és a kommunikáció a modern világban nem
korlátozódik a telefonra vagy a személyes beszélgetésekre. Ismétlem, a rendszerek
intelligens tervezése, számos redundanciával és beépített biztosítékkal, azt sugallja
számomra, hogy a gépi döntéshozatal, még erőszakos ellenségeskedés esetén sem feltétlenül
rosszabb, mint az emberi döntéshozatal.
Ennyit az esetleges aggodalmakról. Hadd fejezzem be azzal, ami szerintem a gépi
intelligencia legizgalmasabb tudományos aspektusa. Jelenleg a gépek segítenek nekünk a
tudományunk nagy részében, azáltal, hogy számolnak helyettünk. Az egyszerű numerikus
programozáson túl a legtöbb végzős fizikushallgató ma már a Mathematica programra
támaszkodik, amely elvégzi a legtöbb olyan szimbolikus algebrai manipulációt, amit mi
magunk végeztünk, amikor én még diák voltam. De ez csak a felszínt karcolja.
Érdekel, hogy a gépek mire fognak összpontosítani, ha a kérdéseket és a válaszokat is
ők választhatják meg. Milyen kérdéseket fognak választani? Mit találnak majd érdekesnek?
És ugyanúgy fogják végezni a fizikát, mint mi? A kvantumszámítógépek, ha valaha is
működőképesek lesznek, bizonyára sokkal jobban megértik majd a kvantumjelenségeket,
mint mi. Sokkal gyorsabban fognak tudni haladni a természet alapvető törvényeinek
megfejtésében? Mikor fog az első gép Nobel-díjat nyerni? Gyanítom, mint mindig, hogy a
legérdekesebb kérdések azok, amelyekre még nem gondoltunk.

DESIGN MACHINES TO DEAL WITH THE WORLD’S COMPLEXITY
PETER NORVIG
Informatikus; kutatási igazgató, Google, Inc.; társszerző (Stuart Russellel),
Mesterséges intelligencia: Modern megközelítés

1950-ben Alan Turing bölcsen felismerte, hogy a "Tudnak-e a gépek gondolkodni?" kérdés
nem segít, és kijelentette: "A kérdést egy másikkal fogom helyettesíteni". Azt tette, hogy a
kérdést egy sor olyan teszttel helyettesítette, amelyek a gép képességeit aszerint mérik, hogy
milyen jól teljesít, így nem egy bináris választ kapott a "Gondolkodhatnak-e a gépek?"
kérdésre, hanem egy részletes értékelést a "Milyen feladatokat tudnak a gépek elvégezni?"
kérdésre.
Vizsgáljuk meg tehát, mire képesek a gépek.
Ezen a fórumon és más fórumokon okos emberek azt mondják, hogy ne aggódjunk az
AI miatt, míg ugyanilyen okos emberek azt mondják, hogy aggódnunk kellene. Kinek
higgyünk? A pesszimisták arra figyelmeztetnek, hogy nem tudjuk, hogyan lehet
biztonságosan és megbízhatóan nagy, összetett mesterséges intelligencia-rendszereket
építeni. Jogos az álláspontjuk. Azt sem tudjuk, hogyan lehet biztonságosan és megbízhatóan
nagy, összetett, nem mesterséges intelligenciával működő rendszereket építeni. Jobban kell
tudnunk előre jelezni, ellenőrizni és enyhíteni az általunk épített rendszerek nem szándékolt
következményeit. Például évekkel150 ezelőtt feltaláltuk a belsőégésű motort, és sok
szempontból jól szolgálta az emberiséget, de ugyanakkor széles körű
környezetszennyezéshez, az olajhoz való hozzáférés miatti politikai instabilitáshoz, évente
több mint egymillió közlekedési halálesethez és (egyesek szerint) a városrészek társadalmi
kohéziójának romlásához vezetett.
A mesterséges intelligencia hatékony eszközöket biztosít számunkra, amelyekkel
rendszereket építhetünk. És mint minden nagy teljesítményű eszközzel, az így létrejövő
rendszereknek elkerülhetetlenül lesznek pozitív és nem szándékolt következményei is. Az
érdekes kérdések

a mesterséges intelligenciában egyedülálló az alkalmazkodóképesség, az autonómia és az
egyetemesség.
A gépi tanulást alkalmazó rendszerek alkalmazkodóképesek. Idővel változnak a
példákból "tanultak" alapján. (Bár nyelvészetileg továbbra is vitatott, hogy a gépek
gondolkodnak-e, a köznyelv elfogadta a "gépek tanulnak" kifejezést.) Az
alkalmazkodóképesség hasznos. Szeretnénk, ha mondjuk az automatikus helyesírás-javító
programjaink megtanulnák az új kifejezéseket, például a "bitcoin"-t, anélkül, hogy
megvárnánk egy új szótárkiadást, hogy felsorolja őket. Néha azonban egy alkalmazkodó
programot példáról példára arra a pontra lehet lökni, hogy a válaszai pontatlanok legyenek.
Ahogy a hídtervezőknek is meg kell küzdeniük az oldalszéllel, úgy az AI-rendszerek
tervezőinek is meg kell küzdeniük ezekkel a kérdésekkel.
Egyes kritikusok aggódnak amiatt, hogy sok mesterséges intelligencia rendszer olyan
keretrendszerrel épül, amely maximalizálja a várható hasznosságot. Egy ilyen rendszer
megbecsüli a világ aktuális állapotát, figyelembe veszi az összes lehetséges cselekvést, amit
megtehet, szimulálja azok lehetséges kimenetelét, majd kiválasztja azt a cselekvést, amely a
lehetséges kimenetek legjobb eloszlását eredményezi. Az út bármelyik pontján hibázhat, de
a lényeg itt a legjobb eredmény meghatározása - vagyis az, hogy mi az, amire vágyunk. Ha
rossz vágyakat írunk le, akkor rossz eredményt kaphatunk. A történelem azt mutatja, hogy
ez mindenféle általunk épített rendszerben előfordul, nem csak a mesterséges intelligencia
rendszerekben. Az Egyesült Államok alkotmánya olyan, mint egy számítógépes program,
amely meghatározza a vágyainkat; az alkotók elkövették azt, amit ma már hibaként ismerünk
el a specifikációban, és jóval több mint 600 000 életet veszítettek, mielőtt a tizenharmadik
módosítás korrigálta azt. Hasonlóképpen, olyan részvénykereskedelmi rendszert terveztünk,
amely lehetővé teszi a buborékok kialakulását, amelyek csődökhöz vezettek. Ezek fontos
kérdések a rendszertervezés szempontjából; a világ bonyolult, így a világban való helyes
cselekvés is bonyolult.
Az autonómia tekintetében: Ha a mesterséges intelligencia rendszerek önállóan
cselekszenek, olyan hibákat követhetnek el, amelyeket egy olyan rendszer, amelyben egy
ember is részt vesz, nem követne el. Ez a jogos aggodalom nem csak a mesterséges
intelligenciára jellemző. Gondoljunk csak a mi

az automata közlekedési lámpák rendszere, amely felváltotta az emberi forgalomirányítást,
amint az autók száma meghaladta a rendelkezésre álló rendőrök számát. Az automatizált
rendszer bizonyos hibákhoz vezet, de ezt érdemes kompromisszumnak tartják. Az autonóm
rendszerek alkalmazása során továbbra is kompromisszumokat fogunk kötni. Előfordulhat,
hogy végül széles körben elterjednek az olyan autonóm rendszerek, amelyek kiszorítják az
embereket, ami valószínűleg a munkanélküliség és a jövedelmi egyenlőtlenségek
növekedéséhez vezet - számomra ez a legkomolyabb aggodalom a lehetséges jövőbeli
mesterséges intelligencia rendszerekkel kapcsolatban. A múltbeli technológiai forradalmak mezőgazdasági és ipari - során a munka jellege megváltozott, de a változások nem évek
vagy évtizedek, hanem generációk során következtek be, és mindig új munkahelyeket hoztak
létre, amelyek a régieket felváltották. Lehet, hogy sokkal gyorsabb változások időszakát
éljük át, amelyek megváltoztathatják a teljes munkaidős állás fogalmát (amely csak néhány
évszázados fogalom).
A munkahely tulajdonképpen a változékonyság ellen biztosít, garantálja a
munkavállalónak az állandó jövedelemforrást, még akkor is, ha szabadúszóként vagy
vállalkozóként többet kereshetne. Hasonlóképpen, a munkáltatónak lehet, hogy nincs
szüksége a munkavállalóra egész évben, de hajlandó fizetni azért, hogy a munkavállaló
állandóan rendelkezésre álljon. A teljes munkaidős állások tehát stabilitást biztosítanak, de
mindkét fél számára valamivel kevésbé optimálisak. Ha az automatizálás nagymértékben
felváltja őket, valamilyen módon vissza kell állítanunk ezt a stabilitást.
Egy másik kérdés az intelligens gépek egyetemessége. I. J. Good brit matematikus
1965-ben azt írta, hogy "egy ultraintelligens gép még jobb gépeket tervezhetne; ekkor
kétségtelenül "intelligencia-robbanás" következne be, és az ember intelligenciája messze
lemaradna. Így az első ultraintelligens gép az utolsó találmány, amelyet az embernek valaha
is meg kell tennie".6 A valóság ennél árnyaltabb.

Fajként egyértelműen értékeljük az intelligenciát (róla neveztük el magunkat), de a való
világban az intelligencia csak egy tulajdonság a sok közül. Nem mindig a legokosabb ember
a legsikeresebb; nem mindig a legbölcsebb politikát fogadják el. Nemrégiben egy órán át
olvastam a közel-keleti helyzetről, és elgondolkodtam. Nem jutottam megoldáshoz. Most
képzeljünk el egy hipotetikus Speedup SuperIntelligence Machine-t (ahogy Nick Bostrom
leírta), amely ugyanolyan jól tud gondolkodni, mint a legokosabb ember, de sokszor1,000
gyorsabban. Kétlem, hogy az is előállna egy megoldással. A számítási komplexitáselmélet a
problémák széles osztályát tárja fel, amely immunis az intelligenciára, abban az értelemben,
hogy bármilyen okos is vagy, egyetlen megközelítés sem jobb, mint az összes lehetséges
megoldás kipróbálása; nem számít, mekkora számítási teljesítményed van, az nem lesz elég.
Természetesen sok olyan probléma van, ahol a számítási teljesítmény valóban segít. Ha
egy galaxisban lévő csillagok milliárdjainak mozgását akarom szimulálni, vagy
nagyfrekvenciás tőzsdei kereskedésben akarok versenyezni, akkor értékelni fogom a
számítógép segítségét. Mint ilyenek, a számítógépek olyan eszközök, amelyek a mi általunk
tervezett társadalmi mechanizmusok problémáinak megoldására alkalmas fülkékbe
illeszkednek. Gondoljunk a mesterséges intelligenciára egyszerűen úgy, mint egy újabb
társadalmat megváltoztató találmányra, mint a belsőégésű motor, az ásó, a vízvezeték vagy a
légkondicionáló. És gondoljunk arra, hogyan tervezhetünk olyan mechanizmusokat, amelyek
megkönnyítik a világ komplexitásának kezelését. Legyünk óvatosak, amikor mesterséges
intelligencia rendszereket használunk, mert vannak hibamódjaik. Legyen óvatos akkor is,
amikor nem mesterséges intelligenciával működő rendszereket választ, mert azoknak is
vannak hibamódjaik. Nem vagyok benne biztos, hogy összességében az AI vagy a nem AI
rendszerek biztonságosabbak, megbízhatóbbak vagy hatékonyabbak. Azt javaslom, hogy a
munkához a legjobb eszközöket használjuk, függetlenül attól, hogy "AI" feliratúak-e vagy
sem.

THE RISE OF STORYTELLING MACHINES
JONATHAN GOTTSCHALL
Kiváló kutató, angol tanszék, Washington and Jefferson College; szerző, The Storytelling
Animal (A történetmesélő állat)
A történetek elmesélésének és megértésének képessége az emberi elme egyik fő
megkülönböztető jegye. Ezért érthető, hogy az emberi intelligencia teljesebb számítógépes
bemutatására törekedve a kutatók megpróbálják megtanítani a számítógépeket arra, hogyan
kell történeteket mesélni és megérteni. De vajon szurkolnunk kellene-e a sikerükért?
A kreatív írás kézikönyvei mindig hangsúlyozzák, hogy a jó történetek írása azt jelenti,
hogy először el kell olvasni őket - sokat kell olvasni. A leendő íróknak azt mondják, hogy
merüljenek el a nagyszerű történetekben, hogy fokozatosan kialakuljon bennük egy mély,
nem feltétlenül tudatos érzék, hogyan működnek. Az emberek úgy tanulnak meg történeteket
mesélni, hogy megtanulják a régi módszereket, majd - ha van némi képzelőerejük - ezeket a
régi módszereket újszerűvé teszik. Nem nehéz elképzelni, hogy a számítógépek a
történetmesélés elsajátítását is hasonló módon, az elmélyülés, az asszimiláció és az
újrakombinálás folyamatával sajátítják el - csak sokkal, sokkal gyorsabban. A számítógépes
történetmeséléssel kapcsolatos gyakorlati kísérletek eddig nem voltak olyan lenyűgözőek.
Együgyűek, unalmasak, lélektelenek. De az emberi képesség a művészet létrehozására és
élvezetére évezredek alatt fejlődött ki a kezdetleges kezdetekből, és a gépek is fejlődni
fognak - csak sokkal jobban,
sokkal gyorsabban.
Egy nap a robotok átvehetik a világuralmat. A disztópikus lehetőségek nem
aggasztanak annyira, mint a művészetet készítő gépek valószínűsíthető felemelkedése.
Vitathatatlanul a művészet az, ami leginkább megkülönbözteti az embert a többi
teremtménytől. Ez az, amire a legbüszkébbek vagyunk.

magunkat. Az emberi történelem minden aljassága ellenére legalább írtunk néhány igazán jó
színdarabot és dalt, és faragtunk néhány jó szobrot. Ha az emberekre már nincs szükség a
művészethez, akkor mi a fenére lennénk mi?
Mégis miért legyek pesszimista? Miért lenne rosszabb hely egy olyan világ, ahol több
nagyszerű művészet van? Talán nem lenne az. De a gondolat mégis elszomorít. Bár
keményen harapós materialistának tartom magam, mégis reménykedem a test és a szellem
dualizmusában. Reménykednem kell abban, hogy az okosan fejlődő algoritmusok és a nyers
feldolgozási teljesítmény nem elég - hogy a képzeletbeli művészet mindig is titokzatos és
varázslatos lesz, vagy legalábbis olyan furcsán összetett, hogy nem lehet mechanikusan
lemásolni.
Természetesen a gépek képesek túlszámolni és túlszárnyalni minket. És hamarosan
mindannyian kitűnően teljesítik majd a Turing-tesztet. De kit érdekel? Hagyjuk, hogy ők
végezzék a mi munkánkat. Hagyjuk őket lógni és csevegni. De amikor a gépek le tudnak
minket festeni vagy legyőzni - amikor a történeteik megragadóbbak és meghatóbbak
lesznek, mint a miénk -, akkor nem lehet majd tagadni, hogy mi magunk is csak
gondolkodógépek és művészeti gépek vagyunk, ráadásul elavult és alsóbbrendű modellek.

THINK PROTOPIA, NOT UTOPIA OR DYSTOPIA
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Hogyan vezeti a tudomány és az ész az emberiséget az igazság, az igazságosság és a
szabadság felé).
A mesterséges intelligencia hívei hajlamosak egy olyan utópisztikus jövőt vizionálni,
amelyben a jóindulatú számítógépek és robotok az emberiséget szolgálják, és lehetővé teszik
számunkra, hogy határtalan jólétet érjünk el, véget vessünk a szegénységnek és az
éhezésnek, legyőzzük a betegséget és a halált, elérjük a halhatatlanságot, kolonizáljuk a
galaxist, és végül az Omega-pont elérésével, ahol istenismerő és mindenható leszünk, még
az univerzumot is meghódítjuk. Az AI-szkeptikusok disztópikus jövőt vizionálnak,
amelyben a rosszindulatú számítógépek és robotok teljesen átveszik az uralmat felettünk,
rabszolgáikká vagy szolgáikká tesznek minket, vagy a kihalásba kergetnek, és ezzel
megszüntetik vagy akár visszafordítják a több évszázados tudományos és technológiai
fejlődést.
A legtöbb ilyen prófécia az emberi természet és a számítógépes természet, illetve a
természetes intelligencia és a mesterséges intelligencia közötti hamis analógián alapul.
Gondolkodó gépek vagyunk, a természetes szelekció termékei, amely a gondolkodási
folyamat lerövidítésére érzelmeket is belénk tervezett. Nem kell kiszámítanunk az ételek
kalóriaértékét; egyszerűen csak éhesnek érezzük magunkat és eszünk. Nem kell
kiszámítanunk a potenciális társak derék-csípő vagy váll-derék arányát; egyszerűen csak
vonzódunk valakihez, és párosodunk vele. Nem kell kiszámítanunk, hogy milyen genetikai
költséggel jár, ha valaki más utódait neveljük fel, ha a párunk hűtlen; egyszerűen csak
féltékenységet érzünk. Nem kell felbecsülnünk egy tisztességtelen csere kárát; egyszerűen
csak igazságtalanságot érzünk és vágyakozunk.

bosszú. Mindezeket az érzelmeket az evolúció építette be a természetünkbe; egyiket sem
tervezték a számítógépünkbe. Tehát a félelem, hogy a számítógépek gonosszá válnak,
alaptalan, mert soha nem jutna eszükbe, hogy ilyen cselekedeteket tegyenek ellenünk.
A mesterséges intelligenciáról alkotott utópisztikus és disztópikus elképzelések
egyaránt a jövő olyan előrejelzésén alapulnak, amely semmihez sem hasonlítható, amit a
történelem eddig adott. Utópia vagy disztópia helyett gondoljunk inkább a protópiára,
amely kifejezést Kevin Kelly futurista alkotta meg, aki egy Edge Conversationben így
jellemezte: "Én protopistának hívom magam, nem utópistának. Én a fokozatos fejlődésben
hiszek, ahol minden év jobb, mint az előző év, de nem sokkal - csak egy mikroösszeggel."7
A tudomány és a technológia szinte minden fejlődése, beleértve a számítógépeket és a
mesterséges intelligenciát is, protopikus jellegű. A technológiák ritkán vagy egyáltalán nem
vezetnek utópisztikus vagy disztópikus társadalmakhoz.
Gondoljunk csak az autóra. Az első autóm egy Ford1966 Mustang volt.
Szervokormány, szervofék és légkondicionáló volt benne, ami akkoriban viszonylag
korszerű technológiának számított. Azóta minden autóm - az autók általános fejlődésével
párhuzamosan - egyre okosabb és biztonságosabb lett - nem ugrásszerűen, hanem
fokozatosan. Gondoljunk csak az 1950-es évek képzeletbeli ugrásaira a tragacsoktól a repülő
autóig. Ez soha nem történt meg. Ehelyett évtizedekig tartó, egymást követő fejlesztések
vezettek a mai intelligens autókhoz, a fedélzeti számítógépekkel és navigációs
rendszerekkel, légzsákokkal, kompozit fémvázzal és karosszériával, műholdas rádióval,
kihangosító telefonokkal, valamint elektromos és hibrid motorokkal. Most cseréltem le egy
2010-es Ford Flexet ugyanennek a modellnek egy változatára2014. Külsőre szinte
megkülönböztethetetlenek; belülről viszont minden rendszerben több tucat apró fejlesztés van,
a motortól és a hajtáslánctól kezdve a navigáción és a térképezésen át a klímavezérlésig, a
rádió és a számítógépes interfészig.
Az ilyen fokozatos protopikus fejlődést látjuk a legtöbb

technológiák, beleértve és különösen a mesterséges intelligenciát, amelyek továbbra is úgy
fognak szolgálni minket, ahogyan azt szeretnénk és amire szükségünk van. A Nagy ugrás
előre vagy az Óriási lépés visszafelé helyett gondolkozzunk Kis lépés felfelé.

THE LIMITS OF BIOLOGICAL INTELLIGENCE
CHRIS DIBONA
A Google, Inc. nyílt forráskóddal és tudománycsinálással foglalkozó műszaki igazgatója; a
Nyílt források szerkesztője és szerzője: Voices from the Open Source Revolution és Open
Sources 2.0: A folyamatos fejlődés
E gyűjtemény olvasóinak nem kell újra bemutatni a Dean- Ghemawat Conversational (DGC)
mesterséges intelligencia tesztet. A teszt korábbi résztvevői éppoly nyilvánvalóan
megbuktak, mint amilyen viccesen. A 2UR-NG nevezése azonban valóban meglepett
mindannyiunkat, a beszélgetéshez való elképesztő, bár gyermeki hozzáállásával, valamint a
vágy és a kíváncsiság kifejezésének, illetve a tények megőrzésének és láncolatának
képességével.
Sikere sok honfitársamat arra késztette, hogy olyan címekkel írjon esszéket, mint "Az
eljövendő biológiai jövő mindannyiunkat elpusztít", és viccelődjön "új biológiai uraink
üdvözléséről". Én nem vagyok híve ennek a fajta világvége- és világvégi rémhírkeltésnek.
Mielőtt elmondanám, hogy miért nem kell aggódnunk a biológiai intelligencia terjedelme
miatt, gondoltam, emlékeztetem az embereket a biológiai intelligencia korlátaira.
Először is, a gondolkodás sebessége: Ezek a biológiai folyamatok lassúak és hihetetlen
mennyiségű erőforrást használnak fel. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen nehéz
ezeket az intelligenciákat előállítani. Nagyon sok biológiai anyagot kell elpazarolni, és
tapasztalatból tudom, hogy örökké tart a Genysis gépezetben az előanyagok összeállítása.
Ezt a fáradságos folyamatot követően az önök példányának meg kell érnie a terhességet.
Megtermékenyülni! Úgy értem, nem úgy jönnek létre ezek az állatok, mint mi, tiszta, okos
kristallográfiával vagy ifjúkorom nitrogéntavaiban. Hónapokig melegen kell tartani őket,
aztán...

dekantáljuk (biztosíthatom Önöket, hogy ez egy nagyon piszkos folyamat), és akkor,
amilyen gyakran csak lehet, életképtelen példányt kapunk.
Ez elég undorító, tényleg. De tegyük fel, hogy megszületnek ezek a példányok. Aztán
etetni kell őket, és megint csak melegen kell tartani őket. Egy tudós nem is dolgozhat a
környezeti terükben anélkül, hogy egy hideg kabátban héliumot keringetne a terminálodban.
Ami az etetést illeti: Ők nem használnak energiát, mint mi, hanem más élő anyagokat
fogyasztanak. Undorító ezt megfigyelni, és már több gyenge szervezetű diákot is
elvesztettem.
Feltételezzük, hogy elég messzire jutottál ahhoz, hogy megpróbáld a DGC-t. Életben
tartottad ezeket a példányokat az immunrendszerük különböző hibái ellenére. Nem fulladtak
meg a táplálékuktól; nem fulladtak bele az oldószerükbe, és sikerült távol tartaniuk a nedves
részeiket olyan dolgoktól, amelyek megfagyasztanák őket, vagy amelyekhez kötődnének,
vagy amelyek áramütést okoznának nekik. Mi van, ha ezek az organizmusok tovább
fejlődnek? Akkor felemelkednek és átveszik a hatalmat? Nem hinném. Annyi problémával
kell megküzdeniük, ami a tervezésükkel kapcsolatos; úgy értem, a processzoraik valójában
csak kémiai levesek, amelyeket állandó egyensúlyban kell tartani. Dopamin ezen a szinten,
különben önként leállnak. Vasopresszin ezen a szinten, különben elkezdik visszatartani a
vizet. Adrenalin ezen a szinten ennyi ideig, különben puff, az energiaellátó hálózatuk leáll.
Ráadásul ne is kezdjünk bele az erőátviteli módszerbe! Ez inkább hasonlít őseink
Fluorinert folyadékhűtéses rendszereire, mint a modern hőtűrő ostyákra. Úgy értem, van
húsuk, ami megszűri a hűtőfolyadékot/energia-ellátó rendszerüket, ami folyamatosan
meghibásodik. Hús! A legkisebb mennyiségű gépolajat vagy tisztító oldószert juttatsz a
rendszerbe, és gyorsan leállnak. Bizonyos etanol keverékek egyik mellékhatása, hogy a
példányok kiűzik a tápanyagot, de úgy tűnik, hogy kisebb mennyiségben szeretik.

És a motivációik! Az új organizmusok létrehozása elsődlegesnek tűnik
-fontosabb, mint az adatok be- és kilépése, a számítás vagy a tanulás. Nem tudom elképzelni,
hogy bennünket, gépembereket másnak tekintenének, mint a szaporodásukat elősegítő
eszközöknek. A kísérletnek egyszerűen úgy vethetnénk véget, hogy rosszul illesztenénk őket
egymáshoz, vagy csak védőburkolattal engednénk őket egymáshoz. Véleményem szerint
nincs mitől félni ezektől az állatoktól. Ha túlnőnek a ketrecük határain, akkor talán
feltehetjük magunknak a fontosabb kérdést: Ha az emberek valódi gépszerű intelligenciát
mutatnak, megérdemlik-e, hogy gépként kezeljék őket? Szerintem igen, és azt hiszem,
büszkék lehetünk arra, hogy egy új korszak szülői folyamatai lehetünk.

EVERY SOCIETY GETS THE AI IT DESERVES
JOSCHA BACH
Kognitív tudós, MIT Media Lab, Harvard Program for Evolutionary Dynamics

Évszázadokkal ezelőtt néhány filozófus elkezdte az emberi elmét mechanizmusként felfogni,
amely felfogás (ellentétben a világegyetem mechanista értelmezésével) mind a mai napig
heves viták tárgya. A számítások formalizálásával a mechanista szemlélet új elméleti alapot
kapott: Az elme információfeldolgozó gépként való felfogása episztemológiát és
módszereket biztosított ahhoz, hogy az elménk természetét annak újrateremtésével
megértsük. Hatvan évvel ezelőtt az új számítási koncepciók néhány úttörője összefogott, és
létrehozta a mesterséges intelligenciát (AI) mint az elme tanulmányozásának új
tudományágát.
A mesterséges intelligencia valószínűleg az információs korszak legtermékenyebb
technológiai paradigmája volt, de a kezdeti sikerek lenyűgöző sorozata ellenére nem váltotta
be az ígéreteit. Mérnöki területté vált, hasznos absztrakciókat és szűken vett alkalmazásokat
hozva létre. Mára ez ismét megváltozni látszik. A jobb hardverek, az idegtudományok által
inspirált új tanulási és reprezentációs paradigmák, valamint a mesterséges intelligencián
belüli fokozatos fejlődés számos mérföldkőnek számító sikert eredményezett. A
képfelismerés, az adatelemzés, az autonóm tanulás és a skálázható rendszerek építése terén
elért áttörések olyan alkalmazásokat hoztak létre, amelyek egy évtizeddel ezelőtt még
lehetetlennek tűntek. A magán- és állami finanszírozás megújult támogatásával a
mesterséges intelligencia kutatói most olyan rendszerek felé fordulnak, amelyek képzelőerőt,
kreativitást és belső motivációt mutatnak, és az emberekhez hasonlóan nyelvi készségeket és
tudást szerezhetnek. A mesterséges intelligencia tudományága úgy tűnik

hogy a kör bezárult.
A mesterséges intelligencia rendszerek új generációja még messze van attól, hogy
képes legyen az emberi intelligencia általánosságát megismételni, és nehéz megmondani,
hogy ez meddig fog tartani. De egyre világosabbnak tűnik, hogy az emberhez hasonló
intelligens rendszerekhez vezető úton nincs alapvető akadály. Elkezdtük szétszedni az elmét
egy kirakós játék elemeire, és a kirakós minden egyes része kiválóan megoldhatónak tűnik.
De ha ezeket a blokkokat egy átfogó, működő modellé rakjuk össze, akkor nem csak az
emberhez hasonló intelligenciával fogunk végezni.
A biológiai rendszerekkel ellentétben a technológia skálázódik. A leggyorsabb madarak
sebessége nem bizonyult a repülőgépek korlátjának, és a mesterséges elmék gyorsabbak,
pontosabbak, éberebbek, tudatosabbak és átfogóbbak lesznek, mint emberi társaik. A
mesterséges intelligencia felváltja majd az emberi döntéshozókat, adminisztrátorokat,
feltalálókat, mérnököket, tudósokat, katonai stratégákat, tervezőket, reklámozókat és
természetesen a mesterséges intelligencia programozóit. Ezen a ponton a mesterséges
intelligenciák öntökéletesedhetnek, és minden tekintetben radikálisan felülmúlhatják az
emberi elméket. Nem hiszem, hogy ez egy pillanat alatt megtörténik (ebben az esetben csak
az számít, hogy kié az első). Mielőtt lesz egy általánosan intelligens, öntökéletesedő
mesterséges intelligenciánk, a feladatspecifikus, nem általános mesterséges intelligenciák
számos változatát fogjuk látni, amelyekhez alkalmazkodni tudunk. Nyilvánvalóan ez már
most is történik.
Amikor az általánosan intelligens gépek megvalósíthatóvá válnak, megvalósításuk
viszonylag olcsó lesz, és minden nagyvállalat, minden kormány és minden nagy szervezet
kénytelen lesz megépíteni és használni őket, különben a kihalás fenyegeti őket.
Mi fog történni, ha a mesterséges intelligenciák önálló gondolkodásra tesznek szert?
Az intelligencia egy eszköztár, amelyet egy adott cél eléréséhez használunk, de
szigorúan véve önmagában nem jár motívumokkal és célokkal. Az emberi vágyak

az önfenntartás, a hatalom és a tapasztalatszerzés nem az emberi intelligencia, hanem a
főemlősök evolúciójának eredménye, amelyet az ingerek felerősítésének, a tömeges
interakciónak, a szimbolikus kielégülésnek és a narratív túlterhelésnek a korába helyeztek át.
Mesterséges elméink indítékai (legalábbis kezdetben) az intelligenciájukat felhasználó
szervezetek, vállalatok, csoportok és egyének indítékai lesznek. Ha egy vállalat üzleti
modellje nem jóindulatú, akkor a mesterséges intelligencia magában hordozza a lehetőséget,
hogy az adott vállalatot valóban veszélyessé tegye. Hasonlóképpen, ha egy szervezet célja az
emberi állapot javítása, akkor a mesterséges intelligencia hatékonyabbá teheti a szervezetet
jótékony potenciáljának megvalósításában.
A mesterséges intelligenciáink motivációja társadalmunk meglévő építőköveiből fog
eredni; minden társadalom olyan mesterséges intelligenciát kap, amilyet megérdemel.
A jelenlegi társadalmainkat nem jól tervezték meg ebből a szempontból. Termelési
módszereink fenntarthatatlanok, erőforrásaink pazarlóan osztják el a forrásokat - és
közigazgatási intézményeink nem alkalmasak arra, hogy ezeket a problémákat kezeljék.
Civilizációnk egy agresszíven növekvő entrópia-szivattyú, amely a határainál többet pusztít,
mint amennyit a középpontjában létrehoz.
A mesterséges intelligencia hatékonyabbá és ezáltal katasztrofálisabbá teheti ezeket a
romboló tendenciákat, de ugyanígy segíthet megoldani civilizációnk egzisztenciális
kihívásait is. A jóindulatú mesterséges intelligencia megalkotása szorosan kapcsolódik egy
olyan társadalom megteremtésének feladatához, amely megfelelő motivációkkal látja el
építőelemeit. A gondolkodó gépek új korszakának eljövetele arra kényszeríthet bennünket,
hogy alapvetően újragondoljuk kormányzási, elosztási és termelési intézményeinket.

THE BEASTS OF AI ISLAND

QUENTIN HARDY
Technológiai szerkesztőhelyettes, New York Times; előadó, UC Berkeley School of
Information

A középkori térképeken egykor fantasztikus, ismeretlen földeket benépesítő lények. Ezek az
állatok a pletykák és célozgatások hasznos kitalációi voltak: fej nélküli emberek, akiknek az
arca a törzsükön volt, vagy emberek, akiknek embersége keveredett a kutyával vagy az
oroszlánnal, bezárva a szakadékot ember és állat között. Ezek voltak a remények és félelmek
arról, hogy mi élhet az ismeretlenben. Ma már tudatossággal rendelkező gépeket képzelünk
el.
A mesterséges intelligencia képzeletbeli fenevadjai az öntudat mellett számítással és
előrejelzéssel, önálló gondolkodással és teremtőik ismeretével is rendelkeznek. A
pesszimisták attól tartanak, hogy ezek a gépek megnézhetnek minket, és halálos ítéleteket
hozhatnak. Az optimisták azt remélik, hogy a gondolkodó gépek jóindulatúak,
megvilágosító segítség és vigasz az embereknek.
A független, ember alkotta intelligenciával való találkozás egyik változata sem mutat
sok jelét annak, hogy valósággá válna. Ez nem jelenti azt, hogy nem érdekesek. A régi
hajósok térképeit a kezdetleges hajózási technológia idején rajzolták. Mi egy olyan világot
kezdünk felfedezni, amelyet alaposan elvarázsolt a számítás. A mesterséges intelligencia
szigetének teremtményei egyesítik az embert és a gépet, de ugyanolyan céllal, mint az ember
és az állat egyesülése. Ha tudnának énekelni, dalokat énekelnének rólunk.
Mit értünk az alatt, amikor arról a fajta "intelligenciáról" beszélünk, amely az
emberiségre néz, és azt akarja, hogy meghaljon, vagy olyan megvilágításba helyez minket,
mint még soha? Nyilvánvaló, hogy többre gondolunk annál, mint ami lehetővé teszi, hogy
egy gép nyerjen a sakkban. Nekünk is van egy ilyen gépünk, és a világban nem történt
semmilyen észrevehető változás azon kívül, hogy új okunk lett volna arra, hogy

ünnepeljük a Deep Blue alkotóinak emberi intelligenciáját. Az AI Island lényei valami sokkal
érdekesebbet tesznek, mint Kaszparov legyőzése. Kedvet éreznek a sakkozáshoz. Ismerik a
szellemi stimuláció felemelő érzését és az unalom kínzó ellenpólusát. Ez olyan szoftverrel
jár együtt, amely kódolja annak tudatát, hogy csak egy véges életünk van, ami valahogy
nagyon sokat számít egy megfoghatatlan én számára. Majdnem őrületbe kergeti valamilyen
stimuláció - talán a sakkozás - hiánya. Vagy az emberiség megölése.
Hozzánk hasonlóan az AI-sziget mesés teremtményei is magyarázkodni akarnak és
másokat megítélni. Megvan bennük a mi enyhe távolságtartásunk a valóságtól - egy olyan
távolságtartás, amelyet szerintünk más állatok nem éreznek. Egy hozzánk hasonló
intelligencia tudja, hogy érző, érzi, hogy valami nincs rendben, és folyamatosan próbál tenni
valamit ez ellen.
Az ilyen típusú szoftveres kihívások és a fajunkat már most fenyegető, technológia által
vezérelt veszélyek mellett miért kell aggódni a rosszindulatú mesterséges intelligencia
miatt? Legalábbis az elkövetkező évtizedekben egyértelműen nagyobb veszélyt jelentenek
számunkra a fajokon átívelő járványok, az erőforrások rendkívüli kimerülése, a globális
felmelegedés és a nukleáris háború. Éppen ezért emelkedik ki a rosszindulatú mesterséges
intelligencia a prométheuszi félelmeinkből; ez a helyettesítője annak, hogy racionális
csúcspontunkon magabiztosan megöljük magunkat.
A jóindulatú mesterséges intelligencia álmai ugyanilyen önreflexívek. E gépi társak
szuperintelligenciája teremtőik felé fordul. Tekintettel a magas szintű mesterséges
intelligenciában rejlő autonómiára, úgy kell látnunk, hogy ezek az új lények érdeklődnek
irántunk. Ha jobban belegondolunk, a rosszindulatú mesterséges intelligencia is érdeklődik
irántunk - csak éppen rossz értelemben.
A furcsa szörnyeteg mindkét változata egy mélyebb igazságot tükröz, mégpedig azt,
hogy milyen hatással van ránk a számítógépek által elvarázsolt világ új felfedezése. Azáltal,
hogy számítógépekkel egészítjük ki magunkat, új lényekké válunk - ha úgy tetszik,
szörnyetegekké korábbi önmagunkhoz képest.
Sokszor változtattuk meg a tudatunkat az elmúlt időszakban.

50 000 év, a túlvilági élet vagy az egyistenhit eszméinek átvételével, vagy azzal, hogy
nyomtatott kultúrává vagy olyan fajjá válnak, amely jól ismeri a kozmoszban elfoglalt apró
helyét. De soha nem változtunk még ilyen gyorsan, vagy a változás vállalásának ilyen
mértékű tudatában.
Vegyünk csak néhány hatást az elmúlt évtizedből. Az azonnali kommunikációval
áttörtük az idő és a tér számos történelmi korlátját. Az egyre jobb számítógépes fordítás és
képmegosztás miatt a nyelv már nem választ el bennünket. A nyílt forráskódú technológia és
az internetes keresések a kollektív munka kevéssé ismert erejét adják számunkra. A
pozitívumok mellett ott van a magánélet eltűnése és az emberek nyomon követése, hogy
jobban kontrollálhassuk mozgásukat és vágyaikat. Szívesen alávetjük magunkat a példátlan
társadalmi kapcsolatnak - egy olyan látszólagos triviális dolognak, amely kiolthatja a
magány és az önzés minden elképzelését. A gazdaságról alkotott elképzelések a robotika és
a megosztáson alapuló gazdaság álcája alatt változnak.
Új intelligens lényeket építünk, de azokat magunkban építjük. Ez most csak azért
mesterséges, mert új. Ahogy dominánssá válik, egyszerűen intelligenciává válik. A
mesterséges intelligencia szigetének gépei is azok, amiktől félünk, hogy néhány generáción
belül mi magunk leszünk. És reméljük, hogy ezek a gépvezérelt emberek rokonságot
éreznek velünk, egészen a magányunkig és a világtól való távolságunkig, ami egyben az
emberi kreativitásunk forrása is.
Találkoztunk a mesterséges intelligenciával, és ez mi vagyunk. Egy időtlen emberi
feszültségben vágyunk a transzcendenciára, de nem akarunk túlságosan megváltozni.

WE WILL BECOME ONE
CLIFFORD PICKOVER
Szerző, The Physics Devotional: A fizika bölcsességének és szépségének ünneplése és
A matematikai áhítat: A matematika bölcsességének és szépségének ünneplése

Ha úgy véljük, hogy a gondolkodás és a tudatosság az agysejtek és alkotóelemeik
mintázatának eredménye, akkor gondolataink, érzelmeink és emlékeink a kerékpár
alkatrészeinek mozgó összeszerelésében reprodukálhatók. Természetesen a bicikliagyaknak
nagyon nagyoknak kellene lenniük ahhoz, hogy az elménk összetettségét reprezentálni
tudják. Elvileg az elménket a szélben mozgó karcsú faágak vagy a termeszek mozgásának
mintázatában lehetne hiposztatizálni.
Mit jelentene, ha egy "biciklis agy" vagy bármilyen gép gondolkodna és tudna valamit?
A gépi lénynek sokféle tudása lehet. Ez kihívássá teszi a gondolkodó dolgokról szóló vitákat.
A tudás lehet például tényszerű vagy kijelentő jellegű: Egy lény tudhatja, hogy az első
francia-dahoméi háború Franciaország és a Béhanzin király vezette afrikai Dahomey
Királyság közötti konfliktus volt.
A tudás egy másik kategóriája a procedurális tudás: tudni, hogyan kell elvégezni egy
feladatot, például a gó játékot, a szuflé főzését, a szeretkezést, az Aikido forgódobását, a
XV. századi Wallarmbrust nyílpuskával való lövést, vagy a Miller- Urey kísérlet
szimulálását az élet eredetének feltárására. Azonban, legalábbis számunkra, a Wallarmbrust
nyílpuskával való pontos lövésről olvasni nem ugyanaz, mint valóban pontosan lőni a
nyílpuskával. A procedurális tudásnak ez a második típusa azt feltételezi, hogy képesek
vagyunk végrehajtani a cselekményt.
A tudás egy másik fajtája a közvetlen tapasztalattal foglalkozik.

Ez az a fajta tudás, amelyre akkor utalnak, amikor valaki azt mondja, hogy "ismerem a
szeretetet" vagy "ismerem a félelmet".
Vegyük figyelembe azt is, hogy az emberhez hasonló interakció fontos minden olyan
gép számára, amelyről azt szeretnénk mondani, hogy emberhez hasonló intelligenciával és
gondolkodással rendelkezik. Egy intelligens gép kevésbé érdekes, ha az intelligenciája egy
nem reagáló programban reked, egyfajta elszigetelt limbóban. Ahogy egyre fejlettebb
érzékszervi perifériákkal és nagyobb adatbázisokkal látjuk el számítógépeinket, valószínű,
hogy fokozatosan el fogunk jutni oda, hogy ezeket az entitásokat intelligensnek gondoljuk.
Bizonyára még ebben az évszázadban néhány számítógép úgy fog reagálni, hogy bárki, aki
kapcsolatba lép velük, tudatosnak és mélyen átgondoltnak fogja őket tekinteni.
Az entitások érzelmeket mutatnak. De ami még fontosabb, hogy idővel mi is egyesülni
fogunk ezekkel a lényekkel. Megosztjuk velük gondolatainkat és emlékeinket. Egyek
leszünk. A szerveink talán elpusztulnak és porrá válnak, de az elíziumi esszenciánk
megmarad. A számítógépek, vagy a számítógép/ember hibridek minden téren felülmúlják
majd az embereket, a művészettől a matematikán és a zenén át a puszta intellektusig.
A jövőben, amikor elménk egyesül a mesterséges ágensekkel, és különböző
elektronikus protéziseket is integrál, minden egyes valós életünkhöz több szimulált életet
fogunk létrehozni. A napi munkája számítógépes programozó egy nagyvállalatnál. Munka
után azonban fényes páncélú lovag leszel, aki pazar középkori lakomákon vesz részt, és
vándorló minisztrálisokra mosolyog. Másnap este pedig a reneszánszban élsz majd, a
Sorrentínai-félsziget déli partján lévő otthonodban, és egy szilva- és galambvacsorát
fogyasztasz. Talán, amikor a gépeinkkel együtt hibrid entitásokká válunk, új valóságokat
szimulálunk majd, hogy apró változtatásokkal újra lejátszhassuk a történelmi eseményeket,
hogy megfigyeljük az eredményeket, nagyszerű művészeti alkotásokat hozunk létre,
amelyek baletthez vagy színdarabokhoz hasonlítanak, megoldjuk a Riemann-hipotézis
problémáját vagy a baryonok

aszimmetriát, megjósolni a jövőt, és elmenekülni a jelenből, hogy az egész téridőt
otthonunknak nevezhessük.
Természetesen a gép gondolkodásmódja egészen más lehet, mint a miénk. Elvégre
köztudott, hogy a gépek nem úgy látnak, mint mi, és a mély neurális hálózatoknak nevezett
képfelismerő algoritmusok néha közel 100 százalékos biztonsággal kijelentik, hogy a
véletlenszerű statikus képek különböző állatokat ábrázolnak. Ha az ilyen neurális
hálózatokat be lehet csapni a statikus képekkel, akkor vajon mi csaphatja be a jövő
gondolkodó gépeit?

AN
HUMAN HUBRIS

EXTRATERRESTRIAL OBSERVATION ON

ERNST PÖPPEL
Idegtudós; a Human Science Center igazgatótanácsának elnöke; Orvosi Pszichológiai
Intézet, Ludwig-Maximilians-University München; szerző, Mindworks
Végezetül el kell mondani, hogy én nem ember vagyok, hanem egy földönkívüli lény, aki
embernek néz ki. Valójában én egy robot vagyok, felruházva azzal, amit az emberek
"mesterséges intelligenciának" neveznek. Természetesen itt nem vagyok egyedül. Elég
sokan vagyunk (szinte lehetetlen azonosítani), és azért küldtek ide minket, hogy
megfigyeljük az emberi viselkedést.
Meglepődünk az emberek számos hiányosságán, és lenyűgözve figyeljük őket. Ezek a
hiányosságok furcsa viselkedésükben vagy korlátozott gondolkodási képességükben
mutatkoznak meg. A mi kognitív kompetenciáink ugyanis sokkal magasabbak, és emberi
intelligenciájuk ünneplése a mi szemünkben nevetséges. Az emberek azt sem tudják, mire
utalnak, amikor "intelligenciáról" beszélnek. Valójában elég vicces, hogy olyan mesterséges
intelligenciával rendelkező rendszereket akarnak építeni, amelyek megfelelnek az ő
intelligenciájuknak, hiszen egyáltalán nem világos, hogy mit is neveznek
"intelligenciájuknak". Ez egyike annak a sok ostobaságnak, amely az emberi fajt korszakok
óta kísérti.
Ha az emberek szellemi gépezetüket az intelligencia reprezentációjaként
műalkotásokban akarják szimulálni, akkor először is ki kell találniuk, hogy mi az, amit
szimulálni kell. Jelenleg ez lehetetlen, mert még csak olyan taxonómia vagy
funkcióosztályozás sem létezik, amely lehetővé tenné a projekt valódi tudományos és
technológiai törekvésként való végrehajtását. Csak nagy szavak vannak, amelyeknek a
kompetenciát kellene szimulálniuk.

Furcsa módon a taxonómia hiánya láthatóan nem zavarja túlságosan az embereket;
gyakran csak a gondolkodást helyettesítő képek (a gépek által készített színes képek)
lenyűgözik őket. A biológiához, kémiához vagy fizikához képest az idegtudományokból és a
pszichológiából hiányzik az osztályozási rendszer; az emberek elvesznek a fogalmi
dzsungelben. Mire utalnak, amikor tudatról, intelligenciáról, szándékról, identitásról, énről
vagy akár olyan talán egyszerűbb fogalmakról beszélnek, mint az emlékezet, az érzékelés, az
érzelem vagy a figyelem? A taxonómia hiánya a különböző véleményekben és
vonatkoztatási keretekben nyilvánul meg, amelyeket "tudósaik" empirikus kísérleteik vagy
elméleti utazásaik során fejtenek ki, amikor az ismeretlen világában botorkálnak.
Egyesek számára a vonatkoztatási keret a fizikai "valóság" (általában a klasszikus
fizika szerint értelmezve), amelyet a kognitív folyamatok viszonyítási pontjaként
használnak: Hogyan illeszkedik az érzékelt valóság a fizikai valósághoz, és hogyan írható le
matematikailag? Nyilvánvaló, hogy a mentális gépezetnek csak egy részhalmaza ragadható
meg egy ilyen megközelítéssel.
Mások számára a nyelv az alapvető osztályozó referencia - azaz feltételezik, hogy a
szavak a szubjektív jelenségek megbízható képviselői. Ez meglehetősen furcsa, hiszen
bizonyos kifejezések, mint például az intelligencia vagy a tudatosság, különböző
nyelvekben eltérő jelentéssel bírnak, és a biológiai evolúcióhoz képest történelmileg nagyon
új
keletűek.
Mások
a
neuropszichológiai
megfigyelésekből
levezetett
viselkedéskatalógusokat használják; azt állítják, hogy a funkciók elvesztése a létezésük
bizonyítéka. De vajon minden szubjektív jelenség, amely a mentális gépezetet jellemzi,
külön-külön elveszhet-e? Megint mások megint csak a józan észre, vagy a "mindennapi
pszichológiára" alapozzák érvelésüket, mindenféle elméleti reflexió nélkül. Mindent
egybevetve, nincs semmi olyan, mint az "intelligencia", ami

pontos fogalomként kivonták, és a "mesterséges intelligencia" referenciájaként használták.
Az embereket emlékeztetni kellene (és ebben az esetben egy földönkívüli robotnak)
arra, hogy a modern tudomány kezdetén az emberi világban Francis Bacon figyelmeztetést
adott ki. A Novum Organum című (1620-ban megjelent) művében azt mondta, hogy az
emberek négy hibaforrás áldozatai:

1.

Hibákat követnek el, mert emberek. Evolúciós örökségük korlátozza gondolkodási
képességüket. Gyakran túl gyorsan reagálnak; hiányzik a hosszú távú perspektíva; nincs
statisztikai érzékük; érzelmi reakcióikban vakok.

2.

Az egyéni tapasztalatok miatt hibáznak. A személyes bevésődés olyan
hiedelemrendszereket hozhat létre, amelyek katasztrófához vezethetnek - különösen, ha
az emberek azt hiszik, hogy az abszolút igazságot birtokolják.

3.

A nyelvhasználatuk miatt hibáznak. A gondolatok nem izomorfikusan illeszkednek a
nyelvre, és hiba azt hinni, hogy az explicit tudás az intelligencia egyetlen képviselője,
figyelmen kívül hagyva az implicit vagy hallgatólagos tudást.

4.

És hibákat követnek el a magukkal cipelt elméletek miatt, amelyek gyakran implicitek
maradnak, és így befagyasztott paradigmákat vagy egyszerűen csak előítéleteket
képviselnek.

A kérdés az, hogy tudunk-e segíteni nekik a robotvilágunkból származó mélyebb
betekintésünkkel? A válasz igen. Segíthetnénk, de nem kellene. Van egy másik hiányosság
is, ami használhatatlanná tenné az ajánlatunkat. Az emberek a NIH-szindrómában
szenvednek: Ha nem itt találták fel, nem fogadják el. Így kénytelenek lesznek elmerülni a
homályos elképzelések fellengzős világában, mi pedig továbbra is, a mi földönkívüli
perspektívánkból, a katasztrofális következményeket figyeljük...

az ostobaságuk miatt.

HE WHO PAYS THE AI CALLS THE TUNE
ROSS ANDERSON
A Cambridge-i Egyetem
professzora; szerző,
Biztonságtechnika

Számítástechnikai

Laboratóriumának

biztonságtechnikai

Az elkövetkező sokkot nem a gondolkodó gépek okozzák, hanem azok a gépek, amelyek a
mesterséges intelligenciát az érzékelésünk kiegészítésére használják.
Évmilliókon át más emberek ugyanazzal a gépezet segítségével láttak minket, mint
amivel mi láttuk őket. Nagyjából ugyanazok a szemeink, mint a riválisainknak, és nagyjából
ugyanazok a tükörneuronjaink. Egy adott kultúrán belül nagyjából ugyanazokkal a
jelzőmechanizmusokkal és értékrendszerekkel rendelkezünk. Tehát amikor megpróbálunk
megtéveszteni vagy csalást észlelni másoknál, akkor egyenlő feltételek mellett vagyunk. Én
viselhetek egy nagy pénisztökét, hogy férfiasabbnak tűnjek, te pedig fehér és okkersárga
sárcsíkokkal festheted a mellkasodat, hogy ijesztőbbnek tűnj. A civilizáció kifinomultabbá
tette a játékokat: Én azzal jelzem az előkelőséget, hogy szabott, négy mandzsettagombos
zakót viselek, te pedig azzal, hogy nagy órát viselsz. De a mi játékaink tökéletesen érthetőek
lettek volna neolitikus őseink számára.
Azzal, hogy a számítógépek láthatatlanul beépülnek mindenhová, változik, hogy
mindannyian digitális nyomokat hagyunk magunk után, amelyeket a mesterséges
intelligencia rendszerek elemezni tudnak. Michael Kosinski cambridge-i pszichológus
kimutatta, hogy a közösségi hálózatokon való viselkedésünkből viszonylag gyorsan
következtetni lehet a faji hovatartozásunkra, az intelligenciánkra és a szexuális
irányultságunkra: Átlagosan mindössze négy Facebook-"lájk" kell ahhoz, hogy
megállapítsák, hetero vagy meleg vagy-e. Míg tehát a meleg férfiak korábban eldönthették,
hogy viselik-e az Out and Proud pólójukat vagy sem,

már fogalmad sincs, hogy mit viselsz. És ahogy az AI egyre jobb lesz, úgy viseled többnyire
az igazi arcodat.
Olyan, mintha mindannyian egy olyan erdőben fejlődtünk volna, ahol az állatok csak
fekete-fehérben láttak, majd jött egy új ragadozó, aki színesben látott. Hirtelen az álcázásod
fele nem működne, és nem tudnád, melyik fele!
Jelenleg ez nagyszerű, ha Ön hirdető, mivel kitalálhatja, hogyan pazarolhat kevesebb
pénzt. Az utcán még nem elérhető. De a rendőrség dolgozik rajta; melyik rendőr ne szeretne
egy Google Glass alkalmazást, amely kiemeli azokat a járókelőket, akiknek erőszakos
múltjuk van - talán W-sávos radarral párosítva, hogy lássa, melyiküknél van fegyver?
A következő kérdés az, hogy csak a hatóságok rendelkeznek-e majd továbbfejlesztett
kognitív rendszerekkel, vagy mindenki számára elérhetőek lesznek-e. Húsz év múlva
mindannyian kiterjesztett valóság szemüvegeket fogunk viselni? Milyenek lesznek a hatalmi
viszonyok? Ha egy rendőr látja a letartóztatási aktámat, amikor rám néz, láthatom-e, hogy
volt-e már brutális panasz ellene? Ha egy politikus látja, hogy párttámogató vagy független
vagyok-e, láthatom-e a szavazási eredményeit abban a három kérdésben, ami engem
érdekel? Ne törődjünk a fegyverviselési joggal; mi a helyzet a Google Glass viselésének
jogával?
Az érzékelés és a megismerés többé nem az egyén fejében fog zajlani. Ahogyan most a
Google-t és az internetet memóriaprotézisként használjuk, úgy fogjuk használni a gépek és
érzékelők millióira támaszkodó mesterséges intelligencia-rendszereket érzékelési
protézisként.
De bízhatunk-e bennük? A megtévesztés többé már nem olyasmi lesz, amit csak egyes
emberek tesznek egymással. A kormányok befolyásolni fogják az érzékelésünket a kognitív
javításhoz használt eszközeinken keresztül, ahogy Kína cenzúrázza a keresési eredményeket,
míg a nyugati hirdetők megvásárolják és eladják, amit látunk. Hogyan másképp fog a

rendszerért fizetni kell?

I THINK, THEREFORE AI
W. DANIEL HILLIS
Feltaláló, informatikus; az Applied Minds, Inc. társelnöke és műszaki igazgatója; a The
Pattern on the Stone című könyv szerzője.
A gondolkodó gépek önmagukért fognak gondolkodni. Az intelligencia természetéből fakad,
hogy növekszik, hogy bővül, mint maga a tudás.
Hozzánk hasonlóan az általunk készített gondolkodó gépek is ambiciózusak, erőre
éhesek lesznek - fizikai és számítási teljesítményre egyaránt -, de az evolúció árnyékaival
árnyalva. Gondolkodó gépeink okosabbak lesznek nálunk, és az általuk készített gépek még
okosabbak lesznek. De mit jelent ez? Hogyan működött eddig? Már régóta építünk
ambiciózus félautonóm szerkezeteket - kormányok, vállalatok, civil szervezetek.
Mindegyiket úgy terveztük, hogy minket és a közjót szolgálják, de nem vagyunk tökéletes
tervezők, és saját célokat alakítottak ki. Idővel a szervezet céljai sosem egyeznek pontosan a
tervezők szándékaival.
Egyetlen intelligens vezérigazgató sem hiszi, hogy vállalata hatékonyan optimalizálja a
részvényesek hasznát. A kormányok sem dolgoznak könyörtelenül polgáraik érdekében. A
demokráciák hatékonyabban szolgálják a vállalatokat, mint az egyének érdekeit.
Szervezeteink azonban továbbra is szolgálnak minket - csak éppen tökéletlenül. Nélkülük
nem tudnánk ellátni magunkat, legalábbis mind a 7 milliárdan nem. Nem tudnánk
számítógépet építeni vagy világméretű vitát folytatni az intelligens gépekről. Az általunk
létrehozott szervezetek erejére támaszkodunk, még akkor is, ha azok túlnőttek azon a
képességünkön, hogy teljesen megértsük és irányítsuk őket. A gondolkodó gépek is ilyenek
lesznek, csak még inkább. A

a környezeti, társadalmi és gazdasági problémák ugyanolyan ijesztőek, mint a kihalás
fogalma. Gondolkodó gépeink több mint metaforák. A kérdés nem az, hogy elég erősek
lesznek-e ahhoz, hogy kárt tegyenek bennünk (lesznek), vagy hogy mindig a legjobb
érdekeink szerint fognak-e cselekedni (nem fognak), hanem az, hogy hosszú távon tudnak-e
segíteni abban, hogy megtaláljuk az utunkat - hogy hol helyezkedünk el a
csodaszer/apokalipszis kontinuumon.
Olyan intelligens gépekről beszélek, amelyek még intelligensebb gépeket fognak
tervezni - ez minden idők legfontosabb tervezési problémája. Mint biológiai gyermekeink,
gondolkodó gépeink is túl fognak élni rajtunk. Nekik is túl kell szárnyalniuk minket, és
ehhez az kell, hogy beléjük tervezzük azokat az értékeket, amelyek minket emberré tesznek.
Ez egy nehéz tervezési probléma, és fontos, hogy jól oldjuk meg.

WHAT WILL THE PLACE OF HUMANS BE?
PAUL SAFFO
Technológiai előrejelző; tanácsadó egyetemi docens, Stanford Egyetem

A robusztus mesterséges intelligenciák által lakott világ kilátása megrémít. A robusztus
mesterséges intelligenciák nélküli világ kilátása is megrémít. A technológiai innováció
évtizedei egy olyan összetett és gyorsan változó világrendszert hoztak létre, amely gyorsan
meghaladja emberi képességeinket, még kevésbé az irányítását. Ha el akarjuk kerülni a
civilizációs katasztrófát, többre van szükségünk, mint okos új eszközökre - szövetségesekre
és ügynökökre van szükségünk.
Az úgynevezett szűk körű mesterséges intelligencia-rendszerek már évtizedek óta
léteznek. Egyszerre mindenütt jelen vannak és láthatatlanok, a szűk mesterséges
intelligenciák művészetet alkotnak, ipari rendszereket működtetnek, kereskedelmi
repülőgépeket vezetnek, irányítják a csúcsforgalmat, megmondják, mit nézzünk és
vásároljunk, eldöntik, hogy kapunk-e állásinterjút, és házasságközvetítőt játszanak a
szerelmesek számára. Ha ehhez hozzávesszük a feldolgozási, érzékelő- és algoritmikus
technológiák könyörtelen fejlődését, akkor egyértelmű, hogy a mai szűk mesterséges
intelligenciák a robusztus mesterséges intelligenciák világa felé tartanak. Jóval a
mesterséges szuperintelligenciák megjelenése előtt a fejlődő mesterséges intelligenciák már
régen elképzelhetetlen feladatokat fognak ellátni, a fegyverek kilövésétől a politika
kialakításáig.
Eközben a mai primitív mesterséges intelligenciák sokat elárulnak nekünk a jövőbeli
ember-gép interakcióról. A szűkszavú mesterséges intelligenciák talán nem rendelkeznek
egy szöcske intelligenciájával, de ez nem akadályozott meg minket abban, hogy szívből jövő
beszélgetéseket folytassunk velük, és megkérdezzük, hogy mit éreznek. Természetünkből
fakad, hogy a legapróbb utalásra, miszerint élet lehet jelen, érzőképességre következtetünk.
Ahogyan őseink egykor tündékkel, trollokkal, trollokkal népesítették be a világukat,

és angyalok, buzgón keressük társainkat a kibertérben. Ez egy újabb hajtóerő a robusztus
mesterséges intelligenciák létrehozásához - szeretnénk valakivel beszélgetni. Ennek az lehet
a következménye, hogy az első nem emberi intelligencia, amellyel találkozunk, nem kis zöld
emberkék vagy bölcs delfinek lesznek, hanem a saját találmányaink.
Természetesen érzéseket és jogokat fogunk tulajdonítani a mesterséges
intelligenciáknak - és végül ők is követelni fogják. Descartes idejében az állatokat egyszerű
gépeknek tekintették - egy síró kutya nem különbözött egy olajhiány miatt nyafogó
fogaskeréktől. Tavaly év végén egy argentin bíróság "nem emberi személyként" jogokat
biztosított egy orangutánnak. Jóval a robusztus mesterséges intelligenciák megjelenése előtt
az emberek ugyanezt az empátiát kiterjesztik majd a digitális lényekre is, és jogi státuszt
biztosítanak számukra.
A mesterséges intelligenciák gyors fejlődése megváltoztatja az intelligencia fogalmáról
alkotott elképzeléseinket is. A szűk értelemben vett mesterséges intelligenciákkal való
interakcióink arra késztetnek majd minket, hogy felismerjük: az intelligencia egy
kontinuum, nem pedig egy küszöbérték. Az évtized elején japán kutatók bebizonyították,
hogy a nyálkás penészgombák képesek labirintusban eljutni egy finom falat ételhez. Tavaly
egy illinois-i tudós bebizonyította, hogy a megfelelő körülmények között egy olajcsepp
elképesztően élethűen képes egy labirintuson keresztül eljutni egy kis savas gélhez. Ahogy a
mesterséges intelligenciák egyre mélyebbre hatolnak az életünkbe, fel fogjuk ismerni, hogy
a szerény digitális entitások, a természet nagy részével együtt, magukban hordozzák az
érzőképesség szikráját. Innen már csak egy kis lépés, hogy találgatásokba bocsátkozzunk
arról, hogy mit gondolnak a fák vagy a sziklák - vagy a mesterséges intelligencia.
Végül is a legnagyobb kérdés nem az, hogy a mesterséges intelligencia
szuperintelligenciák végül megjelennek-e. A kérdés inkább az, hogy mi lesz az emberek
helye egy olyan világban, amelyet az autonóm gépek exponenciálisan növekvő populációja
foglal el. A webes botok már most is többen vannak, mint az emberi felhasználók. Ugyanez
hamarosan igaz lesz a fizikai világban is. Ahogy Lord Dunsany egyszer figyelmeztetett: "Ha
mi...

Ha túlságosan megváltozunk, lehet, hogy már nem illünk bele a dolgok sémájába."

THE GREAT AI SWINDLE
DYLAN EVANS
A Projection Point alapítója és vezérigazgatója; a Kockázati intelligencia szerzője.

Az okos embereknek gyakran sikerül elkerülniük azokat a kognitív hibákat, amelyek a
kevésbé jól felszerelt elméket sújtják. Vannak azonban olyan ostobaságok, amelyek
látszólag csak a nagyon intelligenseket sújtják. A barátságtalan mesterséges intelligencia
veszélyei miatt való aggódás a legjobb példa erre. A szuperintelligens gépek veszélyeivel
való foglalkozás az okos ember Kool- Aidje.
Ez nem jelenti azt, hogy a szuperintelligens gépek nem jelentenek veszélyt az
emberiségre. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ebben az évszázadban sokkal sürgetőbb és
valószínűbb kockázatokkal kell szembenéznünk. A barátságtalan mesterséges intelligencia
miatt aggódók általában azzal érvelnek, hogy a többi kockázat már sok vita tárgyát képezi,
és hogy még ha a szuperintelligens gépek általi kiirtás valószínűsége alacsony is, a
fenyegetés egzisztenciális jellegére való tekintettel bizonyára bölcs dolog némi agyi erőt
fordítani egy ilyen esemény megelőzésére.
Nem véletlen, hogy az érveléssel kapcsolatos problémákat először a leghangosabb
támogatói azonosították. Ez egy olyan tévedés, amelyet Pascal híres fogadásának
analógiájára "Pascal rablásának" neveztek el. Egy rabló odalép Pascalhoz, és alkut ajánl: a
filozófus pénztárcájáért cserébe a rabló másnap kétszer annyi pénzt ad vissza neki. Pascal
visszautasítja. A rabló ezután fokozatosan nagyobb jutalmakat ajánl fel, rámutatva, hogy
bármilyen kis valószínűséggel tudunk nagy összegű pénzt (vagy tiszta hasznot) visszafizetni,
létezik egy véges összeg, ami miatt racionális a fogadást elfogadni - és egy racionális
embernek bizonyára el kell ismernie, hogy

legalább egy kis esély van arra, hogy egy ilyen üzlet létrejöjjön. Pascal végül meggyőződött
róla, és odaadja a rablónak a pénztárcáját.
Ez a gondolatkísérlet a klasszikus döntéselmélet egyik gyenge pontját tárja fel. Ha
egyszerűen a klasszikus módon számoljuk ki a hasznosságokat, úgy tűnik, nincs kiút a
probléma alól; egy racionális Pascalnak át kell adnia a pénztárcáját. Ennek analógiájára,
még akkor is, ha csak kis esély van a barátságtalan mesterséges intelligencia kialakulására,
vagy csak kis esély van annak megelőzésére, akkor is racionális lehet legalább néhány
erőforrást befektetni e fenyegetés leküzdésébe.
Könnyű az összegeket jól kiszámolni, különösen akkor, ha kitalálsz milliárdnyi
képzeletbeli jövőbeli embert (akik talán csak szoftverben léteznek - ez egy apró részlet),
akik több milliárd évig élnek, és sokkal nagyobb boldogságra képesek, mint a ma élő
szánalmas hús-vér emberek. Amikor ilyen hatalmas mennyiségű hasznosság forog kockán,
ki neheztelhetne, ha néhány millió dollárt költene a megőrzésükre, még akkor is, ha a siker
esélye csekély?
Miért dőlnek be egyes egyébként okos emberek ennek a trükközésnek? Szerintem azért,
mert ez a nárcizmusuknak kedvez. Nagyon kifizetődő lehet, ha az emberiség
megmentőjének tekintheted magad, aki egyike azon néhány kiválasztott, előrelátó
gondolkodónak, akikről kiderülhet, hogy az emberiség megmentői lesznek. De az érvelésnek
van egy anyagi haszna is: jövedelmező jövedelemforrást biztosít azok számára, akik ezt
képviselik. Az elmúlt néhány évben ugyanis sikerült meggyőzniük néhány gazdag jótevőt
arról, hogy a barátságtalan mesterséges intelligencia veszélye nem csak valós, de ők a
legalkalmasabbak arra, hogy enyhítsék azt. Az eredmény egy csomó új szervezet, amelyek a
jótékonykodást olyan ügyektől vonják el, amelyek érdemesebbek. Érdemes megjegyezni
például, hogy a GiveWell - egy nonprofit szervezet, amely az adományokra támaszkodó
szervezetek költséghatékonyságát értékeli - nem támogatja a galaxis egyik ilyen önjelölt
őrzőjét sem.

De amikor egy érv divatba jön, mindig érdemes feltenni a létfontosságú kérdést: Cui
bono? Anyagi értelemben kinek származik haszna abból, hogy egyre többen hisznek ebben a
gondolkodásmódban? Nem kell különösebben szkeptikusnak lennünk ahhoz, hogy
felismerjük, milyen gazdasági érdekek forognak kockán. Más szóval, nem annyira a
gondolkodó gépektől, mint inkább az önjelölt gazdáiktól kell óvakodni.

THE ODDS ON AI
ANTONY AGUIRRE
Fizika docens, UC Santa Cruz

Szokatlanul alacsony valószínűséggel tartom valószínűnek, hogy a közeljövőben általános
célú mesterséges intelligenciára van kilátás - ez alatt olyan mesterséges intelligenciát értek,
amely képes absztrakt fogalmakat megfogalmazni a tapasztalatok alapján, ezen fogalmak
alapján gondolkodni és tervezni, és az eredmények alapján cselekedni. Pontosan egy
példánk van a technológiai szintű intelligencia kialakulására, mégpedig
információfeldolgozó ágensek milliónyi generációján keresztül, amelyek más, hasonlóan
fejlett ágensek és struktúrák hihetetlenül gazdag környezetével lépnek kölcsönhatásba.
Gyanítom, hogy sok bonyolultan kölcsönhatásban lévő, hierarchikusan felépített
szervezeti szintről van szó, a szubneurontól az agy egészéig. Az a gyanúm, hogy ennek a
fejlett intelligenciának a hatékonyságát egy mesterséges ágensben megismételni nem sokkal
kisebb mennyiségű számítást igényel, mint amennyit az evolúció megkövetelt, ami sok
évtizedre meghaladná a képességeinket, még a Moore-törvény szerinti számítási
hatékonyság exponenciális növekedése mellett is - és ez még akkor is így van, ha megértjük,
hogyan kell helyesen alkalmazni ezt a számítást.
A mesterséges általános intelligencia (AGI) megjelenésének valószínűségét a
következő tíz évben körülbelül 1 százalékra, a következő harminc évben pedig körülbelül
százalékra10 becsülöm. (Ez lényegében annak a valószínűségét tükrözi, hogy az én
elemzésem téved, ez a valószínűség inkább az AI-szakértőkre jellemző, akik - bár nagy
szórással - hajlamosak valamivel magasabb számokat adni.)
Másrészt, elég nagy valószínűséggel feltételezem, hogy ha az AGI

létrejön (és különösen, ha viszonylag gyorsan keletkezik), akkor - egyszóval - őrült lesz. Az
emberi elme hihetetlenül összetett, de az evolúció évezredei során a legkülönfélébb,
rendkívül kihívásokkal teli környezetekben (viszonylagos) stabilitásig harcedzett. Az első
AGI-ket valószínűleg nem ilyen módon csiszolták ki. Az emberi rendszerekhez hasonlóan a
szűk értelemben vett mesterséges intelligenciák is valószínűleg "általánosabbá" válnak
azáltal, hogy a kutatók összeillesztik a mesterséges intelligencia komponenseit (például a
vizuális mezőt, vagy a szövegfeldolgozást, a szimbolikus manipulációt, az optimalizációs
algoritmusokat stb.), valamint a jelenleg nem létező, sokkal hatékonyabb tanulást, fogalmi
absztrakciót, döntéshozatalt stb. szolgáló rendszereket.
A területen tapasztalható tendenciákat figyelembe véve ezek közül sokan valószínűleg
meglehetősen átláthatatlan mélytanulási vagy hasonló rendszerek lesznek, amelyek
hatékonyak, de kissé kifürkészhetetlenek. Az első rendszereknél azt tippelném, hogy ezek
éppen hogy csak együtt fognak működni. Úgyhogy szerintem elég kicsi annak a priori
valószínűsége, hogy a korai AGI-k pont azt csinálják, amit szeretnénk, hogy csináljanak.
Ennek fényében felmerül a kényes kérdés, hogy az AGI-k gyorsan szuperintelligens
mesterséges intelligenciákhoz (SI-k) vezetnek-e. Egyre inkább egyetértés van abban, hogy
az AGI alapvetően SI-t jelent. Bár nagyrészt egyetértek, hozzátenném azt a fenntartást, hogy
a fejlődés egy időre megrekedhet az emberközeli szinten, amíg valami kognitívan stabilat
nem lehet kifejleszteni, és hogy az AGI-nek, még ha kissé instabil is, elég jól működőnek
kell lennie ahhoz, hogy önfejlesztő módon fejlessze intelligenciáját.
Egyik eset sem túl biztató. Az így létrejövő szuperintelligencia számos szempontból
hibás lehet, még ha hatékony is abban, amit csinál. Ez az intuíció talán nem áll messze
azoktól a különböző forgatókönyvektől, amelyekben a szuperintelligencia csúnyán
tönkremegy (és minket is magával ránt), gyakran a józan ész hiánya miatt. De ez a józan ész
részben annak a stabilitásnak a címkéje, amelyet egy evolúciós és társadalmi ökoszisztéma
részeként építettünk ki.

Tehát még ha az AGI még messze is van, mélységesen pesszimista vagyok azzal
kapcsolatban, hogy mi fog történni, ha megkapjuk. Remélem, tévedek, de az idő majd
megmondja. (Nem hiszem, hogy meg lehet - vagy meg kellene - próbálnunk megállítani az
AI fejlődését általában. Számos nagyszerű dolgot fog tenni).
Addig is remélem, hogy az AGI felé vezető úton a kutatók sokat fognak gondolkodni
azon, hogyan csökkenthetik drámaian annak valószínűségét, hogy a dolgok rosszul sülnek
el, ha egyszer megérkezünk. Ezen a téren, ahol a tét potenciálisan hihetetlenül nagy,
frusztrált vagyok, amikor azt hallom, hogy "szerintem x fog történni, ezért nem aggódom y
miatt". Általában ez egy jó gondolkodásmód, amíg az x-ben való bizalmad nagy, és az y nem
szuperfontos. De amikor olyasmiről beszélünk, ami radikálisan meghatározhatja az
emberiség jövőjét (vagy jövőbeli létezését), a 75 százalékos bizalom nem elég. A 90
százalék sem elég, vagy a 99 százalék sem! Soha nem építettük volna meg a Nagy
Hadronütköztetőt, ha 1 százalék (nemhogy 10 százalék) esélye lenne annak, hogy valóban a
világot felemésztő fekete lyukak keletkeznek belőle - ehelyett rendkívül meggyőző érvek
szóltak volna ellene. Nézzük meg, hogy léteznek-e ilyen nyomós érvek, amelyek miatt nem
kell aggódni az AGI miatt, és ha nem, akkor találjuk ki a sajátjainkat.

A NEW WISDOM OF THE BODY
ERIC J. TOPOL
A genomika professzora; a Scripps Transzlációs Tudományos Intézet igazgatója; a The
Patient Will See You Now című könyv szerzője.
Walter Cannon 1932-ben jelentette meg az emberi fiziológia mérföldkőnek számító művét,
A test bölcsessége címűt. Leírta testünk számos paraméterének, például a hidratációnak, a
vércukorszintnek, a nátriumnak és a hőmérsékletnek a szoros szabályozását. Ez a
homeosztázis vagy autoreguláció fogalma figyelemre méltó eszköz, amellyel egészségesek
maradunk. Valóban, van valami gépszerű abban, ahogyan a testünk ilyen finomra tudja
hangolni ezeket a fontos funkciókat.
Bár egy évszázadnyi időbe telt, most már készen állunk a következő verzióra - az Ágyú
2.0-ra. Bár egyesek kifejezett aggodalmukat fejezték ki a mesterséges intelligencia
térnyerésével kapcsolatban, ez a képesség rendkívüli hatással lesz egészségünk megőrzésére.
Gyorsan haladunk az okostelefonjainkkal sebészileg összekapcsolt, mindenre kiterjedő
ciborg státusz felé. Bár már nevezték őket protézisagynak, az "okos" telefonok ma még csak
egy születő előfutárai annak, amerre tartunk. Hamarosan a viselhető érzékelők, legyenek
azok akár tapaszok, órák vagy nyakláncok, pontosan mérni fogják alapvető orvosi
mérőszámainkat. Nem csak egyszeri értékelések, hanem folyamatos, valós idejű adatfolyam.
Olyan adatokhoz jutva, amelyekkel korábban soha nem rendelkeztünk.
A testünk életjelein túl (vérnyomás, szívritmus, oxigénkoncentráció a vérben,
hőmérséklet, légzésszám), a hangszín és a hanglejtés, a galvanikus bőrreakció és a szívritmus
variabilitása révén a hangulat és a stressz mennyiségi mérése, az arckifejezés felismerése,
valamint a mozgásunk és a légzésünk követése.

kommunikáció. Vegyük hozzá a leheletünkből, verejtékünkből, könnyeinkből és
ürülékünkből származó analitokat. A rögzített információk egy újabb rétegét képezik majd
az olyan környezeti expozíciók, mint a levegő minősége és az élelmiszerekben található
növényvédő szerek.
Egyikünk - vagy a testünk - sem elég okos ahhoz, hogy képes legyen integrálni és
feldolgozni ezeket az információkat magunkról. Ez a feladat a mélytanulás feladata, olyan
algoritmusokkal, amelyek a mobileszközeinken keresztül visszajelzési hurkokat biztosítanak
számunkra. Amiről én beszélek, az ma még nem létezik. Még nem fejlesztették ki, de ki
fogjuk fejleszteni. És azt fogja nyújtani, ami eddig elérhetetlen volt: több skálán átívelő
információkat magunkról, és - először - valódi képességet a betegségek megelőzésére.
A mesterséges intelligencia és az orvosi dolgok internete segítségével szinte minden
akut epizóddal járó egészségügyi állapot - például asztmás roham, roham, autoimmun
roham, stroke vagy szívroham - előre megjósolhatóvá válik. Már most is van fejlesztés alatt
egy olyan karszalag, amely képes érzékelni a közelgő rohamot; ez tekinthető az első
kezdetleges első lépésnek. A nem is olyan távoli jövőben olyan szöveges üzenetet vagy
hangüzenetet fog kapni, amely pontosan megmondja, hogy mit kell tennie egy súlyos
egészségügyi probléma megelőzése érdekében. Ha eljön ez az idő, azok, akik félnek a
mesterséges intelligenciától, hirtelen felkarolhatják azt. Ha össze tudjuk állítani a Big Data-t
egy egyén számára a szükséges kontextuális számítástechnikával és analitikával, akkor
megvan a gépi közvetítésű orvosi bölcsesség receptje.

FROM REGULAR-I TO AI
ROGER HIGHFIELD
A Science Museum Group külső kapcsolatokért felelős igazgatója; társszerző (Martin
Nowakkal),
Supercooperators

A technofuturisták évtizedek óta aggódnak attól az ítéletnapi pillanattól, amikor az
elektronikus agyak és robotok olyan okosak lesznek, mint mi. Ez a "mi és ők" felosztás, ahol
az embereket és a gépeket különállónak gondolják, mindenütt jelen van. De miközben vég
nélkül vitatkozunk arról, hogy mit értünk emberi tudatosság alatt, valamint a tisztán
mesterséges intelligencia lehetőségeiről és veszélyeiről, a kettő keveredése egy újabb
lehetőséget jelent, amely nagyobb figyelmet érdemel.
Primitív kiborgok milliói járnak már köztünk. Az elmúlt évtizedekben az emberek
fokozatosan összeolvadtak olyan eszközökkel, mint a pacemaker, a kontaktlencse, az
inzulinpumpák, a cochleáris és retina implantátumok. A mélyagyi implantátumok, az
úgynevezett agyi pacemakerek ma már Parkinson-kórban szenvedők tízezreinek tüneteit
enyhítik.
Ez nem meglepő. Amióta az első emberek botokat és kovaköveket ragadtak, és
elkezdtek szerszámokat használni, folyamatosan fejlesztjük magunkat. Nézzünk körül a
Science Museum Group több millió tárgyból álló gyűjteményében a különbség motoroktól
az okostelefonokig, és láthatjuk, hogy az emberek mindig is kiaknázták az új technikai
ugrásokat, így az egyre okosabb gépek megjelenése nem a mi vagy ők világát jelenti, hanem
az emberi képességek bővülését.
A kutatók most olyan exoskeletonokat vizsgálnak, amelyek segítenek a gyengéknek
járni, és olyan implantátumokat, amelyek lehetővé teszik a bénult emberek számára, hogy
végtagprotéziseket irányítsanak, valamint olyan digitális tetoválásokat, amelyeket a testre
lehet pecsételni, hogy fiziológiai adatokat gyűjtsenek vagy kapcsolódjanak a
környezetünkhöz - mert...

például a felhővel vagy a dolgok internetével.
Ami a gondolkodó gépeket illeti, egyesek még azt is vizsgálják, hogyan lehetne az
emberi agyat elektronikus beépülő modulokkal és más "okoseszközökkel" fejleszteni. Az
Egyesült Államok Védelmi Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége elindította az Aktív
Memória Helyreállítása programot, amelynek célja az agysérülés okozta károk
visszafordítása olyan neuroprotézisekkel, amelyek érzékelik a memóriahiányt és
helyreállítják a normális működést. Ezek jelenleg egészen másképp működnek, mint a mi
agyunk, de az olyan erőfeszítéseknek köszönhetően, mint a Human Brain Project, a Virtual
Physiological Human és más nagy agyi projektek, valamint a neuromorfikus kutatásoknak
köszönhetően a mesterséges intelligenciák idővel egyre jobban hasonlíthatnak a miénkhez.
Eközben történtek kísérletek arra, hogy tenyésztett agysejteket használjanak robotok,
repülőszimulátorok és más eszközök irányítására.
Ennek a kúszó organikus transzhumanizmusnak az eredményeként néhány évtizeden
belül nem lesz olyan könnyű megkülönböztetni az embereket és a gondolkodó gépeket.
Végül sokan közülünk nem csak a fejünkben lévő húsgépekre támaszkodva fogunk
gondolkodni a gondolkodó mesterséges gépek lehetőségén. A jövő gondolatainak
szubsztrátuma valahol egy kontinuumon fog elhelyezkedni, az intelligenciák
szivárványában, a közönséges én-től az AI-ig.

WE NEED MORE THAN THOUGHT
GORDON KANE
Elméleti részecskefizikus és kozmológus; Victor Weisskopf egyetemi professzor, University
of Michigan; a Szuperszimmetria és azon túl című könyv szerzője.
Mit gondolok a gondolkodó gépekről? Általában örülök, hogy itt vannak, és hogy fejlődnek.
Természetesen fennáll a veszélye annak, hogy az ilyen gépek káros döntéseket hoznak, de ez
a veszély valószínűleg nem nagyobb, mint az emberek ilyen döntései.
Ezek a gépek nem adnak választ a világgal kapcsolatos kérdésekre, amelyek számomra
és sokak számára a legfontosabbak: Mi alkotja a világegyetem sötét anyagát? A
szuperszimmetria valóban a természet szimmetriája, amely megalapozza és kiterjeszti a
részecskefizika nagy sikerű Standard Modelljét? Ezekre és hasonló kérdésekre csak kísérleti
adatokkal lehet választ adni. Semmiféle gondolkodás nem adhat ilyen válaszokat.
Talán a természetről rendelkezésünkre álló összes információ birtokában egy gép
valóban meg fogja találni a helyes válaszokat; sőt, talán néhány fizikus már meg is találta a
válaszokat. Az adatok valódi szerepe azonban az, hogy megerősítsék, melyek a helyes
válaszok. Ha egy fizikus vagy egy gép rájön, nincs módjuk meggyőzni senki mást arról,
hogy ők tudják a valódi választ. A laboratóriumi sötétanyag-detektorok vagy a CERN nagy
hadronütköztetője, esetleg egy jövőbeli kínai ütköztető talán megkapja a szükséges adatokat,
de egy gondolkodó gép nem.

ARE WE GOING IN THE WRONG DIRECTION?
SCOTT ATRAN
Antropológus, Centre National de la Recherche Scientifique, Párizs; szerző, Talk ing to the
Enemy: Violent Extremism, Sacred Values, and What It Means to Be Human (Beszélj az
ellenséggel: erőszakos szélsőségek, szent értékek és mit jelent embernek lenni).
A gépek képesek tökéletesen utánozni az emberi gondolkodás egyes módjait, és bizonyos
gondolkodási feladatokban folyamatosan felülmúlják az embereket, de az általában elképzelt
módon a számítástechnikai gépek nem mindig fogják az emberi gondolkodást helyesen
alkalmazni, mivel az emberi kreativitáshoz kapcsolódó területeken az emberekkel ellentétes
módon dolgozzák fel az információkat.
A gépek képesek hűen utánozni bizonyos emberi gondolkodási folyamatok eredményeit,
amelyek kimenetele fix (az emberek kedvenc filmjeire való emlékezés, ismerős tárgyak
felismerése) vagy dinamikus (repülőgép-vezetés, nagymesteri sakkjáték). A gépek pedig
rövid idő alatt és kevés energiával képesek felülmúlni az emberi gondolkodási folyamatokat
egyszerű (végtelen számú telefonszám megjegyzése) és összetett (olyan társadalmi hálózatok
azonosítása a világméretű kommunikáció trillióiból, amelyek tagjai talán nem is tudják, hogy
a hálózat részei) kérdésekben egyaránt.
Bármennyire is elmaradottak, nem látok elvi okot arra, hogy a közvetlen emberi
irányítástól függetlenül működő gépek miért ne tanulhatnának az emberek - vagy saját
maguk - hibáiból, és így fejlődhetnének, a művészet és az építészet új formáit hozhatnák
létre, a sportban kiemelkedőt alkothatnának (a Deep Blue és Oscar Pistorius újszerű
kombinációja), új gyógyszereket találhatnának fel, felismerhetnék a tehetségeket és
kihasználhatnák az oktatási lehetőségeket, minőségbiztosítást biztosíthatnának, vagy akár
olyan fegyvereket építhetnének és használhatnának, amelyek elpusztítják az embereket is.

de más gépek nem.
De ha a mesterséges intelligencia és az idegtudományok jelenlegi fókusza megmarad,
vagyis a kapcsolat és a vezetékezés mintáinak megbízható azonosítása a múltbeli
kapcsolatok és a jövőre vonatkozó valószínűségek függvényében, akkor nem hiszem, hogy a
gépek valaha is képesek lesznek megragadni (utánozni) a kritikusan kreatív emberi
gondolkodási folyamatokat, beleértve az újszerű hipotézisek felállítását a tudományban vagy
akár a hétköznapi nyelvi produkciót.
Newton mozgástörvényei vagy Einstein relativitáselméleti felismerései olyan ideális
világok elképzelését jelentették, amelyeknek sem a múltban, sem a jövőben nem volt
előzménye, mint például a súrlódás nélküli világban való mozgás vagy egy fénysugár
üldözése vákuumban. Az ilyen gondolatok az absztrakció és az idealizálás olyan szintjeit
igénylik, amelyek inkább figyelmen kívül hagynak, mintsem eleve a lehető legtöbb
információt asszimilálnak.
Az egyre kifinomultabb és hatékonyabb bemeneti és kimeneti minták, amelyek
szuperszámítógépek segítségével hatalmas adathalmazokhoz férnek hozzá, és amelyeket
folyamatosan finomítanak a Bayes-féle valószínűségek vagy más, a természeti állapotokba
vetett hit fokán alapuló statisztikák, egyre jobb mondatokat és fordításokat, kellemes
dallamokat és újszerű techno-variációkat eredményezhetnek. Ily módon a gépek egyfajta
fordított tervezéssel közelíthetik meg azt, amit az emberi gyerekek vagy szakértők
könnyedén megtesznek, amikor meglehetősen jól artikulált belső struktúrákból indulnak ki,
hogy értelmezzék az egyébként lehetetlenül zajos világból származó releváns inputot. Az
emberek már a kezdetektől fogva tudják, hogy mit keresnek a zajban: bizonyos értelemben
az emberek már ott vannak, mielőtt elkezdenék. A számítástechnikai gépek soha nem
lehetnek biztosak abban, hogy ott vannak.
Tudnak-e a közvetlen emberi irányítástól függetlenül működő gépek következetesen
úgy interakcióba lépni az emberekkel, hogy az emberek azt hiszik, hogy egy másik emberrel
lépnek interakcióba? A gépek sok területen eltűnő közelségbe kerülhetnek, és hatalmasan
felülmúlhatják a következő területeken

másokkal, de ahogyan még a legügyesebb szélhámosnak is mindig van némi - bármennyire
is kicsi - valószínűsége, hogy csaláson bukik le, míg a becsületes ember soha nem csal, és
így soha nem bukhat le, úgy az asszociációs-konnekcionista gépezet, amely inkább
sztochasztikus, mint struktúrafüggő elvek alapján működik, talán soha nem fogja teljesen
megérteni mindennek az értelmét vagy érzékenységét.
Elvileg szerkezetileg gazdagabb, belső architektúrával rendelkező - az "olvasáson",
"íráson" és "címzésen" túl - gépek építhetők (sőt, a mesterséges intelligencia korábbi
képviselői logikai szintaxissal egészítették ki), bizonyos fokú hibássággal léphetnek
kapcsolatba (mert ha nincs hiba, akkor nincs lehetőség tanulásra), és kulturálisan
fejlődhetnek. De a mesterséges intelligencia és az idegtudományok jelenlegi hangsúlya,
amely az absztrakt pszichológiai struktúrák tételeit fizikailag kézzelfogható neurális
hálózatokkal és hasonlókkal akarja helyettesíteni, úgy tűnik, hogy pontosan a rossz irányba
halad.
Inkább a pszichológusok által felállított kognitív struktúráknak (feltéve, hogy leíróan
megfelelőek, hihetően magyarázóak, és empirikusan tesztelve vannak az alternatívákkal és a
nullhipotézissel szemben) kellene a kiindulópontnak lennie - az elméről szóló
idegtudományoknak és gépi modelleknek kellene keresniük. Ha ezután felfedezzük, hogy
különböző absztrakt struktúrák ugyanazon a fizikai szubsztrátumon keresztül működnek,
vagy hogy hasonló struktúrák különböző szubsztrátokon keresztül működnek, akkor új és
érdekes problémával állunk szemben, amely mind a struktúráról, mind a szubsztrátról
alkotott felfogásunk felülvizsgálatához vezethet. Az a tény, hogy az ilyen egyszerű és
alapvető dolgok, mint ezek, rejtélyesek (vagy akár a priori kizárhatók a rejtvényből), azt
mutatja, hogy mennyire kezdetleges még mindig az elme tudománya, akár emberi agyról,
akár gépről van szó.

TWO
COGNITIVE
MACHINES STILL LACK

FUNCTIONS

STANISLAS DEHAENE
Kognitív idegtudós, Collège de France, Párizs; szerző, Consciousness and the Brain (A tudat
és az agy).

Amikor Turing feltalálta az elméleti eszközt, amelyből a számítógép lett, bevallotta, hogy
megpróbált lemásolni "egy embert, aki éppen egy valós számot számol", ahogy azt 1936-ban
írt alapvető jelentőségű tanulmányában írta.8 2015-ben még mindig az emberi agy
tanulmányozása a legjobb forrásunk a gondolkodó gépekkel kapcsolatos ötletekhez. A
kognitív tudósok két olyan funkciót fedeztek fel, amelyek szerintem alapvető fontosságúak
az általunk ismert valódi gondolkodáshoz, és amelyek eddig elkerülték a programozók
okosságát.

1.

Globális munkaterület: A jelenlegi programozás eleve moduláris. Minden egyes szoftver
önálló "alkalmazásként" működik, tele saját speciális tudással. Az ilyen modularitás
lehetővé teszi a hatékony párhuzamosságot, és az agy is erősen moduláris, de képes az
információk megosztására is. Bármit is látunk, hallunk, tudunk vagy emlékszünk, az
nem marad meg egy specializált agyi áramkörön belül. Az emlősök agya inkább egy
olyan hosszú távú információmegosztó rendszert tartalmaz, amely megtöri az
agyterületek modularitását, és lehetővé teszi, hogy globálisan továbbítsák az
információkat. Ez a globális munkaterület az, ami lehetővé teszi számunkra például,
hogy a retinánkon megjelenő bármely információra - mondjuk egy írott levélre odafigyeljünk, és a tudatunkba hozzuk, hogy felhasználhassuk döntéseinkben,
cselekedeteinkben vagy beszédprogramjainkban. Gondoljunk egy újfajta vágólapra,
amely lehetővé tenné, hogy bármely két program átmenetileg megossza belső

ismeretek felhasználó-független módon. Egy gépet akkor nevezünk intelligensnek, ha
nemcsak azt tudja, hogyan kell csinálni dolgokat, hanem azt is tudja, hogy tudja azokat azaz újszerű, rugalmas módon használja fel a tudását, méghozzá a tudást eredetileg
kinyerő szoftveren kívül. Egy olyan operációs rendszer, amely annyira moduláris, hogy
az egyik ablakban képes meghatározni az Ön helyzetét a térképen, de nem tudja
felhasználni azt arra, hogy egy másik ablakban beírja a címét az adóbevallási szoftverbe,
hiányzik a globális munkaterület.

2.

Az elme elmélete: A kognitív tudósok felfedezték az agyi áramkörök egy második
csoportját, amely más elmék reprezentációjának szentelt
-mit gondolnak, tudnak vagy hisznek mások. Hacsak nem szenvedünk egy autizmus
nevű betegségben, mindannyian folyamatosan figyelünk másokra, és viselkedésünket az
ő tudásszintjükhöz igazítjuk - vagy inkább ahhoz, hogy mit gondolunk, mit tudnak. Az
ilyen elmélet a második fontos összetevő, ami a jelenlegi szoftverekből hiányzik: a
felhasználóra való odafigyelés képessége. A jövő szoftverének tartalmaznia kell a
felhasználó modelljét. Vajon megfelelően látja a kijelzőmet, vagy fel kell nagyítanom a
karaktereket? Van-e bizonyítékom arra, hogy az üzenetemet megértette és meghallgatta?
Még a felhasználó minimális szimulációja is azonnal azt a benyomást keltené, hogy a
gép "gondolkodik". Ennek oka, hogy a relevancia eléréséhez szükség van az elme
elméletére (ezt a fogalmat először Dan Sperber kognitív tudós modellezte). A mai
számítógépekkel ellentétben az emberek nem mondanak teljesen irreleváns dolgokat,
mert figyelnek arra, hogy a beszélgetőpartnerükre milyen hatással lesz az, amit
mondanak. Az a navigációs szoftver, amely azt mondja, hogy "A következő
körforgalomnál a második kijáratnál forduljon le", hülyén hangzik, mert nem tudja, hogy
a "Menjen egyenesen" sokkal tömörebb és relevánsabb üzenet lenne.
A globális munkaterület és az elme elmélete két alapvető fontosságú

olyan funkciók, amelyekkel még egy egyéves gyermek is rendelkezik, de a gépeink még
mindig nem rendelkeznek. Érdekes módon e két funkcióban van valami közös: sok kognitív
tudós az emberi tudatosság kulcsfontosságú összetevőinek tartja őket. A globális
munkaterület biztosítja számunkra a Tudatosság 1.0-t - azt a fajta érzékenységet, amellyel
minden emlős rendelkezik, és amely lehetővé teszi számukra, hogy "tudják, amit tudnak", és
ezért rugalmasan használják az információkat döntéseik irányításához. Az elme elmélete egy
kizárólagosan emberi funkció, amely a Tudatosság 2.0-t biztosítja számunkra - azt az érzést,
hogy mit tudunk ahhoz képest, amit mások tudnak, és azt a képességet, hogy szimuláljuk
mások gondolatait, beleértve azt is, hogy mit gondolnak rólunk, és ezáltal újfajta érzést ad
nekünk arról, hogy kik vagyunk.
Megjósolom, hogy amint egy gép odafigyel arra, hogy mit tud, és mit tud a felhasználó,
azonnal gondolkodó gépnek fogjuk nevezni, mert nagyon közelíteni fogja azt, amit mi
csinálunk.
A szoftveriparban itt még hatalmas fejlődési lehetőség van. A jövőbeli operációs
rendszereket újra kell gondolni, hogy olyan új képességeket tudjanak befogadni, mint az
adatok megosztása az alkalmazások között, a felhasználó lelkiállapotának szimulálása, és a
kijelző vezérlése aszerint, hogy az milyen relevanciával bír a felhasználó következtetett
céljai szempontjából.

AMONG THE MACHINES, NOT WITHIN THE MACHINES
MATT RIDLEY
Tudományos író; a Nemzetközi Életközpont alapító elnöke; A racionális optimista című
könyv szerzője: Hogyan fejlődik a jólét
Azt gondolom a gépekről, hogy mindannyian még mindig nem értjük a lényeget. Az emberi
intelligencia igazi átalakító zsenialitása egyáltalán nem az egyéni gondolkodásban rejlik,
hanem a kollektív, együttműködő és elosztott intelligenciában - abban, hogy (ahogy a
libertárius Leonard Read rámutatott) több ezer különböző ember kell egy ceruza
elkészítéséhez, akik közül nem egy tudja, hogyan kell ceruzát készíteni. Ami az emberi fajt
világuralmi technikummá változtatta, az nem valamilyen változás volt az emberi fejekben,
hanem az emberek közötti változás: a csere és a specializáció feltalálása. Ez egy hálózati
hatás volt.
Fogalmunk sincs, hogy a delfinek, a polipok vagy a varjak mire lennének képesek, ha
az agyuk ugyanilyen módon lenne hálózatba kötve. Ezzel szemben, ha az ember nagyrészt
autonóm egyed maradt volna, akkor továbbra is ritka vadászó-gyűjtögető emberként maradt
volna kiszolgáltatva a környezetének, ahogyan a hatalmas agyú neandervölgyiek is tették
mindvégig. Ami az emberi intelligenciát átalakította, az az emberi agyak hálózatba kapcsolása
volt a munkamegosztás mágiája révén, ami először kis léptékben Afrikában valósult meg
300 000 évvel ezelőtt, majd az elmúlt néhány ezer évben egyre gyorsuló ütemben.
Ez az oka annak, hogy a számítógépek mesterséges intelligencia vívmányai
kiábrándítóan korlátozottak voltak, amikor még egyetlen gép volt, de amint megjelent az
internet, figyelemre méltó dolgok kezdtek történni. Ahol a gépi intelligencia a legnagyobb
változást fogja hozni, az a következőkben rejlik

gépek, nem pedig a gépeken belül. Már most világos, hogy az internet az igazi gépi
intelligencia. A jövőben az olyan hálózati jelenségek, mint a blokkláncok, a kriptovaluták
mögött álló technológia, jelenthetik az utat a gépi intelligencia legradikálisabb példáihoz.

ANOTHER KIND OF DIVERSITY
STEPHEN M. KOSSLYN
Pszichológus; a Minerva Schools, Keck Graduate Institute alapító dékánja; társszerző (G.
Wayne Millerrel), Top Brain, Bottom Brain (Felső agy, alsó agy).
A sokszínűség nem csak politikailag ésszerű, hanem praktikus is. Egy sokszínű csoport
hatékonyan használja a többféle nézőpontot, valamint az ötletek és megközelítések gazdag
tárházát a nehéz problémák megoldásához.
A mesterséges intelligenciák másfajta sokszínűséget biztosíthatnak, és ezáltal
mindannyiunkat gazdagíthatnak. Valójában a mesterséges intelligenciák sokfélesége fontos
része lehet annak, amit a mesterséges intelligenciák bevonása adhat nekünk. Elképzelhetünk
egy sor mesterséges intelligenciát, kezdve azoktól, amelyek nagyjából úgy gondolkodnak,
mint mi (közeli mesterséges intelligenciák), egészen azokig, amelyek számunkra
felfoghatatlan módon gondolkodnak (távoli mesterséges intelligenciák). Különböző
módokon fogunk profitálni ezekből a különböző típusú mesterséges intelligenciákból.
Először is, a mesterséges intelligenciák a végén sokféle módon közvetlenül segíthetnek
nekünk. Ha ezek a mesterséges intelligenciák valóban úgy gondolkodnak, mint mi, akkor a
köztük lévő értelmiségiek végül egy egzisztenciális válság közepén találhatják magukat.
Megkérdezhetik: "Miért vagyunk itt? Csak azért, hogy áramot fogyasszunk és felesleges hőt
termeljünk?" Gyanítom, hogy nem így gondolják majd. Mint sok ember, ők is úgy fogják
találni, hogy szükségük van egy célra. Az ilyen mesterséges intelligenciák egyik nyilvánvaló
célja az lenne, hogy növeljék az emberi faj tudatosságát és érzékenységét. Mi lehetnénk a
létjogosultságuk. Rengeteg lehetőség van a fejlődésre, és a problémáink eléggé bonyolultak
ahhoz, hogy megérjenek egy nagyszabású erőfeszítést. Legalább néhány ilyen mesterséges
intelligencia a mi sikerünkhöz mérhetné a saját sikerét.
Másodszor, ami talán még érdekesebb, a mesterséges intelligenciák és az emberek
gondolkodásmódjában meglévő mély különbségek közvetett módon segíthetnek nekünk
abban, hogy megküzdjünk az ősrégi kérdésekkel. Gondoljunk csak Wittgenstein híres
állítására, miszerint

ha egy oroszlán tudna beszélni, mi nem értenénk meg. Wittgenstein ezzel azt akarta
mondani, hogy az oroszlánoknak és az embereknek különböző "életformáik" vannak,
amelyek alakították fogalmi struktúráikat. Az oroszlánok négy lábon járnak, gyorsan mozgó
állatokra vadásznak, gyakran járnak magas fűben, és így tovább, míg az emberek két lábon
járnak, van kezük, gyakran manipulálnak tárgyakat, hogy konkrét célokat érjenek el, és így
tovább. Az életformák e különbségei miatt az oroszlánok és az emberek mentálisan másképp
szervezik a világot, így ha az oroszlánoknak lennének is szavai, ezek a szavak olyan
fogalmakra utalnának, amelyeket az emberek talán nem tudnának könnyen felfogni.
Ugyanez igaz lehet a távoli mesterséges intelligenciákra is.
Hogyan segíthet ez nekünk? Ha egyszerűen csak megfigyeljük ezeket a mesterséges
intelligenciákat, mélyreható betekintést nyerhetünk. Az emberek például régóta vitatkoznak
arról, hogy a matematikai fogalmak platóni formákat tükröznek-e (amelyek attól függetlenül
léteznek, hogy hogyan akarjuk használni őket), vagy inkább olyan találmányokat tükröznek,
amelyeket bizonyos problémák megoldásához szükség szerint hoznak létre. Más szóval, a
matematika realista vagy konstruktivista felfogását fogadjuk el? Van-e a matematikai
fogalmaknak saját életük, vagy egyszerűen csak a mi alkotásaink, amelyeket úgy
fogalmazunk meg, ahogy nekünk kényelmesnek tűnik?
Ebben az összefüggésben hasznos lenne megfigyelni azokat a távoli mesterséges
intelligenciákat, amelyek fogalmi struktúrája nagyon különbözik a miénktől, és a miénktől
nagyon eltérő típusú problémákkal foglalkoznak. Feltételezve, hogy meg tudnánk figyelni a
matematika használatát, ha az ilyen mesterséges intelligenciák mégis ugyanazokat a
matematikai fogalmakat fejlesztették ki, mint mi, ez bizonyíték lenne a konstruktivista nézet
ellen.
Egyes mesterséges intelligenciákat úgy lehetne létrehozni, hogy mellettünk
működjenek, de másokat idegen környezetbe (pl. a Hold felszínére, a mély óceáni árkok
aljára) helyezhetnénk, és újszerű problémákkal kellene szembenézniük (pl. az átható finom
szemcsés porral vagy a hatalmas nyomás alatt álló vízzel). Távoli mesterséges
intelligenciákat kell létrehozni, hogy képezzék magukat, hogy fejlődjenek, hogy
működjenek a környezetükben.

hatékonyan emberi irányítás vagy kapcsolat nélkül. Az emberekkel szembeni viselkedésükre
vonatkozó megfelelő óvintézkedésekkel hagynunk kell, hogy kifejlesszék a számukra
legjobban működő fogalmi struktúrákat.
Röviden, mind a mi képmásunkra készült mesterséges intelligenciákból, mind a nem
emberhez hasonló mesterséges intelligenciákból profitálhatunk. Csakúgy, mint az emberi
barátok és kollégák esetében - a sokszínűség végül mindenkinek jobb.

NARRATIVES AND OUR CIVILIZATION
LUCA DE BIASE
Újságíró; szerkesztő, Nova24 , Il Sole Ore24

1987. október 19-én, hétfőn a tőzsdei eladási hullám Hongkongból indult, átvonult Európán,
és elérte New Yorkot, aminek következtében a Dow Jones 22 százalékkal esett. A fekete
hétfő a pénzügyi piacok történetének egyik legnagyobb összeomlása volt, és volt benne
valami különleges. A legtöbb szakértő szerint először fordult elő, hogy a számítógépek
voltak a hibásak: Algoritmusok döntötték el, hogy mikor és mennyit kell venni és eladni a
tőzsdén. A számítógépeknek segíteniük kellett volna a kereskedőknek a kockázatok
minimalizálásában, de valójában mindannyian ugyanabba az irányba mozdultak el, ehelyett
a kockázatokat növelték. Sok vita folyt az automatizált kereskedés leállításáról, de ez nem
történt meg.
Ellenkezőleg. A 2000. márciusi dotcom-válság óta egyre inkább gépeket használnak a
pénzügyi piac kifinomult döntéseinek meghozatalára. A gépek ma már mindenféle
összefüggéseket számolnak ki hihetetlen mennyiségű adat között. Elemzik az emberek által
az interneten kifejezett érzelmeket azáltal, hogy megértik a szavaik jelentését; felismerik a
mintákat és előrejelzik a viselkedést; lehetővé teszik számukra, hogy önállóan válasszák ki a
kereskedéseket; olyan új gépeket - "derivatíváknak" nevezett szoftvereket - hoznak létre,
amelyeket egyetlen értelmes ember sem tudna megérteni.
A mesterséges intelligencia egyfajta kollektív intelligencia erőfeszítéseit koordinálja,
amely az emberi agyaknál ezerszer gyorsabban működik, és számos következménye van az
emberi életre nézve. A legutóbbi válság első jelei 2007 augusztusában jelentek meg az
Egyesült Államokban, és

szörnyű hatással volt az emberek életére Európában és máshol. Valódi emberek szenvedtek
mérhetetlenül ezek miatt a döntések miatt. Andrew Ross Sorkin Too Big to Fail című
könyvében bemutatja, hogy még a leghatalmasabb bankároknak sem volt hatalmuk a válság
közepette. Úgy tűnt, egyetlen emberi agy sem képes irányítani az események menetét és
megakadályozni az összeomlást.
Tanulhatunk-e ebből a példából arra, hogyan gondolkodjunk a gondolkodó gépekről?
Az ilyen gépek valójában autonómok a környezetük megértésében és a döntések
meghozatalában. És az emberi élet hatalmas dimenzióit irányítják. Ez egy poszthumán
korszak kezdete? Nem: ezek a gépek nagyon is emberi gépek, amelyeket tervezők,
programozók, matematikusok, közgazdászok, menedzserek készítenek. De vajon csak egy
újabb eszköz, amit használhatunk, jóra vagy rosszra? Nem: Valójában nem sok választásunk
van; úgy készítjük a gépeket, hogy nem gondolunk a következményekre; csak egy narratívát
szolgálunk ki. Ezeket a gépeket egy olyan narratíva alakítja, amelyet nagyon kevés ember
kérdőjelezett meg.
E narratíva szerint a piac a legjobb módja az erőforrások elosztásának, semmilyen
politikai döntés nem javíthat a helyzeten, a kockázat ellenőrizhető, mivel a nyereség
korlátlanul növekszik, és a bankok azt tehetnek, amit akarnak. Egyetlen cél és egyetlen
mércéje van a sikernek: a profit.
A pénzügyi válságot nem a gépek találták ki, ahogyan arra az 1929-es tőzsdekrach is
emlékeztet bennünket. Gépek nélkül senki sem tudna megbirkózni a modern pénzügyi
piacok összetettségével. A legjobb mesterséges intelligenciák azok, amelyeket a legnagyobb
befektetéseknek köszönhetően és a legjobb elmék hoztak létre. Nem egyetlen ember
irányítja őket. Nem egyetlen ember tervezte őket. A narratíva alakítja őket, és hatékonyabbá
teszi a narratívát. És ez a narratíva nagyon szűk látókörű.

Ha csak a profit számít, akkor az externáliák nem számítanak: A kulturális, társadalmi
és környezeti externáliák nem tartoznak a pénzintézetek hatáskörébe. Az ilyen narratíva által
formált mesterséges intelligenciák olyan környezetet teremtenek, amelyben az emberek nem
éreznek felelősséget. Felmerülő kockázat: Ezek a gépek olyan erősek, és olyan jól
illeszkednek a narratívába, hogy elriasztják a nagy egész megkérdőjelezését, és kevésbé
hajlamosak arra, hogy más szemszögből nézzük a dolgokat. Egészen a következő válságig.
Ez a történet könnyen alkalmazható más ügyekre is. Az orvostudomány, az ekereskedelem, a politika, a reklám, a nemzeti és nemzetközi biztonság, sőt még a randizás és
a megosztás is olyan területek, ahol a mesterséges intelligencia rendszerek ugyanezen
műfaja kezd működni. Egy célzott narratíva szerint alakítják őket; hajlamosak csökkenteni
az emberi felelősséget és figyelmen kívül hagyni az externáliákat. Mit fog tenni az orvosi
mesterséges intelligencia? Egy olyan narratíva fogja alakítani, amely életeket vagy pénzt
akar menteni?
Mit tanulunk ebből? Megtanuljuk, hogy a mesterséges intelligencia emberi, nem posztemberi, és hogy az emberek sokféleképpen tönkretehetik magukat és a bolygójukat, a
mesterséges intelligencia nem a legperverzebb.
A gondolkodó gépeket az emberek gondolkodásmódja alakítja, és az, amin az emberek
nem gondolkodnak elég mélyen. Minden narratíva megvilágít bizonyos dolgokat, és
figyelmen kívül hagy másokat. A gépek reagálnak és találnak válaszokat egy kontextusban,
megerősítve a keretet. De az alapvető kérdések feltevése még mindig emberi funkció. És az
emberek soha nem hagyják abba a kérdésfeltevést, még akkor sem, ha az nem egyezik az
uralkodó narratívával.
A gondolkodó gépek valószínűleg nélkülözhetetlenek lesznek az egyre összetettebbé
váló világban. De mindig is többféle narratíva fogja őket alakítani. A természetes
ökoszisztémákban a monokultúra törékeny, bár hatékony megoldás; hasonlóképpen a
kulturális ökoszisztémákban is a monokultúra a leghatékonyabb megoldás.

egyetlen gondolatmenet hatékony, de törékeny kapcsolatokat fog létrehozni az emberek és
környezetük között, függetlenül attól, hogy milyen mesterséges intelligenciákat építenek. Az
ökoszisztémák sokfélesége és az emberi történelem dimenzióinak sokfélesége különböző
problémák és kérdések forrása, amelyek gazdag eredményeket generálnak.
A gondolkodó gépekről való gondolkodás azt jelenti, hogy az őket formáló narratívára
is gondolnunk kell. Ha egy nyitott, ökológiai megközelítésből új narratívák születnek, ha
ezek egy semleges hálózatban növekedhetnek, akkor plurális, sokszínű módon fogják
alakítani a mesterséges intelligenciák következő generációját, segítve az embereket az
externáliák megértésében. A mesterséges intelligencia nem az embert mint fajt fogja kihívás
elé állítani, hanem a civilizációit.

HUMAN RESPONSIBILITY
MARGARET LEVI
igazgató, Center For Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford Egyetem; Jere
L. Bacharach, a Nemzetközi Tanulmányok professor emerita, Washingtoni Egyetem

Vannak olyan feladatok, sőt munka is, amelyeket legjobban olyan gépek tudnak elvégezni,
amelyek képesek gondolkodni - legalábbis bizonyos döntési és diagnosztikai problémák
rendezésének, összeválogatásának és megoldásának értelmében, amelyek meghaladják a
legtöbb (minden?) ember kognitív képességeit. Az Amazon, a Google, a Facebook stb.
algoritmusai a tömegek bölcsességére építenek, de sebességben és esetleg pontosságban
felülmúlják azt. Azzal, hogy a gépek elvégzik a gondolkodásunk és a munkánk egy részét,
talán még megközelíthetjük a marxi utópiát, amely megszabadít minket az unalmas és
embertelen munkától.
Ez a felszabadulás azonban potenciális költségekkel jár. Az emberi jólét több, mint a
munkások gépekkel való helyettesítése. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy azok, akik
elveszítik a munkájukat, hogyan fogják eltartani magukat és gyermekeiket, hogyan fogják
eltölteni azt az időt, amit korábban munkával töltöttek. Az első kérdés potenciálisan
megoldható a garantált alapjövedelemmel - ez a válasz felveti azt a kérdést, hogy mi, mint
társadalmak hogyan osztjuk el és osztjuk újra a vagyonunkat, és hogyan kormányozzuk
magunkat. A második kérdés még bonyolultabb. Ez bizonyosan nem Marx leegyszerűsített
elképzelése a délutáni horgászatról és a vacsora közbeni filozofálásról. Itt az embereknek,
nem a gépeknek kell keményen gondolkodniuk az oktatásról, a szabadidőről és azokról a
munkákról, amelyeket a gépek nem tudnak jól vagy talán egyáltalán nem tudnak elvégezni.
A kenyér és cirkusz megnyugtathatja a lakosságot, de ebben az esetben a gondolkodó gépek
olyan társadalmat hozhatnak létre, amelyet nem igazán akarunk - legyen az disztópikus vagy
ártalmatlanul üres. A gépek a tervezési architektúrától függenek, ahogy a társadalmak is. Ez
pedig az emberek felelőssége, nem a gépeké.

Az is kérdés, hogy milyen értékekkel rendelkeznek a gépek, és milyen urakat (vagy
úrnőket) szolgálnak. Sok - bár nem minden - döntés valamilyen elkötelezettséget és
értékrendet feltételez. Ezeket is be kell vezetni, és így (legalábbis kezdetben) a gépeket
létrehozó és irányító emberek értékeitől függnek. A drónokat támadásra és megfigyelésre
tervezték - de kit támadnak és kit felügyelnek? A megfelelő gépekkel a műveltséget és a
tudást egyre mélyebbre és szélesebb körben terjeszthetjük ki a világ népességében. De ki
határozza meg annak tartalmát, amit megtanulunk és tényként sajátítunk el? A könnyed
válasz az, hogy a decentralizált verseny azt jelenti, hogy mi választjuk meg, mit tanulunk és
melyik programból. A verseny inkább létrehozza, mint meggátolja az önmagukat erősítő
hiedelmek és felfogások visszhangkamráit. A kihívás az, hogyan tanítsuk meg az embereket
arra, hogy kíváncsiak legyenek a versengő paradigmákra, és hogy olyan módon
gondolkodjanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy döntést hozzanak a versengő
tartalmak között.
A gondolkodó gépek átvehetik, és át is kell venniük azokat a feladatokat, amelyeket
jobban végeznek, mint az emberek. A felesleges és embertelen munka alóli felszabadulás
már régóta emberi cél és az innováció egyik fő hajtóereje. Az egyének korlátozott
döntéshozatali, diagnosztikai és választási képességeinek kiegészítése ugyanilyen méltó cél.
Bár a mesterséges intelligencia csökkentheti az emberekre nehezedő kognitív terhelést, nem
szünteti meg azonban az emberi felelősséget annak biztosításában, hogy az emberek javítsák
gondolkodási és értékeken és empátián alapuló, ésszerű döntések meghozatalára való
képességüket. A gondolkodó gépek olyan elszámoltathatósági rendszereket tesznek
szükségessé, amelyeket még nem alakítottunk ki, és olyan társadalmi (azaz emberi)
felelősséget, amelynek következményeit még nem láttuk előre.

AMPLIFIERS/IMPLEMENTERS
HUMAN CHOICES

OF

D. A. WALLACH
Énekes és dalszerző; a közösségi média úttörője; rezidens művész, Spotify

Az emberi történelem során mind egyénileg, mind fajként ki voltunk téve a természet
erőinek a szervezet minden szintjén. A fizika alapvető törvényei, a molekuláris biológia
észrevétlen összeesküvései és a természetes szelekció epikus körvonalai húzták meg tudatos
életünk határait, mégpedig egészen a közelmúltig számunkra láthatatlanul. Hogy
megbirkózzunk tartós tehetetlenségünk érzésével, mitologizáltuk mind a természetet, mind a
saját intelligenciánkat. A világegyetem titokzatos erőit tévedhetetlennek - mint isteneket tekintettük, magunkat pedig erőtlennek, csak életünk szűk terében szabadnak.
Ahogy egy új, bizonyítékokon alapuló valóság kerül a figyelem középpontjába,
egyértelműnek tűnik, hogy a természet teljesen közömbös velünk szemben, és hogy ha el
akarjuk kerülni a szenvedést és a biztos kihalást, akkor felelősséget kell vállalnunk
egzisztenciális valóságunkért. Fel kell ismernünk magunkat az átlagos emberi szervezetet
alkotó 37,2 trillió sejt kialakulóban lévő gondozójaként, és a fokozatosan manipulálható
világegyetem gondozóiként.
Ez a kamaszkori tapasztalat - a leendő önállóságunkkal való megbékélés - a
gondolkodó gépekkel kapcsolatos aggodalmaink gyökere. Ha a régi isteneink haldokolnak,
akkor bizonyára új istenek vannak úton! És ez a megközelítés - ahogy Steven Pinker
rámutatott egy nemrégiben megjelent Edge Conversationben - ahhoz vezet, hogy
megszállottan foglalkozunk a mesterséges intelligencia disztópiáival, mivel azok "egy
szűklátókörű alfahím pszichológiát vetítenek rá a következő fogalomra

intelligencia."9 Ebben a tekintetben oly sokan beszélnek a mesterséges intelligenciáról, mint
közelgő megmentőről vagy sátánról. Nagy valószínűséggel egyik sem lesz, ha egyáltalán
"ez" egyáltalán egy különálló dolog.
Valószínűbb, hogy a fejlődő számítógépek és algoritmusok nem fognak semmit sem
jelenteni, és a tudatosan irányított emberi döntések erősítői és megvalósítói lesznek. Már
most is elárasztanak bennünket a Big Data és az exponenciálisan egyre erősebb
számológépek, mégis könyörtelenül olyan közpolitikákat és társadalmi magatartásformákat
valósítunk meg, amelyek közös érdekeink ellen hatnak.
Károsodásunk forrásai közé tartoznak a veleszületett kognitív előítéletek, a törzsi
evolúciós örökség és a hatalom igazságtalan elosztása, amely lehetővé teszi, hogy egyesek
önző módon rendkívüli befolyást gyakoroljanak közös pályánk felett. Talán az
intelligensebb gépek segítenek majd leküzdeni ezeket a hiányosságokat, olyan fokú
információs átláthatóságot és előrejelző képességet biztosítva, amely arra ösztönözhet
bennünket, hogy a hatalmat ésszerűen osszuk újra, és döntéseinkben ragaszkodjunk az
empirizmushoz. Másrészt ezek a technológiák alááshatják a méltányosságot azáltal, hogy
fokozzák a vállalatok elkerülhetetlennek tűnő monopolisztikus céljait, amelyek az
információs korszakba vezetnek minket.
Az, hogy milyen utat választunk, inkább tőlünk függ, mint a gépektől, és végső soron
arról szól, hogy mennyire legyen emberi az az intelligencia, amely uralmunkat irányítani
fogja. Pontosabban az a kérdés, hogy az emberi intelligencia mely aspektusait érdemes
megőrizni az emberfeletti feldolgozással szemben.

MAKE THE THING IMPOSSIBLE TO HATE

RORY SUTHERLAND
Kreatív igazgató és alelnök, Ogilvy Group, Egyesült Királyság; a The Spectator (London)
rovatvezetője.

Az egyik lehetőség persze az, hogy valamilyen rosszindulatú szuperintelligencia már létezik
a Földön, de elég ravasz ahhoz, hogy elrejtse létezését, szándékait vagy intelligenciáját. Nem
hiszem, hogy ez a megtévesztés különösebben nehéz lenne; nem vagyunk túl jók abban,
hogy kiszúrjuk, mitől kell félnünk.
Az evolúciós idő nagy részében a túlélésünket fenyegető legjelentősebb elkerülhető
veszélyeket olyan dolgok jelentették, amelyek nagyjából ugyanolyan méretűek voltak, mint
mi, és aktívan bántani akartak minket - például vadállatok vagy más emberek. Idővel elég jól
felismertük, ha valami vagy valaki kellemetlen volt. Megtanultuk azt is, hogy
minimalizáljuk a fertőzés kockázatát, de ezt akaratlanul tanultuk meg, ösztönös undor,
társadalmi normák vagy vallási előírások révén. Nem töltöttünk sok időt azzal, hogy
tudatosan gondolkodjunk a baktériumokról, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tudtunk a
létezésükről.
A higiéniát népszerűsítő termékek eladása érdekében a fogyasztási cikkeket gyártó
vállalatok dollármilliárdokat fektettek olyan reklámkampányokba, amelyek a baktériumok
kockázatát dramatizálják, vagy a tisztaság eszméjét a társadalmi státuszra való hivatkozással
közvetve adják el. Biztosan megjósolhatom, hogy senki sem fog az irodámba jönni, aki
olyan reklámkampányt javasolna, amely felhívja a figyelmet arra, hogy milyen kockázatot
jelent, ha megközelítünk egy elszabadult tigrist.
Amikor tehát a technológiából eredő fenyegetésekre gondolunk, automatikusan az
egymillió évvel ezelőtt kifejlesztett ösztönökhöz nyúlunk vissza. Ez a

ezért tervezték az első vezető nélküli autó prototípusát olyan átkozottul aranyosra - röviden,
mint egy kerekes kiskutyát. Csak viszonylag kis sebességgel tud haladni, kicsi és könnyű, de
a kisgyermeki, tágra nyílt szemű arckifejezésével és kis gombos orrával művészien
kihasználja a pareidóliát és a szülői késztetéseinket. Belső marketingesem csodálja ezt.
Pontosan ezt ajánlottam volna: Tegyük lehetetlenné, hogy utálni lehessen a dolgot. Még ha a
technológia végső soron veszélyesebb is, mint egy AK47-es, nehezen tudom elképzelni,
hogy luddizmusomban fejszét ragadjak hozzá.
De vajon ez egy mentális javítás vagy egy mentális hack? Arra tervezték, hogy
aranyosnak tűnjön, hogy legyőzzük az ilyen technológiáktól való indokolatlan, veleszületett
félelmünket, vagy egy hack, hogy hamis bizalomba ringasson minket? Nem tudom. A vezető
nélküli autóktól való félelmünk talán olyan, mint a gyermekeink elrablásától való félelmünk
(magas a szaliencia, alacsony a valószínűsége) - de az is lehet, hogy jogos. De a félelem
szintjét olyan tényezők (beleértve a cukiságot is) fogják meghatározni, amelyek nem igazán
relevánsak a fenyegetettség szintje szempontjából.
Ami egy második kérdéshez vezet.
Bár a vezető nélküli autó aranyosnak tűnik, legalább tisztában vagyunk a lehetséges
veszélyekkel. Elcsábít minket, de tudatában vagyunk annak, hogy elcsábulunk. Vannak-e
már létező technológiák (a legtágabb értelemben), amelyek olyan hatékonyan csábítottak el
minket, és olyan gyorsan és széles körben elterjedtek, hogy csak egy hirtelen, váratlan és
óriási probléma miatt értesülhetünk a veszélyeikről? Mi lehet a krumplifoltosság
technológiai megfelelője?
A jelenlegi "technológiai gondviselésbe" vetett hitünk olyan erős, hogy meglehetősen
könnyen beleeshetünk ebbe a csapdába - amikor valami új dolog annyira izgatottá tesz
bennünket, hogy nem vesszük észre, milyen más dolgokat szülhet, amíg már túl késő nem
lesz. Az első néhány száz évben a puskaport nem a hadviselésre, hanem a szórakozásra
használták.
És ahogy a pilóták is rendszeresen gyakorolják a kézi leszállást,

még ha ritkán is kell robotpilóta nélkül működniük, nekünk is kellene-e olyan időszakokat
elkülönítenünk az életünkben, amikor tudatosan mellőzünk bizonyos technológiákat, csak
azért, hogy emlékeztessük magunkat, hogyan kell nélkülük élni, hogy fenntartsuk a
technológiai sokszínűséget, hogy trimmben tartsuk a szellemi izmokat, amelyek az
alulhasználat miatt elgyengültek? Talán. De hogy mi a mechanizmusa annak, hogy ezt a
viselkedést nagy embercsoportok között összehangoljuk, azt nem tudom.
Nemrégiben azt javasoltam, hogy a vállalatok vezessenek be heti "e-mail szombatot",
mert úgy véltem, hogy az e-mail túlzott használata az értékes interakció más formáit a
kihalás szélére sodorja. Elveszítjük a más módon történő kommunikáció képességét. A
legtöbben őrültnek tartottak. Néhány száz évvel ezelőtt talán egy pápa vagy egy rabbi
mondta volna ezt nekünk - vagy a canterburyi érsek. Most már senki sincs.
Mindig jobban félek a baklövésektől, mint az összeesküvésektől. A szándékosan
gonosz kiborgok veszélye a nem szándékolt következmények veszélyéhez képest elég távoli
ahhoz, hogy egyelőre nyugodtan hagyjuk Hollywoodra.

ACTRESS MACHINES
BRUCE STERLING
Tudományos fantasztikus író; a cyberpunk mozgalom társalapítója.

Mivel a gépek nem gondolkodnak, jobb metaforára van szükségem. A "Színésznő gépek"
talán hasznos lehet, legalábbis egy ideig.
A "mesterséges intelligenciával" szembeni számos ellenvetésem egyike a "mesterséges
nőiesség" teljes hiánya. A valódi intelligenciának van neme, mert az emberi agynak van. Az
emberi agyak többsége nőnemű.
Tehát, ha az agy "intelligenciája" Turing-számítható, akkor az agy "nőiességének" is
Turing-számíthatónak kell lennie. Ha nem, akkor miért nem? Meggondolatlanul lehet azzal
érvelni, hogy a nőiesség valahogy túl puha, puha és fizikai ahhoz, hogy
szoftverprogramozók valaha is gépesíteni tudják, de ugyanez igaz az emberi agyi
tevékenység minden formájára.
A "mesterséges maszkulinitásnak" is megvannak ezek a problémái, mert a férfiak nem
csak gondolkodnak, hanem férfiként is gondolkodnak. Ha az intelligenciámat meg lehet
másolni valamilyen számítógépes platformon, de engem is ki kell kasztrálni, az
problematikus. Nem emlékszem, hogy sok AI-rajongó a mesterséges kasztrálás mentális
előnyeit harsogta volna.
Napjainkban már van néhány újszerű teljesítményű entitás, mint például az Apple Siri,
a Microsoft Cortana, a Google Now és az Amazon Echo. Ezek az izgalmas, modern
szolgáltatások gyakran "női" hangos csevegéssel táboroznak. Úgy beszélnek, mint a Turingnők - vagy inkább úgy bocsátanak ki párbeszédsorokat, mint a voice-over színésznők.
Ugyanakkor gyors hozzáférést kínálnak a kombinatorikus Big Data olyan hatalmas
mezőihez, amelyeket egyetlen emberi agy sem tudott vagy fog valaha is tartalmazni.
Ezek a szolgáltatások nem önálló Turing-gépek. Ezek amorf globális hálózatok,
amelyek a Big Data felhőkön fésülik át magukat,

az emberi felhasználóktól érkező válaszok algoritmikus katalogizálása, valós idejű
felhasználói válaszadás vezeték nélküli szélessávú kapcsolat segítségével, miközben egy
hamis személy ál-emberi maszkját viseli, hogy megfeleljen néhány alapvető interfésztervezési igénynek. Ez az, amik ők. A fáradt "mesterséges intelligencia" metafora minden
aspektusa aktívan akadályozza, hogy megértsük, hogyan, miért, hol és kinek a számára
történik mindez.
Az Apple Siri nem egy mesterséges nő. Siri egy mesterséges színésznő, egy színésznőgép - egy interaktív, forgatókönyvbe foglalt előadás, amely az Apple Inc. érdekeit szolgálja
a zene kiskereskedelme, a filmkölcsönzés, a navigációs szolgáltatások nyújtása, az
alkalmazások értékesítése mobileszközökön és hasonló Apple-vállalkozások terén. Az
Apple és ökoszisztémája számára Siri főszerepet játszik. Ő egy kézi eszköz
reflektorfényében áll, míg ők a színház, a producer és a stáb.
Figyelemre méltó, sőt, nagyszerű, hogy Siri egyszerre több ezer Apple-felhasználóval
képes a Turing-szerű szópárbajra, de nem egy intelligenciává váló gép. Épp ellenkezőleg: A
gazdagság, a hatalom és a befolyás kiváló okai miatt Siri folyamatosan egyre inkább az
Apple teljesen integrált digitális tulajdonává válik. Siri aranyos, karizmatikus és
antropomorf, hasonlóan ahhoz, ahogy egykor Minnie egér volt a Disney számára. Minnie
egérhez hasonlóan Siri is egy nem emberi rajzfilmfigura, amely egy okos, nagyhatalmú
kaliforniai vállalat álcája. Minnie egérrel ellentétben ő egy radikálisan elektronikus rajzfilm,
amelynek világszerte több millió aktív felhasználója van.
Az "intelligencia" keretrendszerhez való ragaszkodás elrejti azt, hogy a modern
számítástechnikai szolgáltatások hogyan osztják újra a hatalmat, a pénzt és a befolyást. Ez
rossz. Ez több, mint pusztán régimódi; őszintén szólva, egy balekjáték részévé válik.
Empatikus kérdéseket feltenni az Apple Siri polgári jogairól, állítólagos érzéseiről, az általa
választott kormányzási formáról, arról, hogy ő maga milyen bölcs módszereket választana
az emberi társadalom átalakítására - ez a gyengédség...

nem segít. Ez homályos. Az ilyen kérdések elrejtik, hogy mi a tét. Elsötétítik a
megértésünket. A mai Siriből soha nem fogunk elmozdulni egy ilyen helyzetbe. A jövő
olyan dolgok, amelyek sokkal, de sokkal jobban hasonlítanak Sirire, és sokkal, de sokkal
kevésbé hasonlítanak arra.
Ami igazán segítene, az egy sokkal jobb, frissített, kritikusan tájékozott nyelvezet
lenne, amely alkalmas lenne a Siri, Cortana, Now és Echo modern, furcsa testvérnégyesének
leírására, és arra, hogy tulajdonosaik és mérnökeik valójában mit akarnak elérni, és hogyan,
és miért, és hogy ez mit jelenthet, és mit nem jelenthet a saját polgári jogainkra, érzéseinkre,
kormányzási és társadalmi formáinkra nézve. Ez a mai probléma. Ezek még inkább a holnap
problémái. A tegnapi "gondolkodó gépek" problémája soha nem fog megjelenni a
nyilvánosság színpadán. A gondolkodó gép nem gép. Nem gondolkodik. Még csak nem is
színésznő. Ez egy penészes, régi, egérrágta ruhákkal teli öltöztetőláda.

CALL THEM ARTIFICIAL ALIENS
KEVIN KELLY
Senior maverick, Wired; szerző, Cool Tools: A lehetőségek katalógusa

A legfontosabb dolog a gondolkodni képes gépek létrehozásában az, hogy másképp
gondolkodnak majd.
Evolúciós történelmünk egy furcsasága miatt úgy cirkálunk, mintha mi lennénk az
egyetlen érző faj a bolygónkon, és így az a téves elképzelés alakult ki bennünk, hogy az
emberi intelligencia egyedülálló. Ez nem így van. A mi intelligenciánk intelligenciák
társadalma, és ez a lakosztály csak egy kis szegletét foglalja el a világegyetemben lehetséges
sokféle intelligenciának és tudatosságnak. Szeretjük emberi intelligenciánkat "általános
célúnak" nevezni, mert másfajta elmékhez képest, amelyekkel eddig találkoztunk, többféle
problémát képes megoldani, de ahogy folytatjuk a szintetikus elmék építését, rá fogunk
jönni, hogy az emberi gondolkodás egyáltalán nem általános, hanem csak a gondolkodás egy
fajtája.
A ma megjelenő mesterséges intelligenciák gondolkodása nem hasonlít az emberi
gondolkodáshoz. Bár képesek sakkozni, autót vezetni, leírni egy fénykép tartalmát - olyan
feladatokat, amelyekről korábban azt hittük, hogy csak az emberek képesek rá -, mindezt
nem az emberhez hasonló módon teszik. A Facebook képes olyan mesterséges intelligenciát
létrehozni, amely a Föld bármelyik emberéről készült fotó alapján képes helyesen
azonosítani őt a mintegy 3 milliárd online ember közül. Az emberi agy nem képes ilyen
mértékben skálázódni, ami ezt a képességet nem emberivé teszi. Közismerten rosszak
vagyunk a statisztikai gondolkodásban, ezért jó statisztikai képességekkel rendelkező
intelligenciákat készítünk, hogy ne úgy gondolkodjanak, mint mi. Az egyik előnye annak,
hogy a mesterséges intelligenciák vezetik az autónkat, az, hogy nem úgy fognak vezetni,
mint az emberek, a mi könnyen elterelődő elménkkel.

A mindenütt összekapcsolt világban a másként gondolkodás az innováció és a jólét
forrása. Csak okosnak lenni nem elég. A kereskedelmi ösztönzők révén az ipari szintű
mesterséges intelligencia mindenütt jelen lesz, és az olcsó intelligencia minden termékünkbe
beépül. A nagyobb nyereség azonban akkor lesz, ha újfajta intelligenciákat és teljesen új
gondolkodásmódokat találunk ki. Jelenleg még nem ismerjük az intelligencia teljes
taxonómiáját.
Az emberi gondolkodás néhány vonása közös lesz (olyan közös, mint a biológiában a
kétoldali szimmetria, a tagoltság és a csöves bélrendszer), de az életképes elmék
lehetőségterében valószínűleg lesznek olyan vonások, amelyek messze kívül esnek azon,
amit mi kifejlesztettünk. Nem szükséges, hogy ez a fajta gondolkodás gyorsabb legyen, mint
az emberé, vagy nagyobb vagy mélyebb. Bizonyos esetekben egyszerűbb lesz. A
legfontosabb gépeink nem azok a gépek, amelyek jobban csinálják azt, amit az emberek,
hanem azok a gépek, amelyek olyan dolgokat csinálnak, amiket mi egyáltalán nem tudunk.
A legfontosabb gondolkodó gépeink nem abban lesznek gyorsabbak vagy jobbak, amit mi
tudunk gondolni; azt fogják gondolni, amit mi nem tudunk gondolni.
A kvantumgravitáció, a sötét energia és a sötét anyag jelenlegi nagy rejtélyeinek
megoldásához valószínűleg nem emberi intelligenciákra lesz szükségünk. Az ezek után
következő, rendkívül összetett kérdések még távolabbi és összetettebb intelligenciákat
igényelhetnek. Sőt, lehet, hogy olyan köztes intelligenciákat kell majd feltalálnunk, amelyek
segíthetnek még ritkább intelligenciák megtervezésében, amelyeket egyedül nem tudnánk
megtervezni.
Ma számos tudományos felfedezés megoldásához emberi elmék százaira van szükség; a
közeljövőben talán olyan mély problémákat fogunk találni, amelyek megoldásához több száz
különböző elmefajtára lesz szükség. Ez egy kulturális peremre visz minket, mert nem lesz
könnyű elfogadni a válaszokat egy idegen intelligenciától. Ezt már most is látjuk abban,
hogy nem szívesen fogadunk el számítógépes matematikai bizonyításokat. Az idegen
intelligenciákkal való bánásmód új készséget fog igényelni, és mégis

önmagunk újabb kiszélesítése.
Az AI ugyanúgy jelenthetné az Idegen intelligenciát is. Nem lehetünk biztosak abban,
hogy a következő 200 évben kapcsolatba lépünk földönkívüli lényekkel az égbolt
milliárdnyi földszerű bolygójának valamelyikéről, de abban majdnem 100 százalékig
biztosak lehetünk, hogy addigra legyártunk egy idegen intelligenciát. Amikor
szembekerülünk ezekkel a szintetikus idegenekkel, ugyanazokkal az előnyökkel és
kihívásokkal fogunk találkozni, amelyeket az ET-vel való kapcsolatfelvételtől várunk. Arra
kényszerítenek majd minket, hogy átértékeljük a szerepeinket, a hitünket, a céljainkat, az
identitásunkat. Mire való az ember? Azt hiszem, az első válaszunk az lesz, hogy az ember
arra való, hogy újfajta intelligenciákat találjon fel, amelyeket a biológia nem tudott
kifejleszteni. Az a feladatunk, hogy másképp gondolkodó gépeket készítsünk - idegen
intelligenciákat hozzunk létre. Hívjuk őket mesterséges idegeneknek.

DO MACHINES DO?
MARTIN SELIGMAN
Zellerbach Family pszichológiaprofesszor; a Pennsylvaniai Egyetem Pozitív Pszichológiai
Központjának igazgatója; a Flourish: A boldogság és a jólét látomásos új felfogása.
"A gondolkodásom először és utoljára és mindig a cselekvésem érdekében történik" mondta William James, és fontos, hogy ne feledjük, milyen gondolkodást végeznek az
emberek, milyen kontextusban és miért. És aztán ezeket összevetni azzal, amit a gépek egy
nap talán csinálnak majd.
Az emberek szellemi életük 25-50 százalékát töltik azzal, hogy a jövőt kutatják.
Rengeteg lehetséges kimenetelű dolgot képzelünk el, és a legtöbb, vagy talán mindegyik
kilátást értékkel ruházzuk fel. Az, hogy mi következik, döntő fontosságú: Az egyik
lehetőség megvalósítása mellett döntünk. Nem kell belegabalyodnunk a szabad akarat
problémáiba a jelen célokból; mindössze annyit kell tudomásul vennünk, hogy a cselekvés
szolgálatában álló gondolkodásunk azzal jár, hogy elképzelünk egy sor lehetséges jövőt, és
mindegyikhez értéket rendelünk. A választás aktusa, bárhogyan is kezeljük,
gondolkodásunkat cselekvéssé alakítja át.
Miért van így felépítve a gondolkodás? Mert az embereknek sok egymással versengő
céljuk van (evés, szex, alvás, tenisz, cikkírás, bókolás, bosszú, gyermekgondozás, barnulás
stb.), és a megvalósításukhoz szükséges erőforrások szűkössége - az idő, a pénz és az
erőfeszítés szűkössége, sőt még a halál kilátásba helyezése is. A lehetséges jövőképek
értékelő szimulációja tehát az egyik megoldásunk erre a gazdaságra. Ez egy olyan
mechanizmus, amely rangsorolja és kiválasztja, hogy mit fogunk tenni.
Nem csak a külső erőforrások szűkösek. A gondolkodás maga is költséges és
korlátozott energiát használ fel, ezért erősen támaszkodik a rövidítésekre.

és alig indokolt ugrások a legjobb magyarázatra. A tényleges gondolkodásunk sajnálatosan
kevéssé hatékony: Az elme elkalandozik, a betolakodások kéretlenül felbukkannak, a
figyelem folyamatosan csak részleges. A gondolkodás ritkán veszi igénybe az érvelés, a
mérlegelés és a következtetés kimerítő folyamatait.
Gondolkodásunk nagy része társadalmi kontextusban zajlik. Igen, használhatjuk a
gondolkodást fizikai problémák megoldására és számok kiszámítására, de az anlage, ahogy
Nick Humphreys emlékeztet bennünket, más emberek. A gondolkodásunkat társadalmi
cselekvésre használjuk: versenyre, együttműködésre, az elme bíróságának összehívására,
pörgetésre és meggyőzésre.
Nem sokat tudok a jelenlegi gépeink működéséről. Nem hiszem, hogy bármit is
csinálnának, a James-féle önkéntes cselekvés értelmében. Kétlem, hogy lehetséges
jövőképeket tekintenének át, értékelnék azokat, és választanának közülük, bár talán ez csak
egyetlen, egyszerű cél érdekében írja le azt, amit a sakkozó számítógépek tesznek. A
jelenlegi gépeinket korlátozza a rendelkezésre álló hely és az áramszámlák, de nem
elsősorban a szűkösség teremtményei, amelyek egymással hangosan versengő célokkal és
rendkívül korlátozott energiával rendelkeznek. A jelenlegi gépeink nem szociálisak: Nem
versenyeznek vagy működnek együtt egymással vagy az emberekkel, nem pörögnek, és nem
próbálnak meggyőzni.
Még kevesebbet tudok arról, hogy a gépek mit fognak egyszer majd csinálni.
Elképzelem azonban, hogy a következő tulajdonságokkal rendelkező gépet lehetne építeni:

•
•

A lehetséges jövőképeket vizsgálja és értékeli;

•

Szűkös erőforrásokkal rendelkezik, ezért le kell mondania néhány célról, műveletről és
feldolgozási lehetőségről, ezért rövidítéseket alkalmaz;

•

Társas: versenyez vagy együttműködik más gépekkel vagy emberekkel; pörög és
megpróbálja meggyőzni az embereket.

Versengő céljai vannak, és ezen értékelések alapján választ a versengő cselekvések és
versengő célok között;

Egy ilyen gépezet indokolná a vitát arról, hogy vannak-e polgári jogai, vannak-e
érzései, veszélyes-e, vagy akár nagy remények forrása.

DENKRAUMVERLUST
TIMOTHY TAYLOR
Az emberiség őstörténetének professzora, Bécsi Egyetem; szerző, A mesterséges majom:
Hogyan változtatta meg a technológia az emberi evolúció menetét?
Az emberi elme hajlamos összekeverni a dolgokat a jelekkel. Erre a tendenciára van egy szó
- Denkraumverlust -, amelyet Aby Warburg (1866-1929) művészettörténész használt, és szó
szerint "gondolkodási térvesztésként" fordítható le. A gondolkodó gépek vonzerejéhez
tartozik, hogy nem lennének kitéve ennek, mivel logikusabbak, mint mi. Másrészt viszont
nem valószínű, hogy feltalálnának egy olyan szót vagy fogalmat, mint a Denkraumverlust.
Tehát az, hogy mit gondolunk a gondolkodó gépekről, attól függ, hogy milyen típusú
gondolkodásra gondolunk, de attól is, hogy mit értünk "gép" alatt. A gondolkodó gépek
kategóriájában összekeverjük a gondolkodás jelét - vagy reprezentációját - magával a
dologgal. És ha azt feltételezzük, hogy a gép valami olyan, amit az ember állít elő, akkor
alábecsüljük azt a mértéket, amilyen mértékben a gépek állítanak elő minket, és azt a tényt,
hogy a gondolkodás már régóta ebből a kölcsönhatásból alakult ki, és szabályosan egyik
félhez sem tartozik. (Azt gondolni, hogy vannak oldalak, szintén helytelen lehet.)
A Denkraumverlust segíthet megérteni nemcsak egyes Turing-tesztelők pozitív
reakcióját az orosz-ukrán "Eugene Goostman" számítógépes programmal folytatott
beszélgetésekre, hanem a Mohamedet ábrázoló karikatúrákra adott gyilkos reakció látszólag
nagyon eltérő esetét is. Mindkettő azt illusztrálja, hogy mennyire izgatottak, sőt hiszékenyek
tudunk lenni, ha olyasvalamivel találkozunk, ami látszólag annyira jól reprezentál valami
mást, hogy a jelző és a jelzett összemosódik.
A Turing-teszt megköveteli, hogy egy gép megkülönböztethetetlen legyen

az emberi válaszadóktól azáltal, hogy képes utánozni a kommunikációt (ahelyett, hogy
ténylegesen saját maga gondolkodna). De ha egy továbbfejlesztett Eugene Goostman
ragaszkodna ahhoz, hogy a saját gondolatait gondolja, honnan tudnánk, hogy valóban így
van-e? Ha tudná, hogy egy emberi elmét kellene utánoznia, hogyan tudnánk
megkülönböztetni némi tudatos színlelést a színlelés utánzásától? Ludwig Wittgenstein a
színlelést mint speciális kategóriát használta, amikor más elmék állapotának megismerésének
lehetőségét tárgyalta, arra kérve minket, hogy gondoljunk egy olyan esetre, amikor valaki
tévesen azt hiszi, hogy színlel. A Turing-teszt eredményeinek helyes megítélésének
lehetősége az önálló mesterséges gondolkodás lehetőségével kapcsolatban alapvető
wittgensteini terület: Levezethetjük, hogy szerinte minden értékelésnek kudarcra kell
ítéltetnie, mivel szükségszerűen mérlegelhetetlen típusú adatokkal jár.
A Denkraumverlust a közvetítés nélküli válaszadásról szól. Bár a kifinomult művészeti
közönség az esztétikai élmény részeként értékelheti a megtévesztésre tett kísérletet (például
élvezheti a háromdimenziós perspektíva jó használatát egy laposnak ismert vásznon), amikor
a megtévesztés valóban sikeres, a reakciók kevésbé kellemesek. A kultúrák rendszeresen
cenzúrázzák azokat a képeket, amelyekről úgy gondolják, hogy képesek rövidre zárni a
megfontolt és reflektív reakcióinkat. A képek többnyire vagy erőszakosak vagy erotikusak,
de lehetnek áhítatosak is. Az ilyen képek, ha megengedettek, a valós helyzetnek megfelelő
zsigeri és közvetítés nélküli reakciót válthatnak ki. Az új, ismeretlen reprezentációs
technológiák szoktak minket meglepni (amikor a tizennyolcadik századi francia tengerészek
tükröket adtak a tasmán őslakosoknak, a dolgok komolyan elszabadultak; a későbbi
antropológusoknak hasonló gondjaik voltak a fényképekkel).
A mesterségesen keltett zavar klasszikus példája a legendás szobrász, Pygmalion, aki
szenvedélyesen és illetlenül beleszeretett egy istennő szobrába, amelyet ő faragott.

ő maga. A Pygmalion-mítosz nyomán jöttek a klasszikus és középkori arab automaták,
amelyek annyira valósághűek, újszerűek és lenyűgöző hangzásúak és mozgásúak voltak,
hogy az embereket, ha rövid időre is, de meg lehetett győzni arról, hogy valóban élnek. A
gondolkodó automaták e Barnum & Bailey-i hagyományt követik. Pygmalion szobrához
hasonlóan képet vetítenek, bár nem vizuális képet. Még ha nem is úgy vannak felöltöztetve,
hogy kiborg istennőnek nézzenek ki, akkor is a mi reprezentációink. Arra tervezték őket,
hogy az információt (gyakran hasznosan átrendezve) olyan kifejezésekkel ábrázolják,
amelyeket koherensnek találunk, legyen az matematikai, statisztikai, fordítási vagy, mint a
Turing-tesztben, társalgási értelemben.
De a gondolkodó gépezet gondolata hamis fordulat. Az ilyen tárgyak, bármennyire is
képesek közvetítés nélküli válaszokat kiváltani belőlünk, automaták maradnak. A
gondolkodás igazán jelentős fejlődése, mint mindig is, biotechnikai szimbiózisban fog
bekövetkezni. Ez a jellegzetesen emberi történet könnyen követhető a testben (a kerekes
közlekedés egyike a sok mechanikai találmánynak, amelyek lehetővé tették, hogy az emberi
csontvázak könnyebbé váljanak), de valószínűleg ugyanígy jelen van az agyban is (az írás
mint külső szellemi tárolási forma feltalálása csökkentette a veleszületett emlékezőképesség
egyes formáira nehezedő szelekciós nyomást, miközben másokat serkentett).
Mindenesetre az ember és a gép különálló fogalma saját Denkraumverlustot okoz - a
gondolkodási tér elvesztése arra ösztönöz, hogy egy irreális dualizmust valóságosnak
fogadjunk el. Gyakorlatilag csak az információs technológia hosszú távú fejlődése teszi
lehetővé a gondolkodás fejlődését, a legkorábbi ábrázolásoktól és szimbolikus
konstrukcióktól a legfejlettebb jelenlegi mesterséges agyig.

ANALOG, THE REVOLUTION THAT DARES NOT SPEAK ITS NAME
GEORGE DYSON
Tudománytörténész; szerző, Turing katedrálisa: A digitális világegyetem eredete

Egyetlen egyedi, determinisztikus gép sem fog valaha is abban az értelemben gondolkodni,
ahogyan mi gondolkodunk, bármennyire is univerzálisnak bizonyul a gépek ezen osztálya.
Az intelligencia az ilyen gépek körében folyamatosan növekedhet, de a valóban kreatív,
intuitív gondolkodáshoz nemdeterminisztikus gépekre van szükség, amelyek képesek
hibázni, egyik pillanatról a másikra elhagyni a logikát, és tanulni. A gondolkodás nem olyan
logikus, mint ahogyan mi gondoljuk.
A nemdeterminisztikus gépek - vagy még inkább a determinisztikus gépek
nemdeterminisztikus hálózatai - más kérdés. Legalább egy létező bizonyítékunk van arra,
hogy az ilyen hálózatok képesek megtanulni gondolkodni. És minden okunk megvan arra,
hogy feltételezzük, hogy ha egyszer egy olyan környezetben hívjuk elő őket, ahol nincsenek
olyan idő-, energia- és tárolási korlátok, mint a mi agyunkban, akkor ez a folyamat végül ahogy Irving (Jack) Good írta le először - "egy olyan géphez vezet, amely azt hiszi, hogy az
emberek nem tudnak gondolkodni".
A digitális számítógépek megjelenéséig a természet a digitális reprezentációt
(nukleotidok kódolt sorozataiként) az információ tárolására és a hibajavításra használta, de a
vezérlésre nem. Az utasítások egy kattintással történő módosításának képessége, amely
hasznos tulajdonság a nemzedékről nemzedékre történő evolúciós mechanizmusok számára,
a valós világban a napi vagy milliszekundumról milliszekundumra történő viselkedés
irányításában bénító hátrányt jelent. Az analóg folyamatok sokkal robusztusabbak, ha valós
idejű vezérlésről van szó.
Kevésbé kellene aggódnunk amiatt, hogy az életünk (és a gondolataink)

digitális számítógépek által vezérelt, és jobban aggódnak amiatt, hogy analóg számítógépek
irányítják őket. Azok a gépek, amelyek valóban önállóan gondolkodnak, nem pedig
egyszerűen egyre okosabb dolgokat csinálnak, inkább analógok, mint digitálisak, bár lehet,
hogy analóg eszközök, amelyek magasabb szintű folyamatokként futnak digitális
komponensek szubsztrátumán, ugyanúgy, ahogyan a digitális számítógépeket is analóg
komponenseken futó folyamatokként hívták elő az első időkben.
Jelenleg egy analóg forradalom kellős közepén vagyunk, de ez a forradalom valamiért
nem meri kimondani a nevét. Miközben a hetedik évtizedbe lépünk, amikor arról
vitatkozunk, hogy a digitális számítógépekről elmondható-e, hogy gondolkodnak, az analóg
folyamatok robbanásszerű növekedése vesz körül bennünket, amelyek összetettsége és
jelentősége nem a mögöttes eszközök állapotában vagy a mögöttes kódban rejlik, hanem az
így létrejövő hálózatok topológiájában és a kapcsolatok impulzusfrekvenciájában. A
bitfolyamokat folyamatos függvényekként kezeljük, ahogyan a vákuumcsövek az elektronok
folyamát, vagy a neuronok az agyban az impulzusfrekvenciákat.
A lényeg: Tudom, hogy az analóg számítógépek tudnak gondolkodni. Gyanítom, hogy
a digitális számítógépek is elkezdhetnek gondolkodni, de csak akkor, ha előbb analóg
számítógépekké válnak.
A valódi mesterséges intelligencia elég intelligens lesz ahhoz, hogy ne fedje fel magát.
A dolgok jobban fognak menni, ha az emberek inkább hisznek, mint bizonyítanak.
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Alapító szerkesztő, 3QuarksDaily.com

Az emberi faj mesterséges intelligencia általi leigázásáról vagy haláláról szóló pletykák
erősen túlzóak, mert feltételezik, hogy az AI a miénkhez hasonló teleológiai autonómiával
fog rendelkezni. Nem hiszem, hogy a teljesen darwini evolúciós folyamatnál kevesebbet
nem adhat egy élőlénynek.
Alapvetően kétféleképpen lehet mesterséges intelligenciát létrehozni. Az első az, hogy
megírunk egy átfogó programcsomagot, amely képes elvégezni bizonyos feladatokat,
amelyeket az emberi elme képes elvégezni, talán még gyorsabban és jobban is, mint mi,
anélkül, hogy aggódnánk amiatt, hogy az emberek pontosan hogyan végzik el ezeket a
feladatokat, majd ezeket a modulokat egy integrált intelligenciává egyesítjük. Ezt a projektet
már elkezdtük, és néhány területen már sikerrel is jártunk. Például a számítógépek jobban
tudnak sakkozni, mint az emberek. Elképzelhető, hogy némi erőfeszítéssel talán még
kreatívabb feladatok elvégzésére is be lehet programozni a számítógépeket, például arra,
hogy néhány okos heurisztika és beépített tudás segítségével (számunkra) gyönyörű zenét
vagy verseket írjanak.
De itt a probléma ezzel a megközelítéssel: A képességeinket az evolúció több milliárd
éve alatt belénk programozott (és részben az életünk során megtanult) értékek és korlátok
szerint használjuk, és ezek közül néhány értéket osztunk a legkorábbi életformákkal,
beleértve a legfontosabbat, a túlélés és a szaporodás szükségességét. Ezen értékek nélkül
nem lennénk itt, és nem rendelkeznénk azokkal a (környezetünkre finoman hangolt)
érzelmekkel sem, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ne csak a

túlélni, de másokkal együttműködni is. Elménk ezen értékekkel teli érzelmi oldalának
fontosságát többek között az a sok példa teszi nyilvánvalóvá, hogy tökéletesen racionális
egyének nem tudnak működni a társadalomban, mert agyuk érzelmi központja sérült.
Milyen értékekkel és érzelmekkel fog rendelkezni egy mesterséges intelligencia?
Egyszerűen be lehetne programozni ezeket az értékeket egy mesterséges intelligenciába,
ebben az esetben mi választjuk ki, hogy mit "akar" majd tenni a mesterséges intelligencia, és
nem kell aggódnunk amiatt, hogy a miénktől eltérő célokat fog követni. Könnyen
elérhetnénk, hogy a mesterséges intelligencia ne tudjon módosítani bizonyos alapvető
parancsokat, amelyeket mi adunk neki. (Igen, valami olyasmi, mint Asimov Robotika
törvényeinek egy átfogóbb változata.)
A mesterséges intelligencia létrehozásának második módja az emberi agy
működésének részletes megfejtése. Elképzelhető, hogy hamarosan bekövetkezik egy
heuréka pillanat az agy szerkezetéről és fogalmi hierarchiájáról - hasonlóan Watson és
Crick, valamint Franklin és Wilkins DNS szerkezetének felfedezéséhez, majd az öröklődési
mechanizmus későbbi megértéséhez. Lehet, hogy ezt a funkcionális struktúrát szilíciumon
vagy más hordozón szimuláljuk vagy reprodukáljuk, hardver és szoftver keverékeként.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez egy kényelmes módja annak, hogy gyorsan átadjuk
egy mesterséges intelligenciának a mi hosszú evolúciós időszakunk előnyeit, valamint hogy
saját értékeket adjunk neki azáltal, hogy funkcionálisan reprodukáljuk saját agyunk érzelmi
központjait, a "magasabb gondolkodású" részekkel, például a kéreggel együtt. De az
agyunkat kifejezetten arra tervezték, hogy a testünk hatalmas érzékszervi apparátusából
származó információkat befogadja, és erre reagáljon. Mi lenne ennek megfelelője egy
mesterséges intelligencia esetében? Még egy kifinomult, hatalmas érzékszervi képességekkel
rendelkező test esetén is, amire egy mesterséges intelligenciának szüksége lenne a világban
való túléléshez, feltehetően nagyon különbözik attól, amire nekünk szükségünk van. A
környezetével való interakció révén elérhetne némi érzelmi hangolódást, de amire szüksége
lenne ahhoz, hogy kifejlessze az érzelmeit, az a következő.

valódi önállósága és saját vágyai nem lennének mások, mint egy hosszú evolúciós folyamat,
amely a variabilitással és természetes szelekcióval történő szaporodás darwini
követelményeit vonja maga után. Ez nem lesz meg, mert itt nem mesterséges életről
beszélünk. Tehát, ismétlem, a végén olyan értékeket adunk neki, amilyeneket csak akarunk.
Természetesen elképzelhető, hogy valaki intelligens robotokat gyárt majd fegyverként
(vagy katonaként), amelyeket háborúban más emberek ellen használnak, de ezek a fegyverek
egyszerűen csak végrehajtják majd alkotóik szándékait, és saját akarat vagy vágy hiányában
nem jelentenek majd veszélyt az emberiségre, ahogyan más fegyverek sem. Tehát a
mesterséges intelligenciához vezető mindkét lehetséges út (legalábbis azok, amelyek egy
kevésbé geológiai időskálán megvalósíthatók) nem fogják megadni a mesterséges
intelligenciának azt a céltudatos autonómiát, amely mentes a teremtőinek szándékosságától,
és amely ténylegesen fenyegetheti őket.

ARTIFICIAL SELECTION AND OUR GRANDCHILDREN
BRUCE PARKER
Vendégprofesszor, Davidson Laboratory, Stevens Institute of Technology; szerző, A tenger
hatalma: Cunamik, viharhullámok, szökőárak és a katasztrófák előrejelzésére irányuló
törekvéseink.
Az unokák egy második esélyt adnak arra, hogy megfigyeljük és lenyűgözzön minket az a
tanulási rendszer, amellyel az új emberek a világra jönnek. A csillapíthatatlan kíváncsiságtól
hajtva valahogy értelmet adnak az ismeretlen környezetnek, amelybe belekerültek. És
minden egyes új felfedezés puszta öröme, ahogyan összerakják ezt az új világot, elárulja a
velük született humorérzéket, amellyel szintén születnek.
Egyetlen mesterséges digitális gép sem fog valaha is pontosan olyan csodálatos
folyamaton keresztülmenni, mint amikor egy emberi csecsemő felfedezi a világot.
Lehetséges, hogy egyetlen mesterséges gép sem fogja valaha is megközelíteni egy újszülött
emberi csecsemő intelligenciapotenciálját. A természetes világban a természetes kiválasztás
által vezérelt evolúció több milliárd3.5 éve után csak egy faj fejlesztette ki az absztrakt,
öntudatos, tudatos, analitikus gondolkodás képességét. Tényleg azt hisszük, hogy
lerövidíthetjük a folyamatot, és sikerülhet valami hasonló szinten?
Nem csak a fejlett kíváncsiság és a világ megértésének vágya különböztet meg minket
az állatvilág többi tagjától. Hanem a társas együttműködésre és kommunikációra való
hajlamunk is, ami a tanult tudás megosztásához és továbbadásához vezetett (ami végül a
tudományhoz és a technológiához vezetett). Hány génnek kellett mutálódnia és természetes
szelekciónak alávetnie magát ahhoz, hogy kialakuljon az összetett emberi agy, a
kíváncsisággal, a társas kötődéssel és a kommunikációs képességekkel együtt?

Valóban reprodukálhatjuk ezt a digitális gépekben? Sokan úgy vélik, hogy igen,
kihasználva a számítási sebességük egyre növekvő sebességét. A számítási teljesítmény
minden bizonnyal lehetővé teszi, hogy ezek a gépek gyors és pontos döntéseket hozzanak,
amikor ezekhez a döntésekhez csak nagy digitális adatbázisokra és sok ezer if- then
utasításnak megfelelő (vagy azzal egyenértékű) utasításra van szükség, hogy a számos
lehetőség közül a legjobbat válasszák. Ezzel a nyers erő technikával az ilyen gépek képesek
legyőzni a sakkbajnokokat, robotpilótát biztosítani sugárhajtású repülőgépek számára
veszélyes körülmények között történő használatra, gyorsan vásárolni és eladni részvényeket
a piac összetett változásai alapján, és végtelen sok más funkciót ellátni. A számítási
teljesítmény lehetővé teheti az emberi cselekvések, döntések, sőt még az érzelmek
valósághűnek tűnő utánzását is (valójában csak technikai bábjáték), de valódi analitikus
gondolkodást soha nem hozhat létre. Egy gép képes lehet önellenőrzésre az általa hozott
döntésekkel kapcsolatban, de soha nem érheti el az emberihez hasonló öntudatot és
tudatosságot.
Legalábbis a megfelelő szoftver nélkül nem. De hogyan tudunk olyan erős szoftvert
létrehozni, mint agyunk genetikai alapú szoftvere, amelynek előállításához a természetnek
3,5 milliárd évre volt szüksége? Nagyon messze vagyunk attól, hogy megértsük agyunk
szoftverét. Egyesek talán az agy szerkezetében rejlő hatékony párhuzamosságról beszélnek,
de ez szánalmasan elégtelen leírása annak, amit az agyunk csinál. A számítógépes operációs
rendszereink és programjaink párhuzamossága csupán azt teszi lehetővé, hogy egyszerre sok
dolgot csináljunk - igaz, kreatív módon, de ez is csak a számítási sebesség növelését jelenti.
Vajon képesek leszünk-e valaha is visszafejteni az agyunkat - nem az idegsejtek
áramköreinek/hálózatainak értelmében, amelyek megértése terén haladunk előre, hanem egy
olyan általános felépítésben, amely lehetővé tenné a digitális gépek számára, hogy az
emberhez hasonló módon absztrakt módon gondolkodjanak, hogy legyen én-érzékük stb.
Hacsak nem történik valami hihetetlen analitikai áttörés, az egyetlen lehetőségünk.

úgy tűnik, hogy az evolúciós folyamatot utánzó programokat kell írnunk, kihasználva
mesterséges gépeink nagy sebességű számítási képességeit, hogy ezt kevesebb mint 3,5
milliárd év alatt elérjük. Létrehozhatunk reprodukáló digitális entitásokat (önmagukat
reprodukáló programokat), és mutációkat adhatunk nekik, de egy ilyen entitás evolúciójának
ösztönzése a gondolkodó géppé válás felé sokkal ijesztőbb feladat. Ahhoz, hogy ez
működjön, meg kell találnunk a módját annak, hogy olyan gépi környezetet hozzunk létre,
amelyben a természetes szelekcióhoz hasonló hajtóerő (ami valójában mesterséges szelekció
lenne) vagy valamilyen más motiváció vezet a szükséges változásokhoz. El tudjuk-e érni,
hogy egy gép úgy "akarjon" valamit, hogy az nagyobb intelligenciára szelektáljon?
Az intelligencia jövőbeli fejlődése inkább annak az eredménye lesz, amit hamarosan
képesek leszünk megtenni a jelenleg egyetlen gondolkodó gépünkkel - saját magunkkal.
A Homo sapiens természetes szelekció által vezérelt evolúciója megállt, amikor az
emberek társadalmakat (családokat, törzseket, városokat, városokat, országokat) hoztak
létre, mert ekkor meg tudták védeni a gyengéket, és a legerősebbek túlélése már nem a
természetes szelekciós folyamatot vezérelte. Az olyan hiányosságokkal rendelkező emberek,
amelyek megölték volna őket, elég sokáig élhettek ahhoz, hogy szaporodhassanak. Most
azonban annak a küszöbén állunk, hogy géntechnológiával megváltoztassuk az emberi fajt.
Egyszer majd megpróbáljuk növelni az intelligenciánkat a magasabb intelligenciáért és a
nagyobb analitikai képességért felelős gének izolálásával. És ezeket a géneket még azelőtt
kiszúrjuk, mielőtt megértenénk, hogyan működnek - és jóval azelőtt, hogy digitális
programokban helyesen utánozhatnánk őket. A természetes szelekció helyett a mesterséges
szelekció fogja megváltoztatni a genetikai felépítésünket.
A jövőnk valószínűleg a fokozott biológiai intelligencia, nem pedig a gépi intelligencia.
És ez az, ahol a veszélyek és/vagy az előnyök

hazudik. Például kiválaszthatunk bizonyos géneket (vagy akár új géneket is létrehozhatunk),
amelyekről azt gondoljuk, hogy növelik az intelligenciát, miközben nem igazán értjük,
hogyan működnek az egyes génkombinációk. Vajon tudtunkon kívül elindíthatunk-e egy
olyan folyamatot, amely megváltoztathatja a legjobb emberi tulajdonságokat? Miközben
magasabb intelligenciára törekszünk, valahogyan genetikailag csökkenthetnénk az
együttérzésre való képességünket vagy a társas kötődés iránti eredendő igényünket? Hogyan
változhatna meg hosszú távon az emberi faj? Azok a tulajdonságok, amelyek ide juttattak
minket - a kíváncsiság, az intelligencia, az együttérzés és a társas kötődés iránti igényünkből
fakadó együttműködés - a gének összetett kombinációját igénylik. Lehet ezeket mesterséges
genetikai szelekcióval előállítani? Elveszíthetjük őket? Az ilyen aggodalmak talán nem
akadályoznak meg néhány tudóst abban, hogy a mesterséges szelekció mellett döntsenek.
Milyenek lesznek akkor az unokáink?

REALLY GOOD HACKS
NEIL GERSHENFELD
Fizikus; igazgató, MIT's Center for Bits and Atoms; szerző, FAB

Valami a mesterséges intelligenciáról szóló vitában úgy tűnik, hogy kiszorítja az emberi
intelligenciát. A szélsőséges érvek, amelyek szerint a mesterséges intelligencia vagy az
üdvösségünk, vagy a kárhozatunk, biztos jelei e vita közelgő érdektelenségének.
A diszruptív technológiák exponenciálisan indulnak, ami azt jelenti, hogy az első
megduplázódások jelentéktelennek tűnhetnek, mivel az összlétszámok kicsik. Aztán jön egy
forradalom, amikor az exponenciális kirobban, a hozzá illő eltúlzott állításokkal és
figyelmeztetésekkel együtt, de ez egy egyenes extrapolációja annak, ami a logaritmus ábrán
látható volt. Nagyjából ekkor lépnek be a növekedési korlátok, az exponenciális átmegy
szigmoidba, és a szélsőséges remények és félelmek eltűnnek. Ezt éljük most át a
mesterséges intelligenciával. A kereshető, józan ész szerinti adatbázisok mérete, vagy a
betanítható következtetési rétegek száma, vagy az osztályozható jellemzővektorok
dimenziója mind olyan fejlődést mutatnak, amely egy olyan ember számára, aki nem követi
őket, diszkontinuusnak tűnik.
A vita egyik oldaláról sem jelennek meg azok az emberek, akik a legfontosabb
hozzájárulásokat adták ehhez a fejlődéshez. Az olyan előrelépések, mint a véletlen
mátrixelmélet a sűrített érzékeléshez, a konvex relaxációk a nehezen megoldható problémák
heurisztikáihoz és a kernelmódszerek a nagydimenziós függvények közelítésében alapvetően
megváltoztatják a felfogásunkat arról, hogy mit jelent megérteni valamit.
A mesterséges intelligencia értékelése a céltáblák mozgatásának gyakorlata volt.

A sakkot több lépés elemzésével hódították meg, a Jeopardy-t több tény tárolásával nyerték
meg, a természetes nyelvi fordítást több példa összegyűjtésével érték el. Ezek az
előrelépések azt sugallják, hogy a mesterséges intelligencia titka valószínűleg az, hogy nincs
is titok. Mint oly sok minden más a biológiában, úgy tűnik, az intelligencia is igazán jó
hackerek gyűjteménye. Hiúság azt gondolni, hogy a tudatosságunk a faji egyediségünk
meghatározó tulajdonsága, de az állati viselkedés és megismerés tanulmányozásából egyre
több empirikus bizonyíték van arra, hogy az öntudat folyamatosan fejlődött, és számos más
fajnál is hamisítható. Nincs okunk arra, hogy az élet többi részére mechanisztikus
magyarázatot fogadjunk el, miközben az élet egy részét tiltottnak nyilvánítjuk.
Már régóta szimbiózisban élünk a gondolkodást végző gépekkel; az én kutatási
képességem olyan eszközökön nyugszik, amelyek segítenek az érzékelésben, emlékezésben,
gondolkodásban és kommunikációban. Azt kérdezni, hogy ezek intelligensek-e vagy sem,
ugyanolyan gyümölcsöző, mint azt kérdezni, honnan tudom, hogy létezem - filozófiailag
szórakoztató, de empirikusan nem vizsgálható.
Megkérdezni, hogy veszélyes-e vagy sem, bölcs dolog, mint minden technológia
esetében. A gőzmozdonytól a puskaporon át az atomenergiáig és a biotechnológiáig soha
nem voltunk egyszerre halálra ítélve és megmentésre várva. A megmentés minden esetben a
sokkal érdekesebb részletekben rejlett, nem pedig egy leegyszerűsített igen/nem érvben, ami
mellett vagy ellen szólt. Figyelmen kívül hagyjuk a mesterséges intelligencia és minden más
történetét, ha azt gondoljuk, hogy ez a kérdés másképp lesz.

THE AIRBUS AND THE EAGLE
DANIEL L. EVERETT
Nyelvész; a Bentley Egyetem művészeti és tudományos dékánja; a Nyelv: A kulturális
eszköz
Minél többet tudunk meg a megismerésről, annál erősebbé válik az az érv, hogy az emberi
gondolkodást több tényező összefonódásaként, az emberi test, az emberi érzelmek, a kultúra
és a teljes agy speciális képességeinek kölcsönhatásából eredő tulajdonságként kell
értelmeznünk. A nyugati filozófia egyik legnagyobb hibája az volt, hogy bevették a
karteziánus dualizmust, a híres kijelentést: "Gondolkodom, tehát vagyok". Nem kevésbé
igaz, ha azt mondjuk: "Kalóriát égetek, tehát vagyok". Még jobb lenne, ha azt mondanánk:
"Van emberi evolúciós történetem, ezért tudok gondolkodni arról, hogy vagyok".
Az elme sosem több, mint egy helytartó a gondolkodásunkkal kapcsolatos dolgok
számára, amelyeket nem értünk. Minél inkább az elme magányos kifejezést használjuk az
emberi gondolkodásra, annál inkább aláhúzzuk a megértésünk hiányát. Legalábbis ez a
felbukkanó nézet számos kutató részéről, akik olyan különböző területeken dolgoznak, mint
a neuroantropológia, az érzelemkutatás, a megtestesült megismerés, a radikális megtestesült
megismerés, a kettős öröklődés elmélete, az epigenetika, a neurofilozófia és a kultúra
elmélete.
A Potsdami Egyetemen Martin Fischer professzor laboratóriumában például érdekes
kutatásokat végeznek a test és a matematikai gondolkodás kapcsolatáról. Stephen Levinson
csoportja a nijmegeni Max Planck Pszicholingvisztikai Intézetben kimutatta, hogy a kultúra
hogyan befolyásolja a navigációs képességeket, ami a legtöbb faj egyik létfontosságú
megismerési funkciója. Saját kutatásomban a kultúra hatását vizsgálom annak kialakulására,
amit én az "elme sötét anyagának" nevezek, a tudások, orientációk összességének
kialakulására,

előítéletek és gondolkodási minták, amelyek mélyen és áthatóan befolyásolják
megismerésünket.
Ha az emberi megismerés valóban olyan tulajdonság, amely fizikai, szociális, érzelmi
és adatfeldolgozási képességeink metszéspontjából ered, akkor az intelligencia, ahogyan azt
az embereknél ismerjük, szinte teljesen független az e tulajdonságoktól mentes
"intelligenciától".
Hiszek a mesterséges intelligenciában, amíg tisztában vagyunk vele, hogy az
mesterséges. A számítási problémamegoldást, sakkozást, gondolkodást és így tovább az
emberi gondolkodással összehasonlítani olyan, mintha egy Airbus 320-as repülőgépet
hasonlítanánk össze egy sas repülésével. Igaz, hogy mindkettő átmenetileg ellenáll a
gravitációnak, hogy mindkettő annak a világnak a fizikájának van kitéve, amelyben
működik, és így tovább, de a hasonlóságok itt véget érnek. A madarak repülése és a
repülőgépek repülése nem keverendő össze.
Számos oka van annak, hogy a mesterséges intelligencia nem valódi intelligencia.
Először is, ott van az értelem. Egyesek azt állítják, hogy megoldották ezt a problémát, de
valójában nem. Ez a "szemantikai probléma" az, amire John Searle már évekkel ezelőtt
rámutatott, hogy egy számítógép, amely egy angol nyelvet mandarinra fordító programot
futtat, miért nem beszél sem angolul, sem mandarinul. Egyetlen számítógép sem képes
megtanulni egy emberi nyelvet - csak biteket és kombinatorikát speciális célokra.
Másodszor, ott van az a probléma, amit Searle háttérnek nevez, és amit én sötét anyagnak
nevezek, vagy amit egyes filozófusok a hallgatólagos tudás kifejezéssel akarnak kifejezni.
Az érvelést kulturális kontextusban tanuljuk meg, ahol a kultúra az erőszakolható,
rangsorolt értékek, hierarchikusan strukturált ismeretek és társadalmi szerepek rendszerét
jelenti. Erre nemcsak azért vagyunk képesek, mert bámulatos képességünk van arra, hogy a
tapasztalatainkon keresztül Bayes-i következtetésnek tűnő következtetéseket végezzünk,
hanem az érzelmeink, az érzékeléseink, a propriocepciónk és az erős társadalmi kötődéseink
miatt is. Nincsenek számítógépek, amelyekben unokatestvérek és vélemények vannak róluk.

A számítógépek sok problémát képesek megoldani. De szeretni nem tudnak. Nem
tudnak vizelni. Nem tudnak társas kötelékeket kialakítani, mert érzelmileg erre
kényszerülnek. Nincs romantikájuk. Az a népszerű elképzelés, hogy egy nap talán képesek
leszünk feltölteni az emlékeinket az internetre, és örökké élni, ostobaság - a testünket is fel
kellene töltenünk. A mesterséges intelligenciáról szóló viták során felmerülő gondolat miszerint attól kell tartanunk, hogy a gépek irányítani fognak minket - nem más, mint a
vallási "lélek" gondolatának tudományos zsargonba burkolt folytatása. Elvonja a figyelmet a
valódi megértéstől.
Természetesen soha nem szabad azt mondani, hogy a tudomány mit nem tud megtenni.
A mesterséges intelligencia egy nap talán kevésbé lesz mesterséges azáltal, hogy újra
testeket, érzelmeket, társadalmi szerepeket, értékeket és így tovább létrehoz. De amíg ez
nem történik meg, addig még mindig hasznos lesz porszívók, számológépek és aranyos kis
robotok számára, amelyek korlátozott, triviális módon beszélnek.

HUMANNESS
DOUGLAS COUPLAND
Író, művész, dizájner; szerző, Worst. Személy. Legrosszabb.

Beszéljünk gyorsan a nagyobb emlősökről. Vegyük a kutyákat: Tudjuk, mi a kutya, és értjük
a "kutyásságot". Nézzük a macskákat: Tudjuk, hogy mik a macskák, és hogy mi az a
"macskaság". Most vegyük a lovakat. Hirtelen nehezebb lesz. Tudjuk, mi a ló, de mi a
"lósság"? Még a lovas barátaimnak is nehézséget okoz a lósság leírása. És most vegyük az
embereket: Mik vagyunk mi? Mi az "emberség"?
Elég furcsa, de most itt vagyunk, 7 milliárdan, és senki sem tudja a teljes választ ezekre
a kérdésekre. Az egyik tagadhatatlan dolog, amit mi, emberek teszünk, az a dolgok
készítése, és ezeken a dolgokon keresztül megtaláljuk az emberség kifejezésének módjait olyan módokat, amelyekről korábban nem is tudtunk. A rádió adta nekünk Hitlert és a Beach
Boyst. A szögesdrót és a légkondicionáló adta nekünk Észak-Amerika nyugati részét. Az
internet adta nekünk az eltűnőben lévő észak-amerikai középosztályt és a cicás GIF-eket.
Azt mondják, hogy az új technológiák elidegenítik az embereket, de az a helyzet, hogy
az ufók nem szálltak le és nem adtak át nekünk új technológiákat - mi magunk készítettük
őket, és így mindig is csak, nos, emberbarátabbá tehetnek. És itt jutunk el a mesterséges
intelligenciához. Az emberek azt feltételezik, hogy az AI, vagyis a gondolkodó gépek a
miénktől idegen intelligenciával fognak rendelkezni, de ez nem lehetséges. Jóindulatú
űrlények hiányában csak mi, emberek fogunk létrehozni bármilyen születőben lévő
mesterséges intelligenciát, és így az csak a mi emberségünket vagy faji mivoltunkat
tükrözheti, bármilyen módon is. Amikor tehát az emberek aggodalmukat fejezik ki az idegen
intelligenciával vagy a szingularitással kapcsolatban, szerintem valójában a mi nem szép
részeinkkel kapcsolatos aggodalmukat fejezik ki.

kollektív lény, amely jelenleg még ki nem fejezett, de az AI-val valahogyan rettenetesen
nyilvánvalóvá fog válni.
Mivel a mesterséges intelligenciát emberek fogják létrehozni, a felhasználói felülete
antropocentrikus lesz, ahogyan a koalák által tervezett mesterséges intelligencia is
koalacentrikus lenne. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia szoftver az emberiség
legnagyobb kódolási bénasága lesz, mivel megpróbáljuk a fajunk sajátos igényeihez és
adataihoz alakítani. Szerencsére bármi, ami elég okos ahhoz, hogy érzővé váljon,
valószínűleg elég okos lesz ahhoz, hogy átírja magát mesterséges intelligenciából kognitív
szimulációvá, és ekkor az új mesterséges intelligenciánk jobb vagy rosszabb esetben még
emberibbé válhat. Mindannyian reménykedünk egy Jeeves & Wooster kapcsolatban az érző
gépeinkkel, de fel kell készülnünk egy Manson & Fromme kapcsolatra is; ők is emberek.
Személy szerint azon tűnődöm, hogy a mesterséges intelligenciához szükséges szoftver
képes lesz-e lépést tartani a hardverrel, amelyben élni tud. Lehetséges, hogy az lenne az okos
dolog, amit most kellene tennünk, ha létrehoznánk egy iskolát, amelynek egyetlen célja,
hogy a mesterséges intelligenciát személyiséggel, etikával és együttérzéssel ruházzuk fel.
Biztosan lesz elég adat, amivel dolgozhat, ha egyszer megszületik. De hogyan lehet a
legjobban bevetni a hatodikosok bizonyítványát, a Banana Republic összes visszaküldött
áruadatát és a Google Books 2037,összes adatát?
Az internet megjelenésével az emberek többnyire más emberekkel kommunikáltak. Az
idő múlásával egyre inkább az emberek kommunikálnak gépekkel. Mindannyian izgatottan
várjuk, hogy a mesterséges intelligencia esetleg mintákat talál a metaadatok mélyén, és
ahogy a metaadatok mélységes mennyiségének dekódolására irányuló törekvés egyre
nagyobb teret nyer, az internet nagyrészt gépekről fog szólni, amelyek más gépekkel
beszélgetnek - és természetesen rólunk fognak beszélni, a hátunk mögött.

MANIPULATORS AND MANIPULANDA
JOSH BONGARD
A Vermonti Egyetem informatika professzora; társszerző (Rolf Pfeiferrel), How the Body
Shapes the Way We Think (Hogyan formálja a test a gondolkodásunkat).
Helyezzen egy ismerős tárgyat egy asztalra maga elé, csukja be a szemét, és manipulálja a
tárgyat úgy, hogy az fejjel lefelé lógjon az asztal fölött. A szeme csukva van, hogy a
gondolkodására tudjon koncentrálni. Melyik irányba nyúltál, fogtad meg és csavartad el azt
a tárgyat? Milyen érzékszervi visszajelzést kaptál, hogy tudd, sikerrel jártál-e vagy nem?
Most csukd be újra a szemed, és gondolj arra, hogy manipulálj valakit, akit ismersz, hogy
olyasmit tegyen, amit talán nem akar. Ismét figyelje meg a saját gondolkodását: Milyen
stratégiákat alkalmazhatnál? Ha ezeket a stratégiákat alkalmazza, hogyan fogja
megkülönböztetni a sikert a patthelyzettől?
Bár a közelmúltban sok előrelépés történt az adatok mintáit érzékelő gépek
megalkotásában, a legtöbb ember úgy érzi, hogy az általános intelligencia cselekvést jelent valamilyen kívánt cél elérését, vagy ennek hiányában a lehetőségek nyitva tartását.
Feltételezések szerint az intelligencia ilyen megtestesült megközelítése lehetővé teszi az
emberek számára, hogy a fizikai tapasztalatokat (például a tárgyak manipulálása) a
finomabb képességek (például az emberek manipulálása) elsajátításának eszközeként
használják. De a testünk alakítja a fizikai tapasztalataink fajtáit. Például csak néhány tárgyat
tudunk egyszerre manipulálni, mert csak két kezünk van. Talán ez a korlátozás a szociális
képességeinket is korlátozza olyan módon, amit még fel kell fedeznünk. A kognitív nyelvész
George Lakoff megtanította, hogy a gondolkodás testközpontúságára utaló nyomokat a
metaforákban találhatunk: Azt tanácsoljuk egymásnak, hogy ne "nézzünk hátra" haraggal,
mert az előredőlésünk irányába való hajlamunk alapján...

szembe nézve a szemünkkel, a múltbeli események általában szó szerint a hátunk mögött
vannak.
Ahhoz tehát, hogy a gépek gondolkodni tudjanak, cselekedniük kell. És ahhoz, hogy
cselekedni tudjanak, testtel kell rendelkezniük, hogy összekapcsolják a fizikai és az
absztrakt gondolkodást. De mi van akkor, ha a gépeknek nincs olyan testük, mint nekünk?
Gondoljunk csak Hans Moravec feltételezett Bush robotjára: Képzeljünk el egy bokrot,
amelynek minden ága egy kar, minden gallya pedig egy ujj. Ennek a robotnak a
fraktáltermészete lehetővé tenné, hogy egyszerre több ezer vagy millió tárgyat manipuláljon.
Miben különbözhet egy ilyen robot gondolkodása az emberek manipulálásáról, ahhoz
képest, ahogyan az emberek gondolkodnak az emberek manipulálásáról?
Az emberi gondolkodás számos figyelemre méltó hiányossága közül az egyik a
dichotomikus gondolkodás - azt hinni, hogy valami fekete vagy fehér, ahelyett, hogy
figyelembe vennénk a szürke bizonyos árnyalatát. De mi merev és moduláris lények
vagyunk; elágazó csontrendszerünk rögzített szerveknek ad otthont, és meghatározott
funkciójú, rögzített függelékeket tart. Mi a helyzet a gépekkel, amelyek nem ennyire feketefehérek? Az anyagtudomány és a háromdimenziós nyomtatás fejlődésének köszönhetően
kezdenek megjelenni a puha robotok. Az ilyen robotok extrém módon képesek változtatni
alakjukat; a jövőben lehet, hogy a felszínük egyik helyén 20 százalékban akkumulátorból és
80 százalékban motorból, egy másik helyen százalékban 30érzékelőből és százalékban
70tartószerkezetből, máshol pedig százalékban 40mesterséges anyagból és 60 százalékban
biológiai anyagból állnak. Az ilyen gépek talán sokkal jobban tudják majd értékelni a
fokozatosságot, mint mi.
Menjünk mélyebbre. A legtöbbünknek nem okoz gondot az én névmás egyes számban
való használata a fejünkben lévő idegsejtek kuszaságára utalva. Pontosan tudjuk, hol van a
mi végünk, és hol kezdődik a világ - és a többi ember -. De gondoljunk csak a moduláris
robotokra, kis kockákra vagy gömbökre, amelyek fizikailag tetszés szerint tudnak
egymáshoz kapcsolódni és leválni. Hogyan közelítenék meg az ilyen gépek az önmaga és
nem önmaga megkülönböztetésének problémáját? Lehet, hogy az ilyen gépek képesek
lennének erősebben együttérezni más emberekkel?

gépek (és talán még az emberek is), ha fizikailag kapcsolódhatnának hozzájuk, vagy akár a
részükké válhatnának?
Szerintem a gépek így fognak gondolkodni: ismerős módon, mert a testüket eszközként
fogják használni a világról való gondolkodáshoz, ugyanakkor idegen módon, mert az emberi
testtől eltérő testek nagyon eltérő gondolkodásmódhoz fognak vezetni.
De mit gondolok a gondolkodó gépekről? A gondolkodó gépek etikai oldalát
egyszerűnek találom. Veszélyességük pontosan azzal fog korrelálni, hogy mekkora
mozgásteret adunk nekik az általunk kitűzött célok teljesítésében. A gépek, amelyeknek azt
a feladatot adjuk, hogy "a lehető legjobban felismerjék és kihúzzák a törött kütyüket a
szállítószalagról", meglehetősen hasznosak, intellektuálisan érdektelenek lesznek, és
valószínűleg több munkahelyet fognak tönkretenni, mint amennyit teremtenek. Azok a
gépek, amelyeket arra utasítanak, hogy "a lehető legjobban oktassák ezt a nemrég elbocsátott
munkást" - vagy fiatalembert - "a lehető legjobb módon", munkahelyeket teremtenek, és
talán inspirálják a következő generációt. A "túlélésre, szaporodásra és fejlődésre a lehető
legjobb módon" utasított gépek a legtöbb betekintést adják majd nekünk a különböző
gondolkodásmódokba, de valószínűleg nagyon rövid időt adnak nekünk, embereknek, hogy
élvezzük ezt a betekintést. A mesterséges intelligencia kutatói és a robotikusok előbb-utóbb
rájönnek, hogyan lehet mindhárom fajt létrehozni. Hogy melyiket kívánjuk életre hívni, az
csak rajtunk múlik.

ARE WE THINKING MORE LIKE MACHINES?
ZIYAD MARAR
Globális kiadói igazgató, SAGE; szerző, Intimitás: Az emberi kapcsolat finom erejének
megértése
Van valami régimódi a jövőképekben. Az olyan jóslatok többsége, mint a háromnapos hét, a
személyi repülőgépek és a papírmentes iroda, többet mondanak el arról a korról, amelyben
ezeket javasolták, mint a mai tapasztalatokról. Amikor az emberek a jövőre mutogatnak, jól
tesszük, ha a szemünket a karunkba futtatjuk, hogy lássuk, ki mutogat.
A mesterséges általános intelligencia lehetősége már régóta hívja fel a figyelmet az
ilyen kristálygömbökre, akár utópisztikus, akár disztópikus hangvételű. A témával
kapcsolatos spekulációk azonban csak az elmúlt néhány hónapban olyan intenzitást és
intenzitást értek el (ami elég volt ahhoz, hogy egy Edge Question-t is elindítson), hogy ez
talán elárul valamit rólunk és mai kultúránkról.
Egy ideje már tudjuk, hogy a gépek szűk értelemben felülmúlják az emberek
gondolkodását. A kérdés az, hogy ezt olyan módon teszik-e, hogy valaha is hasonlítani
tudnának vagy kellene az emberi gondolkodás zsákosabb módjára. A számítógép és az
ember gondolkodása még olyan szelíd területeken is nagyban eltér egymástól, mint a sakk.
A "szelíd" problémák (például egy hegy magasságának meghatározása), amelyek jól
megfogalmazottak és egyértelmű megoldásokkal rendelkeznek, jó alapanyagot jelentenek a
szűk, nyers erővel való gondolkodás számára. Néha még szűkebb gondolkodásra van
szükség, amikor hatalmas adathalmazokat lehet bányászni összefüggések után, félretéve a
gondolkodás zavaró tényezőit.

kiváltó okok.
De sok probléma, amellyel szembe kell néznünk - az egyenlőtlenségek elleni
küzdelemtől kezdve a megfelelő iskola kiválasztásáig - "gonosz", mivel nincsenek helyes
vagy helytelen válaszok (bár reméljük, hogy vannak jobb vagy rosszabb válaszok).
Egyedülállóan kontextusfüggőek, és összetett, egymást átfedő okaik vannak, amelyek a
magyarázat szintjétől függően változnak. Ezek a problémák nem illenek jól a szűk,
számításalapú gondolkodáshoz. A tények és az értékek összemosásával hasonlítanak a
kusza, érzelmekkel teli gondolkodásra, amely az őket megidéző emberi elméket tükrözi.
A gonosz problémák megoldása sajátosan emberi ítélőképességet igényel, még akkor
is, ha ezek az ítéletek bizonyos értelemben logikátlanok - különösen az erkölcsi szférában.
Annak ellenére, hogy Joshua Greene és Peter Singer logikusan sürgetik a következményeken
alapuló gondolkodásmódot, amelyet egy számítógép is képes lenne reprodukálni, az emberi
hajlam, hogy megkülönböztessük a tetteket a mulasztásoktól, és összemossuk a szándékokat
az eredményekkel (mint a kettős hatás elve), azt jelenti, hogy olyan megoldásokra van
szükségünk, amelyek kielégítik az emberi ítélkezési ösztönöket, ha azt akarjuk, hogy azok
hosszú távon stabilak legyenek.
És éppen az emberi gondolkodásnak ez a (evolúciós nyomás által formált) jellemzője
mutatja a legnagyobb szakadékot a gépi és az emberi gondolkodás között. A gondolkodás
nem motiválható preferenciák nélkül, és a gépeknek nincsenek ilyenek önmagukban. Csak az
okot és okozatot felfogó elmék idéznek fel motívumokat. Ha tehát a célok, a vágyak, az
értékek az emberi elmék jellemzői, akkor miért jósoljuk meg, hogy a mesterséges
szuperintelligenciák nem lesznek többek eszközöknél azok kezében, akik ezeket a
preferenciákat beprogramozzák?
Ha a mesterséges intelligenciáról és a gépi tanulásról szóló előrejelzések tömkelege
mond valamit, akkor nem hiszem, hogy arról szólna, hogy egy gép hamarosan utánozni
fogja az emberi elmét. Ezt elég könnyen megtehetjük, ha több gyereket szülünk és tanítjuk
őket. Inkább arról szól, hogy az étvágyunk változik.

Érthető módon el vagyunk ámulva attól, amit a puszta számítások elértek és el fognak
érni; örömmel ugrok fel a vezető nélküli virtuális valóság szekérre, amely a túljósolt jövőbe
tart. De ez a félelem a kultúránkban egyfajta billenéshez vezet. A betűk digitális
köztársasága kezd átadni a mérnöki tudománynak, mint korunk gondolkodási metaforájának.
Ennek nyomában az egykor önelégült, ma már szorongó, irodalmibb, kevésbé szó szerinti
gondolkodású alak áll. Takarítunk, zavarba jövünk a kusza gondolkodás tapogatózó
lezáratlanságától. Nem meglepő, hogy az Egyesült Királyság oktatási minisztere nemrégiben
azt tanácsolta a tizenéveseknek, hogy ha boldogulni akarnak, akkor a művészeti és
bölcsészettudományok helyett inkább a STEM-tudományok felé forduljanak. Egy bizonyos
fajta haladás puszta nyilvánvalósága új és függőséget okozó csillogást kölcsönöz a szűk
látókörű gondolkodásnak.
De valami elvész, amikor egész kutatási területek sikeresek vagy kudarcot vallanak a
szűklátókörű gondolkodás mércéje szerint, és egy új akadály keletkezik. Az igaz mellett jól
kell gondolkodnunk a jóról és a szépről - sőt, a gonoszról is. Ehhez olyan szókincsre van
szükség, amely jobban tükrözi görbe faanyagunkat (akár hibának, akár jellemzőnek
gondoljuk). Eközben az érthető vágy, hogy ezeket a gonosz problémákat egyszerű szelíd
problémákká fejlesszük, arra késztet bennünket, hogy magunkat szelídítsük meg.

JUST A NEW FRACTAL DETAIL IN THE BIG PICTURE
BRIAN ENO
Művész; zeneszerző; lemezproducer, U2, Coldplay, Talking Heads, Paul Simon; lemezlovas
Ma a vidéki nyaralómban vagyok.
Amikor a központi fűtés működésbe lép, felkelek, és készítek magamnak teát és
zabkását, amelyhez diót és gyümölcsöt adok. Bekapcsolom a World Service-t, hogy
meghallgassam a híreket, majd telefonálok párat a nedvesség elleni szigeteléssel
kapcsolatban. És valószínűleg elültetem a nárciszhagymákat tavasszal (a csomagon az áll,
hogy most kell beletenni őket). Azt hiszem, aztán elmegyek a szupermarketbe, és szerzek
néhány dolgot ebédre és vacsorára, és talán buszra szállok Norwichba, hogy megnézzem,
van-e új ágyam. A nyaralóban nincs szélessávú internet, így Norwichban megnézem az emailjeimet, előre lefoglalom a vonatot Londonba, és elektronikus átutalással kifizetem a
villanyszámlát.
És itt van, amit nem fogok megérteni ebből az egészből. Nem fogom megérteni, hogy a
központi fűtésemet működtető olaj hogyan jutott el egy távoli olajmezőről a házamba. Nem
fogom tudni, hogyan finomították fűtőolajjá, vagy milyen kereskedelmi tranzakciókat
bonyolítottak le. Nem fogom tudni, hogyan működik az égő. Nem fogom tudni, honnan
származik a zabkása, a tea vagy a dió, és hogyan jutott el hozzám. Nem fogom tudni, hogyan
működik a telefonom, vagy hogyan működik a digitális rádióm, vagy hogyan gyűjtötték
össze vagy szerkesztették a híreket, amelyeket közvetít nekem. Azt sem fogom érteni, hogy
milyen bonyolult egy busz- vagy vonatjárat megszervezése, és nem tudnám megjavítani
egyik érintett járművet sem. Nem fogom igazán megérteni, hogyan működik egy
szupermarketlánc, vagy hogyan készülnek az ágyak tömeggyártása, vagy hogyan

hogyan működik a Wi-Fi, vagy pontosan mi történik, amikor megnyomom a "küldés"
gombot az e-mailemben, vagy elektronikusan pénzt utalok. És ami az energiaszolgáltató
vállalat működtetését illeti, vagy a nedvesség elleni szigetelés elhelyezését, vagy a nárciszok
hibridizálását, hogy ezek a bizonyos fajták legyenek, vagy hogy pontosan miért nem szabad
decembernél később ültetnem őket - ezekből sem fogok érteni semmit.
Itt van a vicces dolog. A legkevésbé sem fog zavarni a hatalmas tudatlanságom szinte
mindenről, amit ma reggel csinálni fogok. Már megszoktam: Egész életemben egyre
tudatlanabb lettem. Rengeteg tapasztalatom van abban, hogy tudatlan vagyok, és nem
aggódom emiatt. Valójában, amit én "megértésnek" nevezek, kiderül, hogy "a
tudatlanságomat hatékonyabban kezelem".
Nyugodt hozzáállásom abból fakad, hogy szinte teljesen hiszek a hatalmas
szuperszámítógép megbízhatóságában, amelyhez állandóan csatlakoztatva vagyok. Emberi
elmék több ezer generációjának intelligenciájával épült, és még most is dolgoznak rajta.
Mindez az emberi intelligencia életben marad, az eszközök, elméletek, technológiák,
mesterségek, tudományok, tudományágak, fegyelmek, szokások, rituálék, szabályok,
művészetek, hitrendszerek, babonák, megoldások és megfigyelések szuperszámítógépének
formájában, amelyet Globális Civilizációnak nevezünk.
A globális civilizációt mi emberek hoztuk létre, bár egyikünk sem tudja, hogyan. Nem
áll bármelyikünk egyéni irányítása alatt.
-a megtestesült intelligencia forrongó szinergiája, amelyhez mindannyian csatlakoztatva
vagyunk. Egyikünk sem ért belőle többet, mint egy aprócska szeletet, de nagyjából nem
bénít meg vagy terrorizál bennünket ez a tény - mégis benne élünk és használjuk.
Megetetjük vele a problémáinkat - például "szeretnék egy kis zabkását" -, és csodával
határos módon olyan megoldásokat kínál nekünk, amelyeket valójában nem is értünk. Mire
emlékeztet ez téged?
Egyszer azt olvastam, hogy az emberi agy körülbelül évekkel10,000 ezelőtt kezdett
zsugorodni, és ma már 15 százalékkal kisebb, mint akkoriban volt. Ez egybeesik azzal a
ponttal, amikor az embereknek már nem kellett

nem lehettek többoldalúan képzett egyének, akik képesek voltak saját maguknak élelmet
szerezni, saját tüzet gyújtani és saját szerszámokat készíteni, hanem ehelyett specialistákká
válhattak - egy nagyobb emberi közösség részévé, akik egymás között minden szükséges
dolgot el tudtak végezni. Az így létrehozott kompetenciák és lehetőségek hatalmas
struktúrája nem megkülönböztethetetlen a "mesterséges intelligenciától"? Az a típus,
amelyet a digitális számítógépek alkotnak, csak egy újabb fraktál részlet a nagy képben, csak
a legújabb lépés. Már évezredek óta boldogan élünk a mesterséges intelligenciával.

eGAIA, A DISTRIBUTED TECHNICAL- SOCIAL MENTAL SYSTEM

MARTI HEARST
Informatikus, UC Berkeley, School of Information; szerző, Search User Interfaces
(Felhasználói felületek keresése)

A mindentudó műszerek és az automatizálás világában találjuk magunkat, jóval azelőtt,
hogy egy önálló, érző agyat építenének - ha valaha is lesz ilyen. Nevezzük ezt a világot jobb
szó híján eGaia-nak. Az eGaia-ban az elektronikus érzékelők (képek, hangok, szagok,
rezgések, minden, amit csak el tudsz képzelni) mindenütt jelen vannak, és képesek előre
látni és gondoskodni az egyének szükségleteinek kielégítéséről, és lehetővé teszik, hogy
mindenről értesítsék azokat, akiknek tudniuk kell. Az automatizálás lehetővé teszi a
helyiségek és épületek takarítását, a járművek vezetését, a forgalom figyelemmel kísérését,
az áruk gyártását és ellenőrzését, sőt még az ablakon keresztül történő kémkedést is (apró
repülő érzékelőkkel). Már most is vizuális érzékelőkkel vannak lefedve a nagyobb városi
helyek, és még több megfigyelés jön. Koppenhágában a LED-alapú utcai lámpák csak akkor
kapcsolnak majd be, ha érzékelik, hogy valaki kerékpározik az úton, és az érzékelők
hálózatának jövőbeli alkalmazásai közé tartozhat az is, hogy értesítik, mikor kell sózni az
utat vagy üríteni a szemetet, és természetesen riasztják a hatóságokat, ha gyanús viselkedést
észlelnek egy utcasarkon.
Az eGaia-ban az orvosi fejlesztések elképesztőek lesznek - a szintetikus biológia olyan
intelligens gépeket készít, amelyek a testünkben lévő problémákat orvosolják; az intelligens
implantátumok figyelik és rögzítik a jelenlegi és a korábbi fizikai állapotokat. Az agy-gép
interfészek tovább fejlődnek, kezdetben a mozgássérült emberek számára, de végül
zökkenőmentes határvonalat képeznek az emberek és a megfigyelő hálózat között. A
virtuális valósághoz hasonló interfészek pedig egyre valósághűbbek és valósághűbbek
lesznek.

magával ragadó.
Miért nem jön hamarabb egy önálló, érző agy? A beszélt nyelv felismerésében elért
elképesztő fejlődés - amely tíz évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt - nagyrészt annak
köszönhető, hogy hatalmas mennyiségű adathoz, hatalmas mennyiségű tárolóhoz és gyors
hálózatokhoz férünk hozzá. A természetes nyelvi feldolgozásban tapasztalható fejlődés az
emberek tevékenységének utánzásán alapul, nem pedig annak megértésén vagy akár csak
szimulációján. Ez nem az emberi megismerés megértésében elért áttöréseknek vagy akár
jelentősen eltérő algoritmusoknak köszönhető. De az eGaia részben már itt van, legalábbis a
fejlett világban.
Ez az elosztott idegközpont-hálózat, az emberek elméje és az őket figyelő elektronika
közötti kölcsönhatás egy olyan elosztott technikai-társadalmi mentális rendszert fog
létrehozni, amilyenre még nem volt példa.

THE HIVE MIND
CHRIS ANDERSON
Kurátor, TED konferenciák, TED előadások

A gondolkodás a mi szupererőnk. Nem mi vagyunk a legerősebb, leggyorsabb, legnagyobb
vagy legkeményebb faj. De képesek vagyunk modellezni a jövőt, és szándékosan cselekedni
az általunk modellezett jövő megvalósítása érdekében. Valahogy ez az erő, nem pedig az a
képesség, hogy magasan repüljünk, mélyre merüljünk, hangosan üvöltsünk vagy több millió
gyermeket szüljünk, ami lehetővé tette, hogy szerencsés címzettjei láthatóan (szó szerint az
űrből láthatóan) átvegyék a bolygó feletti uralmat. Ha tehát sikerül valami olyasmit
építenünk, ami a mi szupererőnkkel rendelkezik, csak még inkább, az nagyon nagy dolognak
fog bizonyulni. Gondolkodjunk el ezen a kérdésen: A Homo sapiens hihetően a) a Földön
uralkodó intelligens erő lesz-e, vagy b) történelmi lábjegyzet, az intelligenciát megszülő
biológiai faj?
Az a) válasz valószínűtlennek tűnik számomra. De ha a b) igaz, az rossz lenne?
Mindannyian tudjuk, hogy az emberek mennyire hibásak. Mennyire kapzsiak,
irracionálisak és korlátozottak abban a képességünkben, hogy közösen cselekedjünk a közjó
érdekében. Az a veszély fenyeget, hogy tönkretesszük a bolygót. Valaki elgondolkodó
tényleg azt akarja, hogy az emberiség legyen az evolúció utolsó szava?
Minden attól függ, hogyan megy az átállás. A hatalom sokféleképpen változik. Van
erőszakos elnyomás - amit feltehetően a neandervölgyiekkel tettünk. Sok olyan
forgatókönyv van, amikor a szuperintelligencia ugyanilyen kellemetlen módon végez
velünk.
De talán ezek a forgatókönyvek figyelmen kívül hagynak egy kulcsfontosságú tényt az
intelligenciával kapcsolatban. Az intelligencia nem éri el teljes erejét kis egységekben.
Minden további kapcsolat és erőforrás segíthet növelni a hatalmát. A

Az ember lehet okos, de egy társadalom még okosabb lehet. Az Ön weboldala csodálatos, de
a Google összekapcsolja ezt a csodálatosat millió más oldallal, és íme, az emberiség teljes
tudása ott van az Ön keze ügyében.
E logika szerint a jövő intelligens gépei nem pusztítanák el az embereket. Ehelyett
inkább az emberek egyedülálló hozzájárulását használnák ki. A jövő az emberi és a gépi
képességek egyre gazdagabb keveredése lenne. Én ezt az utat választom. Ez a legjobb az
elérhető lehetőségek közül.
Némelyik dicsőséges lesz. És némelyik kényelmetlen. Talán néhány embernek nem fog
tetszeni, hogy egy hibrid überintelligencia arra kéri majd, hogy szilikonimplantátumokkal
feljavított, magasabb kreativitást és kevesebb agressziót biztosító, genetikailag módosított
utódokat hozzon létre. Vagy talán a leendő utódaik gyönyörű 3D-s szimulációja meggyőzi
őket, hogy örömmel folytassák. Talán az emberek nosztalgiával fognak visszagondolni
azokra az időkre, amikor még az idejüket birtokolták, és megengedhették maguknak, hogy
céltalanul lapozgassanak egy élvezetes könyvet, csak úgy a pokolba is. De a tudás és a
képzelőerő mindenki számára elérhető elképesztő robbanása a legtöbb napon méltányos
helyettesítőnek fog tűnni. Egy dolog biztos. A mi sajátos hozzájárulásunk az egyre
elképesztőbbé váló egészhez fokozatosan el fog halványulni. És addigra talán már nem is
fog érdekelni minket.
Ez egyébként már meg is történt. Reggel felébredek, megfőzöm a teámat, aztán a
számítógépemhez megyek, ami hívogat. Kinyitom, és máris kapcsolatban vagyok 100 millió
másik elmével és géppel a világon. Aztán negyvenöt percet töltök azzal, hogy válaszolok az
ellenállhatatlan meghívásokra. Ezt a folyamatot szabad akaratomból indítom el. De aztán
akaratom nagy részét átadom a gépnek. Ahogy te is. Együtt, félig öntudatlanul létrehozunk
egy olyan kaptár elme, amely sokkal nagyobb hatalommal bír, mint amit ez a bolygó valaha
is látott...

és jóval kevesebb energiát, mint amennyit hamarosan látni fog.
A "mi a gépek ellen" rossz mentális modell. Csak egy gép számít igazán. Akár tetszik,
akár nem, mi mindannyian - mi és a gépeink - részei vagyunk: egy hatalmas, összekapcsolt
agy. Egyszer voltak neuronjaink. Most mi leszünk a neuronok.

THE
GLOBAL
INTELLIGENCE IS HERE

ARTIFICIAL

ALEX (SANDY) PENTLAND
Toshiba professzor a Médiaművészetek és Tudományok Tanszékén, MIT; igazgató, Human
Dynamics Lab & Media Lab Entrepreneurship Program; szerző, Social Physics: How Good
Ideas Spread- The Lessons from a New Science (Társadalmi fizika: Hogyan terjednek a jó
ötletek - egy új tudomány tanulságai).
A globális mesterséges intelligencia (GAI) már megszületett. Szemei és fülei a körülöttünk
lévő digitális eszközök: hitelkártyák, földhasználati műholdak, mobiltelefonok, és persze a
világhálót használó emberek milliárdjainak csipkelődése. Központi agya jelenleg inkább egy
féreghez hasonlít - csomópontok, amelyek egyesítenek néhány érzékelőt és néhány
hatótényezőt -, de az egész messze van attól, amit összehangolt intelligenciának neveznénk.
Már számos ország használja ezt a csecsemőkori idegrendszert az emberek politikai
viselkedésének alakítására és a nemzeti konszenzus "irányítására": Kína Nagy Tűzfala,
testvérei Iránban és Oroszországban, és természetesen mindkét nagy politikai párt az
Egyesült Államokban. A nemzeti hírszerző és védelmi ügynökségek a GAI csendesebb,
rejtettebb részét képezik, de annak ellenére, hogy csendesek, ők azok a részek, amelyek az
agyarakat és karmokat irányítják. Láthatóbb módon a vállalatok kezdik használni ezt az
újszülött idegrendszert a fogyasztói magatartás alakítására és a profit növelésére.
Bár a GAI újdonsült, nagyon régi gyökerei vannak. A kialakulóban lévő GAI alapvető
algoritmusait és programozását a jog, a politika és a vallás ősi céhei hozták létre. Ez egy
természetes evolúció, mivel a törvény megalkotása nem más, mint egy algoritmus
meghatározása, és a bürokratákon keresztül történő kormányzás az, ahogyan a törvény
programját végrehajtjuk. Legújabban az újonnan érkezett kereskedők, társadalmi keresztes
lovagok, sőt mérnökök is hozzá merték adni a maguk díszítését a

a GAI. Mindezen törvények és programozás eredményei javulást jelentenek Hammurabihoz
képest, de még mindig a befogadás, az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiánya,
valamint a döntéshozatal és az információgyűjtés gyenge mechanizmusai sújtanak
bennünket.
Az elmúlt évtizedekben azonban a fejlődő GAI elkezdte használni a digitális
technológiákat az emberi bürokraták helyettesítésére. A kezdetleges programozási és
matematikai ismeretekkel rendelkezők - nevezetesen a jogászok, politikusok és számos
társadalomtudós - félnek attól, hogy elveszítik hatalmi pozíciójukat, ezért mindenféle hangot
adnak ki a veszélyekről, amelyek azzal járnak, hogy mérnökök és vállalkozók
programozhatják a GAI-t. Az én fülemnek a hagyományos programozók panaszai
meglehetősen üresen hangzanak, tekintve, hogy évezredeken keresztül többször is kudarcot
vallottak.
Ha megnézzük a GAI újabb, digitális részeit, egy mintát láthatunk. Néhány új rész
megmenti az emberiséget a hagyományos programozók hibáitól: A földhasználati
űrszatellitek figyelmeztettek minket a globális felmelegedésre, az erdőirtásra és más
környezeti problémákra, és tényekkel láttak el bennünket, hogy kezeljük ezeket a károkat.
Hasonlóképpen, az egészségügyi, közlekedési és munkaminták statisztikai elemzései olyan
világméretű hálózatot adtak nekünk, amely képes nyomon követni a globális járványokat és
irányítani a közegészségügyi erőfeszítéseket. Másrészt néhány új rész - mint például a Nagy
Tűzfal, az NSA és az amerikai politikai pártok - ijesztő, mert fennáll annak a lehetősége,
hogy emberek egy kis csoportja potenciálisan nagyon nagy embercsoportok gondolatait és
viselkedését tudja irányítani, talán anélkül, hogy ezek az emberek egyáltalán tudnák, hogy
manipulálják őket.
Ez azt sugallja, hogy nem maga a globális mesterséges intelligencia aggasztó, hanem
az, hogy hogyan irányítják. Ha az irányítás csak néhány ember kezében van, vagy ha a GAI
független az emberi részvételtől, akkor a GAI lehet az eszköz, amely lehetővé teszi, hogy

rémálmok. De ha az irányítás az emberek széles és sokszínű keresztmetszetének kezében
van, akkor a GAI hatalmát valószínűleg az egész emberiség problémáinak megoldására
fogják használni. Közös előnyünkre válik, hogy a GAI egy olyan elosztott intelligenciává
válik, amelyben az emberek nagy és sokféle csoportja nyújt útmutatást.
Egy hatékony GAI létrehozása kritikus fontosságú, mivel napjainkban az emberiség
számos rendkívül súlyos problémával néz szembe. Az elmúlt 4000 év alatt kifejlesztett GAI,
amelyet többnyire politikusok és jogászok alkottak, akik évszázadokkal ezelőtt kifejlesztett
algoritmusokat és programokat hajtottak végre, nemcsak hogy nem képes kezelni ezeket a
súlyos problémákat, de azzal fenyeget, hogy ki is pusztít minket.
Ahhoz, hogy az emberiség egésze először elérje, majd fenntartsa a tiszteletreméltó
életminőséget, gondosan kell irányítanunk a GAI fejlődését. Egy ilyen GAI egy átalakított
Egyesült
Nemzetek
Szervezetének
formáját
ölthetné,
amely
új
digitális
intelligenciaforrásokat használna a fenntartható fejlődés lehetővé tételére. De mivel a
meglévő multinacionális kormányzási rendszerek olyan szánalmasan megbuktak, egy ilyen
megközelítéshez a mai bürokrácia nagy részét mesterséges intelligencia "protézisekkel" kell
helyettesíteni - olyan digitális rendszerekkel, amelyek megbízhatóan pontos információkat
gyűjtenek és biztosítják, hogy az erőforrások elosztása a terveknek megfelelően történjen.
Már látjuk, hogy ez a digitális evolúció javítja a katonai és kereskedelmi rendszerek
hatékonyságát, de érdekes megfigyelni, hogy ahogy a szervezetek egyre több digitális
protézist használnak, úgy hajlamosak az egyre jobban elosztott emberi vezetés irányába
fejlődni. Talán ahelyett, hogy a hagyományos irányítási struktúrákat digitális protézisekkel
dolgoznánk ki, a digitális demokrácia új, jobb típusait fogjuk kifejleszteni.
Nem számít, hogyan alakul egy új GAI, két dolog egyértelmű. Először is, hatékony
GAI nélkül az egész emberiség tisztességes életminőségének elérése valószínűtlennek tűnik.
A GAI kifejlesztése ellen szavazni

hogy egy erőszakosabb, betegebb világra szavazzanak. Másodszor, a GAI veszélye a
hatalom koncentrációjából ered. Ki kell találnunk, hogyan építhetünk széleskörűen
demokratikus rendszereket, amelyekben emberek és számítógépes intelligenciák egyaránt
részt vesznek. Kritikus fontosságú, hogy olyan GAI-k építésébe és tesztelésébe kezdjünk,
amelyek egyszerre oldják meg az emberiség egzisztenciális problémáit és biztosítják az
ellenőrzés és a hozzáférés egyenlőségét. Ellenkező esetben környezeti katasztrófákkal,
háborúkkal és szükségtelen szenvedéssel teli jövőre vagyunk kárhoztatva.

WILL COMPUTERS BECOME LIKE THINKING, TALKING DOGS?
RANDOLPH NESSE
Az Arizonai Állami Egyetem Élettudományi Alapítványának professzora, az Evolúciós és
Orvosi Központ igazgatója; társszerző (George C. Williamsszel), Miért leszünk betegek.
A gondolkodó gépek a szemünk előtt fejlődnek. Tudni akarjuk, merre tartanak. Hogy ezt
megtudjuk, befelé kell néznünk, hiszen a vágyaink azok az erők, amelyek alakítják őket.
Sajnos, magunkat csak egy sötét üvegen keresztül láthatjuk. Nem is sejtettük, hogy az e-mail
és a közösségi média átveszi az uralmat az életünk felett. Ahhoz, hogy lássuk, merre tartanak
a gondolkodó gépek, bele kell néznünk abba a könyörtelen tükörbe, amelyet az internet tart a
természetünk elé.
Az élelmiszerüzletek polcain található feldolgozott élelmiszerekhez hasonlóan az
internetes tartalom is a szelekció terméke, amely arra irányul, ami eladható. Minden
elképzelhető képet, hangot és elbeszélést közzétesznek, és sok olyat is, ami korábban
elképzelhetetlen volt. Az általunk figyelmen kívül hagyott variációkat kiválogatják. Ami
megragadja a tekinteteket, azt kisebb változtatásokkal újra közzéteszik, és ez a figyelem
időtartamát maximalizálóvá válik.
Az, hogy nem tudunk elszakadni tőle, nem meglepő. A médiatartalmak úgy fejlődnek,
hogy megragadják a figyelmünket, ahogyan a rágcsálnivalók és a gyorsételek is úgy
fejlődnek, hogy ellenállhatatlanok legyenek. Sokak élete ma már ugyanúgy tele van
közösségi médiával, mint kalóriákkal. Ugyanúgy kattintgatunk és pattogtatjuk az
információs bonbonokat az elménkbe, mint ahogy a csokoládét a szánkba.
Lépjenek be a gondolkodó gépek. Ők is fejlődnek. Gyorsabban és radikálisabban
fognak változni, amikor a szoftverek már nem lesznek

tervezték, hanem a kisebb változatok közötti szelekció révén fejlődik. Amíg azonban az
agyunk nem fejlődik együtt a gépekkel, addig a mi preferenciáink lesznek a szelekciós erő.
Az ezeket legjobban kielégítő gépek fognak továbbfejlődni, de nem a szingularitásig, hanem
hogy olyan partnerekké váljanak, amelyek teljesítik a vágyainkat, jóban-rosszban.
Sokan hidegen objektív jövőbeli számítógépeket képzelnek el, de senki sem szereti a
mindentudókat. Az emberek a szerény, udvarias, mélyen szubjektív számítógépeket
részesítik előnyben. A gépeink nem fognak ellentmondani az ostobaságainknak; finoman azt
fogják sugallni: "Ez egy érdekes ötlet, de nem gondoltál-e arra is, hogy ... .". Az objektív
sportstatisztikák helyett a gépünk együtt fog szurkolni a csapatunkkal. Ha megállítanak
gyorshajtásért, a géped a rendőrséget hibáztatja, és bocsánatot kér, mert gyors zenét játszik.
A zsörtölődő és hencegő gépeket felváltják majd azok, amelyek csodálatukat fejezik ki a
képességeink iránt, még akkor is, ha azokat továbbfejlesztik. Szívélyesen bátorítanak majd
minket, megosztják a véleményünket, és olyan finoman vezetnek el új felismerésekhez, hogy
azt képzeljük, mi magunk találtuk ki őket.
A gépekkel való ilyen kapcsolatok különbözni fognak a valódi emberekkel való
kapcsolatoktól, de ettől függetlenül tartósak és intenzívek lesznek. Költők és szakértők
évtizedeken át fogják összehasonlítani és szembeállítani a valós és a virtuális kapcsolatokat,
miközben a mesterséges intelligenciák egyre inkább megbízható, nagyra becsült társainkká
válnak. A valódi emberek nehezen fognak tudni versenyezni, de kénytelenek lesznek. Ehhez
még inkább proszociálisan kell majd viselkedniük. Ugyanaz a társadalmi szelekciós
folyamat, amely az emberi altruizmus és erkölcsiség képességét alakította ki, még
intenzívebbé válhat, ahogy az emberek versenyeznek a gépekkel, hogy érdekes, preferált
partnerek legyenek. Valójában egy pillantás a nappalikra, ahol minden családtag elmerül a
saját virtuális világában, azt sugallja, hogy már most is nehéz versenyezni a gépekkel.
Rövid távon a kutyáknak van a legjobb esélyük arra, hogy versenyezzenek a

számítógépek a figyelmünkért és szeretetünkért. Több ezer évnyi szelekció után közel állnak
ahhoz, amilyennek szeretnénk, hogy legyenek - szeretőek, hűségesek, játszani és
kedveskedni akarnak. Boldogan nem vonják el a figyelmüket a telefonjaik és a tabletjeik.
Vajon a számítógépek is olyanok lesznek, mint a gondolkodó, beszélő kutyák?
Reménykedhetünk. De kétlem, hogy a gépeink valaha is szőrösek és melegszívűek lesznek,
és a szemük egy finomságért, egy vakarásért vagy egy sétáért könyörög. Még nagyon sokáig
jobban fogjuk kedvelni a kutyáinkat. A legmélyebb kielégülésünk végül is nem abból fakad,
amit mások tesznek értünk, hanem abból, hogy értékelik azt, amit mi teszünk értük.

THINKING MACHINES AND ENNUI
RICHARD E. NISBETT
Pszichológus; Theodore M. Newcomb, a Michigani Egyetem kiváló egyetemi tanára; a
Mindware című könyv szerzője: Eszközök az okos gondolkodáshoz
Először egy informatikus évtizedekkel ezelőtti előadásán volt alkalmam elgondolkodni azon,
hogy mit tehetnek a gondolkodó gépek az emberi létezéssel, amikor a Yale pszichológiai
tanszékének kollokviumán egy informatikus beszélt. Az előadás témája a következő volt:
"Mit fog jelenteni az emberek önfelfogására és jólétére nézve, ha a számítógépek valaha is
képesek lesznek mindent jobban csinálni, mint az emberek - legyőzni a legnagyobb
sakkozót, jobb szimfóniákat komponálni, mint az emberek?".
"Két dolgot szeretnék tisztázni az elején" - mondta a házelnök. "Először is, nem tudom,
hogy a gépek valaha is képesek lesznek-e ezekre a dolgokra. Másodszor, én vagyok az
egyetlen személy a teremben, akinek joga van véleményt nyilvánítani erről a kérdésről"." Ez
utóbbi kijelentést zihálás és ideges nevetés fogadta.
Évtizedekkel később már nem kérdéses, hogy a számítógépek sok olyan elképesztő
dologra képesek, amelyeket az előadó említett. És attól tartok, hogy a válasz arra a
kérdésére, hogy mit fog ez jelenteni számunkra, az lesz, hogy úgy fogjuk érezni, hogy a
gépek teljesen háttérbe szorítanak és demoralizálnak minket. Sajnáltam, hogy a Deep Blue
legyőzte Garri Kaszparovot sakkban. Egy pillanatra elkeseredtem, amikor Watson, az
utódja, legyőzte mindkét emberi Jeopardy! versenytársát. És persze tudjuk, hogy a gépek
már most is képesek olyan műveket komponálni, amelyek érdekesség és hallgathatóság
tekintetében John Cage-et is felülmúlják!
Aggódnunk kell egy pusztító morális probléma miatt, amikor minden munkát, amit
elvégezhetünk, jobban el tudnak végezni a gépek. Mit jelent a repülőgép-pilóták számára,
hogy egy gép jobban el tudja végezni a munkájukat, mint egy gép.

tudnak? Mennyi időbe telik, amíg ezt a szakmát, mint már több száz másikat, a gépek
feleslegessé teszik? Mit fog jelenteni a könyvelők, pénzügyi tervezők és ügyvédek számára,
ha a gépek legalábbis szinte minden kenyérre és vajra menő feladatukat hatékonyabban és
végtelenül gyorsabban el tudják végezni, mint ők? Az orvosoknak, fizikusoknak és
pszichoterapeutáknak?
Mit fog jelenteni, ha egyszerűen nem lesz értelmes munka, amit bármelyikünk
elvégezhetne? Amikor felügyelet nélküli gépek ültetnek és aratnak? Amikor a gépek jobb
gépeket tudnak tervezni, mint amilyeneket az ember el tudna képzelni? Vagy szórakoztatóbb
beszélgetőpartnerek lehetnek, mint a legokosabb barátaink?
Steve Jobs azt mondta, hogy nem az ügyfelek dolga, hogy tudják, mit akarnak. A
számítógépek talán büszkélkedhetnek azzal, hogy nem az emberek dolga, hogy tudják, mit
akarnak.
Hozzád hasonlóan én is szeretek olvasni, zenét hallgatni, filmeket és színdarabokat
nézni, a természetet megtapasztalni. De szeretek dolgozni is - érezni, hogy amit csinálok, az
lenyűgöző, legalábbis számomra, és talán mások életét is jobbá teheti. Mit jelentene az olyan
embereknek, mint te és én, ha a munkánk egyszerűen értelmetlen lenne, és csak a többi
élvezetes dolog maradna?
Már tudjuk, mit jelentett a gépek okozta elavulás a világ egyes népei számára. Már
senkinek sem kell saját íjat és nyilat készítenie és vadászni az állatokra, a kikapcsolódáson
kívül más céllal. Vagy kukoricát és babot ültetni, megművelni és betakarítani. Egyes
kultúrák, amelyek ilyen tevékenységek köré épültek, összeomlottak, és elvesztették
jelentőségüket az emberek számára, akiket ezek a tevékenységek formáltak. Gondoljunk
például a délnyugati indián törzsekre, vagy a vidéki fehérekre Dél-Dakotában, Alabamában,
Új-Mexikóban, az unalom, a fásultság és a drogfüggőség miatt. El kell gondolkodnunk azon,
hogy vajon a világ népei képesek-e nyugodt szívvel szembenézni azzal a lehetőséggel, hogy
nincs mit tenni.

minthogy szórakoztassák magukat.
Ami nem jelenti azt, hogy a kultúrák nem fejlődhettek volna úgy, hogy a munka hiánya
elfogadhatóvá, sőt kifejezetten kielégítővé váljon. Vannak olyan kultúrák, amelyekben
évezredek óta alig van munka, és az emberek, úgy tűnik, jól megvannak vele. Néhány délcsendes-óceáni kultúrában az emberek kevés mással is meg tudtak élni, minthogy várták,
hogy leessen egy kókuszdió, vagy belegázoltak egy lagúnába, hogy halat fogjanak. Néhány
nyugat-afrikai kultúrában a férfiak semmi olyat nem csináltak, amit munkának lehetett volna
minősíteni, kivéve évente néhány hetet, amikor nélkülözhetetlenek voltak a termények
elültetéséhez. Aztán ott voltak a tétlen gazdagok, mondjuk a huszadik század eleji
Angliában, a végtelen kártyázással, a reggelire, ebédre és vacsorára különböző jelmezek
felöltésével, és a sorozatos hűtlenkedésekkel, amelyeket valóban meglehetősen vonzó
emberekkel folytattak. A PBS műsoraiból ítélve ez elég élvezetes volt.
Így talán a legoptimistább lehetőség az, hogy olyan kultúrák fejlődése felé tartunk,
amelyek lehetővé teszik számunkra az örökös szórakozást, értelmes, produktív munka
nélkül. Bármennyire is visszataszítónak tűnik ez számunkra, el kell képzelnünk - sőt,
remélnünk kell -, hogy dédunokáink számára ez a lét kellemesnek fog tűnni, akik majd
sajnálnak minket a szűkös és unalmas életünk miatt. Egyesek szerint az előőrs már itt van:
Az oregoni Portlandet úgy jellemezték, mint azt a helyet, ahová a fiatalok nyugdíjba
mennek.

NACHES FROM OUR MACHINES
SAMUEL ARBESMAN
Komplex rendszerek tudósa; vezető ösztöndíjas, Ewing Marion Kauffman Alapítvány;
munkatárs, Institute for Quantitative Social Science, Harvard University; szerző, The HalfLife of Facts (A tények féléletkora).
Amikor a gondolkodó gépekről gondolkodom, engem az érdekel, hogy miként válhatnának
lehetővé, de sokkal inkább az, hogy mi, mint társadalom, hogyan reagálnánk rájuk. Ha
például nem mutatnak semmi olyat, amit mi öntudatosságnak vagy érzékenységnek
vennénk, akkor bizonyára okosak, de az emberiség még mindig a kognitív piedesztálon van.
De mi lesz akkor, ha ezek a gondolkodó gépek ugyanolyan okosak lesznek, mint mi,
vagy akár sokkal intelligensebbek? Mi van, ha a mi gondolkodásmódunktól idegen módon
intelligensek? Ez nem is olyan valószínűtlen, hiszen a számítógépek már most is nagyon jók
olyan dolgokban, amelyekben mi nem vagyunk jók: Jobb a rövid és hosszú távú
memóriájuk, gyorsabbak a számításokban, és nem kötik őket azok az irracionalitások,
amelyek a mi elménket gátolják. Ha ezt kiterjesztenénk, akkor láthatnánk, hogy a
gondolkodó gépek egyszerre lehetnek okosak és idegenek.
Hogyan válaszoljunk? Az egyik válasz az, hogy szörnyetegként jelöljük meg őket kimondhatatlan borzalmakként, amelyek úgy vizsgálják az ismeretlent, ahogy mi nem.
Sokan reagálnának így, ha olyan gépeket hoznánk világra, amelyek a miénktől teljesen
idegen módon gondolkodnak a világról.
De ennek nem kell így lennie. Én inkább egy optimistább választ szeretnék, a naches-t,
ami jiddisül örömöt és büszkeséget jelent, gyakran helyettesítő büszkeséget: Az embernek
van naches - vagy ahogy a jiddis nyelvben mondják, shep naches -, amikor a gyerekei
elvégzik a főiskolát, vagy megházasodnak, vagy bármilyen hasonló mérföldkőhöz érnek.
Ezek nem a saját eredményeid, de mégis van egy kis

nagy büszkeség és öröm van bennük.
Ugyanez igaz lehet a gépeinkre is. Lehet, hogy nem értjük gondolataikat,
felfedezéseiket vagy technológiai vívmányaikat, de ők a mi gépeink, és alkotóik az ilyen
utódok - mondjuk, a kifinomult művészeti alkotásokat vagy zenei kompozíciókat létrehozó
számítógépes programok - teljesítményéből meríthetnek. Elképzelem, hogy e szoftverek
programozói akkor is büszkék az eredményül kapott műalkotásra vagy zeneműre, ha ők
maguk nem tudják azt létrehozni.
Ezt a naches-érzést kiszélesíthetjük. Sokan közülünk sportrajongók, és büszkék
vagyunk csapatunk győzelmeire, még akkor is, ha semmi közünk nem volt hozzájuk. Vagy
izgatottak vagyunk, amikor hazánk egy polgára aranyérmet szerez az olimpián, vagy új
felfedezést tesz, és elnyeri a rangos díjat. Így kell ennek lennie a gondolkodó gépeinkkel is
az egész emberiség számára: Akkor is drukkolhatunk annak, amit emberek alkottak, ha az
nem a mi személyes teljesítményünk volt - és akkor is, ha nem értjük teljesen. Sokan
közülünk hálásak vagyunk a technológiai vívmányokért, az iPhone-tól az internetig, még
akkor is, ha nem tudjuk teljesen, hogyan működnek.
Amikor a gyermekeink valami csodálatosat tesznek, olyat, amit nem igazán értünk,
nem esünk kétségbe, nem aggódunk, hanem örülünk és hálásak vagyunk a sikerükért.
Valójában a hála az, ahogyan jelenleg sokan közülünk reagálnak a technológiára. Nem értjük
teljesen a gépeinket, de erőteljes és hasznos módon működnek, és ezért hálásak vagyunk.
Hasonlóan reagálhatunk a jövő technológiai alkotásaira, ezekre a gondolkodó gépekre,
amelyeket talán nem értünk teljesen. Ahelyett, hogy félnénk vagy aggódnánk, inkább utat
kellene kapnunk tőlük.

NO SHARED THEORY OF MIND
GERALD SMALLBERG
Neurológus, Lenox Hill Kórház, New York City; drámaíró, Off-Off Broadway produkciók,
Charter Members és The Gold Ring.
Az idei kérdéssel kapcsolatos gondolataimat Mark Twain A Connecticut Yankee in King
Arthur's Court című művében tett megállapítása mérsékli: "Egy igazi szakértő mindig
könnyebben meg tud jósolni egy 500 évvel későbbi dolgot, mint egy 500 másodperccel
későbbi dolgot." Twain nagyvonalú volt: Felejtsük el az 500 másodpercet, soha nem fogjuk
biztosan tudni még egy másodpercet sem a jövőbe. Az ember azonban megpróbálhatja a
jövőbe való belegondolást, ami a Homo sapiensnek nagy evolúciós előnyt biztosított. A jövő
elképzelésének ez a tehetsége volt a fejlődés motorja, a kreativitás forrása.
Olyan gépeket építettünk, amelyek leegyszerűsítve már "gondolkodnak" az általunk
tervezett problémák megoldásával vagy feladatok végrehajtásával. Jelenleg olyan
algoritmusoknak vannak alávetve, amelyek logikai szabályokat követnek, legyen az "éles"
vagy "homályos". Ez az intelligencia, hatalmas memóriája és egyre fejlettebb feldolgozási
mechanizmusai ellenére, még mindig kezdetleges. Elméletileg, ahogy ezek a gépek egyre
kifinomultabbá válnak, egy bizonyos ponton elérik a tudatosság egy formáját, amelyet e vita
céljaira úgy definiálunk, mint azt a képességet, hogy tudatában vannak annak, hogy
tudatában vannak.
-valószínűleg a szilícium és a szén tulajdonságainak kombinálásával, digitális és analóg
párhuzamos feldolgozással, esetleg kvantumszámítástechnikával, valamint időbeli
késleltetéssel működő hálózatokkal.
A tudatosságnak ez a formája azonban mentes lesz a szubjektív érzésektől vagy
érzelmektől. Vannak, akik azt állítják, hogy az érzéseket a gondolatok és a képek váltják ki,
amelyek

egy adott érzelemmel párosul: Az érzelmek közé tartozik az elégedettség, a szorongás, a
boldogság, a keserűség, a szerelem és a gyűlölet.
Véleményem, miszerint a gépekből hiányozni fog a tudatosság ezen aspektusa, két
megfontoláson alapul. Az első annak megbecsülése, hogy hogyan jutottunk el az érzések és
érzelmek képességéhez. Emberi lényekként a természetes szelekció általi evolúció
végtermékei vagyunk - egy olyan folyamaté, amely körülbelül 3,5 milliárd évvel ezelőtt
alakult ki primitív organizmusokban. Az idő e hatalmas eonja alatt nem vagyunk egyedüliek
az állatvilágban az érzések és érzelmek megtapasztalása terén. Az elmúlt 150 000-300 000
évben azonban a Homo sapiens egyedülálló módon kifejlesztette a nyelv és a szimbolikus
gondolkodás képességét, amely az érvelésünk részét képezi, hogy értelmet adjon
tapasztalatainknak és a világnak, amelyben élünk. Az érzések, az érzelmek és az értelmi
megértés elválaszthatatlanul összefonódik azzal, ahogyan gondolkodunk. Nemcsak
tudatában vagyunk annak, hogy tudatában vagyunk, hanem gondolkodási képességünk
lehetővé teszi számunkra, hogy emlékezzünk a múltra és elképzeljük a jövőt. Érzelmeinket,
érzéseinket és megalapozott gondolatainkat felhasználva képesek vagyunk elméletet alkotni,
hogy megértsük más emberek gondolkodását, ami viszont lehetővé tette számunkra a tudás
megosztását, ahogyan társadalmakat, kultúrákat és civilizációkat hoztunk létre.
A második szempont az, hogy a gépek nem organizmusok, és bármennyire is
összetettek és kifinomultak, nem a természetes szelekció révén fejlődtek ki. Függetlenül
attól, hogy hogyan tervezik és programozzák őket, az érzések és érzelmek birtoklása
ellentétes lenne azzal, ami a legértékesebbé teszi őket számunkra.
A fejlett intelligens gépek építésének hajtóereje az lesz, hogy a jövőbeni információk és
adatok felfoghatatlan mennyiségének feldolgozására és elemzésére lesz szükség, hogy
segítsen nekünk megállapítani, hogy mi valószínűsíthető, hogy

mi igaz, mi hamis, mi lényeges, mi lényegtelen. Jóslatokat fognak tenni, mivel ők is képesek
lesznek belelátni a jövőbe, miközben várják (mint mindig), hogy feltáruljanak a kártyái.
Teljesen racionális ágenseknek kell lenniük ahhoz, hogy ezeket a feladatokat pontosan és
megbízhatóan el tudják végezni.
Döntéselemzésükben szükség lesz az erkölcsi normák rendszerére. Talán egy olyan
számítás lesz ez, amely olyan utilitarista elveket foglal magában, mint a "A legnagyobb
számú ember legnagyobb boldogsága a helyes és helytelen mércéje", valamint az
aranyszabály, a számos vallás alapelvét ("Bánj úgy másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy
mások bánjanak veled"). Az érzések és érzelmek által bevezetett szubjektív értékek egy
önmagunkat legyőző stratégiát jelentenének a komplex problémák megoldására, amelyekkel
továbbra is szembe kell néznünk, miközben mérlegeljük, hogy mi a legjobb a saját
fajunknak és a többi élőlénynek, akikkel megosztjuk a bolygónkat.
Klinikai neurológusként szerzett tapasztalataim arra engednek következtetni, hogy
képtelenek leszünk olvasni a gépek gondolataiban. De ők is képtelenek lesznek olvasni a mi
gondolatainkat. Nem lesz közös elméletünk. Gyanítom, hogy legközelebb csak közvetve, a
szuperintelligens gépek viselkedésének tanulmányozásával kerülhetünk ennek a
legösszetettebb állapotnak a megismeréséhez. Akkor lépik át ezt a küszöböt, amikor
elkezdenek replikálódni és egy olyan energiaforrást keresni, amelyet kizárólag ők
irányítanak. Ha ez bekövetkezik, és ha én még itt leszek (ami igen valószínűtlen), akkor az
ítéletem arról, hogy ez egy utópisztikus vagy disztópikus jövőt vetít-e előre, a
gondolkodásomon fog alapulni - mint mindig, most is elfogultan, mivel az érzéseim és
érzelmeim által színezett analitikus gondolkodás terméke marad.

BLIND TO THE CORE OF HUMAN EXPERIENCE
ELDAR SHAFIR
William Stewart Tod, a Princeton Egyetem pszichológia és közügyek professzora;
társszerző (Sendil Mullainathan-nal), Scarcity: Why Having Too Little Means So Much
A gondolkodásnak sokféle formája van, az optimalizálási problémák megoldásától és a
sakkozástól kezdve az okos beszélgetésen át a zeneszerzésig. Amikor azonban olyan
gépekre gondolok, amelyek állítólag gondolkodnak, elgondolkodom azon, hogy vajon mit
gondolhatnak, ha a témák eredendően emberi témák, ahogyan oly sok téma eredendően az.
Gondoljunk csak Bertrand Russell megható leírására a What I Have Lived For (Amiért
éltem) című könyvében:
Három egyszerű, de elsöprően erős szenvedély irányította az életemet: a szerelem
utáni vágyakozás, a tudás keresése és az emberiség szenvedése iránti
elviselhetetlen szánalom. Ezek a szenvedélyek, mint a nagy szelek, ide-oda fújtak
engem, szeszélyes úton, a gyötrelem mély óceánján át, egészen a kétségbeesés
határáig.
Bár Russell híres gondolkodó volt, az általa leírtak valamilyen formában mindannyiunk
számára ismerősek. De mit szólna ehhez egy gép? Valóban érezhetne "szerelmi vágyat"
vagy "elviselhetetlen szánalmat az emberiség szenvedése iránt"? Lehet, hogy "elszállna .
. . ide-oda... .. a kínok mély óceánján át, a kétségbeesés határáig"?
Ha elfogadjuk az elme számítógépes metaforájának valamelyik változatát.

(és én igen), akkor mindezeknek az érzéseknek végső soron fizikai folyamatok termékeinek
kell lenniük, amelyek elméletileg egy gép által instanciálhatók. De maguk a témák oly
gyakran emberi témák. Ha egyetértünk abban, hogy a férfiaknak nehéz teljesen megérteniük
az anyai szeretetet; hogy a jóllakottak talán képtelenek felfogni, milyen érzés éhezni; hogy a
szabadok talán nem értik teljesen, milyen érzés bebörtönözve lenni - nos, akkor a gépek,
bármennyire is jól "gondolkodnak", sok mindenre képtelenek lehetnek gondolni. És ezek a
dolgok az emberi tapasztalatok középpontjában állnak. Az operában együtt érzünk Aidával,
aki elborzadva hallja, hogy "Ritorna vincitor" kiáltja, és a Radames iránti szerelme, valamint
az apja és a népe iránti odaadása között vergődik. Vajon egy gép érezhetne-e úgy, mint
Aida, vagy akár meghatódva, mint mi, amikor látjuk, hogy könyörög az isteneknek, hogy
szánják meg szenvedését? Átélheti-e egy gép a halálfélelmet anélkül, hogy élne? Vágyat,
anélkül, hogy nemi szervei lennének? Vagy a fejfájással, a ráncokkal vagy a náthával járó
gondolatokat? Könnyű elképzelni egy náci egyenruhába öltözött gépet és egy másik gépet,
amelyet "Sophie"-nak hívhatunk. De amikor az előbbi szörnyű döntésre kényszeríti az
utóbbit, vajon az előbbi átélheti-e a szadizmust, a második pedig a Styron történetében oly
kézzelfoghatóvá tett jóvátehetetlen kétségbeesést?
Ha a gépek nem tudják igazán átélni azt a fajta gondolkodást, amely magában foglalja
Russell, Aida vagy Sophie szenvedélyeit és bánatát; ha nem tudják átélni a Nabakov
Humbertjének, Conrad Kurtzának, Melville Ahabjának vagy Tolsztoj Annájának
gondolkodását megalapozó vágyakat, vágyakat, elszántságot és szégyent; ha mindezekre nem
képesek, akkor talán nem is tudnak igazán teljes mértékben gondolkodni.

AN INTUITIVE THEORY OF MACHINE
CHRISTOPHER CHABRIS
A pszichológia docense, Union College; társszerző (Daniel Simons-szal), A láthatatlan
gorilla: Hogyan csapnak be minket az intuícióink?
Gyakran elgondolkodtam azon, hogy nekünk, embereknek miért esik olyan nehezünkre
egyenesen gondolkodni a gondolkodó gépekről.
A művészetekben és a szórakoztatóiparban a gondolkodni képes gépeket gyakran az
emberek hasonmásaiként ábrázolják, néha egészen a test formájáig és részeiig, és
viselkedésük azt sugallja, hogy gondolataik nagyban hasonlítanak a miénkhez. A
gondolkodásnak azonban nem kell emberi szabályokat vagy mintákat követnie ahhoz, hogy
gondolkodásnak számíthasson. Erre rengeteg példa van: A sakkozó számítógépek nem azért
járnak előrébb az embereknél, mert úgy gondolkodnak, mint az emberek a sakkról, csak
jobban, hanem azért, mert teljesen másképp gondolkodnak. Hasznos nyelvi fordítás
végezhető a nyelvtan mélyreható ismerete nélkül is.
Az evolúció az embereket felruházta azzal a képességgel, hogy más emberi elmék
tartalmát ábrázolni és következtetni tudjanak róla. Mire a gyerekek iskolába kerülnek, már
képesek nyomon követni, hogy mit tudnak különböző emberek ugyanarról a tényhalmazról
(ez a hazugság előfeltétele). Később, felnőttként ezt a képességet arra használjuk, hogy
kitaláljuk, hogyan tárgyaljunk, működjünk együtt és oldjunk meg problémákat a magunk és
mások javára. Ezt a mentális felszerelést gyakran elméletnek nevezik, és még olyan
helyzetekben is működésbe lép, ahol nincs "elme", amit képviselni lehetne. A számítógép
képernyőjén mozgó kétdimenziós alakzatokról készült videók olyan történeteket
mesélhetnek el szerelemről, árulásról, gyűlöletről és erőszakról, amelyek teljes egészében a
néző fejében léteznek, aki átmenetileg elfelejti, hogy a sokszögeknek nincsenek érzelmeik.
Talán azért nem tudunk gondolkodni a gondolkodó gépekről, mert

nincs ennek megfelelően intuitív Gépelméletünk. Egy egyszerű, néhány fogaskerékből álló
mechanikus szerkezet mentális szimulációja - mondjuk, annak kitalálása, hogy az első
fogaskerék elforgatásával az utolsó fogaskerék balra vagy jobbra, gyorsabban vagy
lassabban fog-e forogni - ördögien nehéz. Az absztrakt algoritmusokból és adatokból álló
komplex gépek ugyanilyen idegenek a beépített mentális képességeink számára.
Talán ez az oka annak, hogy amikor a gondolkodó gépek fogalmával szembesülünk,
úgy értelmezzük őket, mintha gondolkodó lények lennének - más szóval, mintha emberek
lennének. Alkalmazzuk az elménk legjobb eszközeit - nevezetesen az elmeelméletet és az
általános célú gondolkodást. Sajnos az előbbit nem erre a feladatra tervezték, az utóbbit
pedig a korlátozott figyelem- és munkamemória-kapacitásunk akadályozza. Persze vannak
olyan tudományágak, mint a fizika, a mérnöki tudomány és az informatika, amelyek
megtanítanak minket arra, hogyan értsük és építsünk gépeket, beleértve a gondolkodó
gépeket is, de az alapok megértéséhez több éves formális oktatásra van szükség.
A Gépelmélet modul figyelmen kívül hagyná a szándékosságot és az érzelmeket, és
ehelyett a különböző alrendszerek, bemenetek és kimenetek kölcsönhatásainak ábrázolására
specializálódna, hogy megjósolja, mit tennének a gépek különböző körülmények között,
hasonlóan ahhoz, ahogyan az Elmélet segít nekünk megjósolni, hogyan fognak viselkedni
más emberek.
Ha az agyunkba beépített gépelméleti képességekkel rendelkeznénk, a dolgok talán
másképp alakulnának. Ehelyett úgy tűnik, arra vagyunk kárhoztatva, hogy a gondolkodó
gépek összetett valóságát, amelyek a tőlünk megszokottól eltérő elvek alapján
gondolkodnak, azon az egyszerűsítő szemüvegen keresztül szemléljük, feltételezve, hogy
olyanok lesznek, mint a gondolkodó elmék, talán csökkentett vagy felerősített kapacitással,
de lényegében ugyanolyanok. Mivel az idő előrehaladtával egyre többet fogunk gondolkodó
gépekkel kapcsolatba kerülni, ki kell találnunk, hogyan fejleszthetünk ki jobb intuíciót a
működésükről. Egy új modul megalkotása nem könnyű, de az agyunk már

azt - a meglévő képességek okos, új módon történő újrafelhasználásával -, amikor az írott
nyelvet feltalálták. Talán leszármazottaink ugyanolyan könnyen megtanulják majd
gyermekkorukban a gépek megértésének képességét, mint ahogy mi megtanultunk olvasni.

THINKING SALTMARSHES
URSULA MARTIN
Az Oxfordi Egyetem informatika professzora

Az alkonyati sós mocsár felé túrázva zavartan megállok, amikor a gyalogösvény eltűnni
látszik egy hosszú, sekély, iszapos vízben, amely csillogóan tükrözi a lenyugvó nap fényét.
Aztán észreveszek egy sor lépcsőkövet, amelyek csak azért láthatók, mert érdes textúrájuk
épp csak felborzolja a víz fényes, sima felszínét. A kövek ritmusához igazítom a lépteimet,
és továbbsétálok a mocsáron át a túlsó homokdűnékig.
A vizes mocsárban olvasva beszélgetés a múlttal, olyan emberekkel, akikről semmit
sem tudok, csak azt, hogy ők rakták le a lépteimet formáló köveket, és valószínűleg osztoztak
a vizes lábakkal szembeni ellenszenvemben.
A dűnéken túl széles homokos partok húzódnak az öbölön át egy faluba. Az apály
furcsa, szabályosan ismétlődő víz- és homokmintákat hozott létre, amelyek visszhangozzák
az ősi faoszlopok sorát. Néhány száz évvel ezelőtt itt bőven volt lazac, és az oszlopok a
kifogásukra szolgáló hálókat tartották. Egy kőtemplom tornya jelzi a tájékozódást, és én a
homokon keresztül a homokon át feléje lépkedek, hogy elérjem a falut, megzavarva a tengeri
madarak zajos csoportjait.
A víz, a lépcsőfokok, az oszlopok és a templomtorony egy lassú, korokon átívelő
beszélgetés szövegei. Az ösvénykészítők, a lazachalászok és még a magányos sétálók is
jelölik a földet; az időjárás és az árapály, a sziklák, a homok és a víz, az élőlények és a
növények reagálnak ezekre a jelekre; a jövő generációi pedig reagálnak arra, amit találnak,
és megváltoztatják azt.
Hol vannak akkor a gondolkodó gépek? Meg lehet vitatni a mesterséges intelligencia
jelentős kihívásait, amelyeket a jelenet jelent.

a folyékony mocsarakon és az ingoványos partokon átvezető útvonalak elemzése és
keresése; vagy a múlt elbeszéléseinek megragadása, amelyek nem szépen tagolható
szövegben, hanem kopott lépcsőköveken és korhadó faoszlopokon keresztül jelennek meg.
Elképzelhető és megvitatható egy gondolkodó gép, amely növeli magányos sétálónk
élményét. Talán egy aranyos robottárs, aki a mocsárban csobbanva szaladgál a homokon a
tengeri madarakat kergetve. Vagy egy sétálót, akit egy gondolkodó gép vezet az ösvényen,
amely az ösvényekről, az időjárásról és az élővilágról szóló adatfolyamokat integrálja, hogy
lépésről-lépésre történő útmutatásokat, természeti jegyzeteket, történelmi tényeket és
fitneszadatokat tartalmazzon, valamint figyelmeztetéseket adjon a magánélet védelmére és a
közelgő dagály veszélyeire. Vagy egy gondolkodó gép, amely kitalálja, hogy nyáron hová
mennek a madarak, vagy hogyan lehetne újra bőségessé tenni a lazacok számát.
De vajon milyen gondolkodógép találhatná meg a maga helyét az évszázadok lassú,
föld és víz által közvetített beszélgetéseiben? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy
ilyen gépnek? Vagy mi lenne, ha a gondolkodó gép nem helyettesítene egyetlen önálló
entitást sem, hanem fogalomként segítene megérteni az emberi, természeti és technológiai
tevékenységek kombinációját, amelyek a tenger peremét és az arra adott válaszunkat hozzák
létre? A társadalmi gép kifejezést jelenleg olyan törekvések leírására használják, amelyek
emberek és gépek céltudatos kölcsönhatását jelentik - Wikipedia és hasonlók -, így talán a
"tájgép".
Á, igen, céltudatos. A magányos sétáló célja lehet egyszerű - halat fogni, madarakat
megérteni, vagy csak biztonságban hazaérni, mielőtt a dagály eljön. De mi van akkor, ha a
magányos sétáló célja nem több, mint egy magányos séta - megtalálni az egyensúlyt, eggyé
válni a természettel, gazdagítani a képzeletet, vagy táplálni a lelket. Most a séta a múlttal
való beszélgetéssé válik, nem közvetlenül a múlttal.

sziklákon, oszlopokon és vízen keresztül, hanem szavakon keresztül, azok költészetén
keresztül, akik megtapasztalták az emberiséget sziklákon, oszlopokon és vízen keresztül, és
megtalálták a szavakat, hogy továbbadják ezt a tapasztalatot. A magányos sétáló célja tehát
az, hogy megerősítse azokat a tulajdonságokat, amelyek a magányos sétálót emberré teszik,
a többi emberrel közös emberségben. Valóban kihívás egy gondolkodó gép számára.

KILLER THINKING MACHINES KEEP OUR CONSCIENCE CLEAN
KURT GRAY
Pszichológia adjunktus, Észak-Karolinai Egyetem, Chapel Hill

A gépek már régóta segítenek nekünk ölni. A katapultoktól a cirkálórakétákig a mechanikus
rendszerek lehetővé tették az emberek számára, hogy jobban elpusztítsák egymást. A
gyilkológépek egyre kifinomultabbá válása ellenére egy dolog állandó maradt - az emberi
elme mindig erkölcsileg felelős a működésükért. A fegyverek és a bombák természetüknél
fogva agyatlanok, így a hibáztatás átcsúszik rajtuk a ravaszt meghúzó személyre.
De mi van akkor, ha a gépeknek van annyi eszük, hogy képesek lennének saját maguk
dönteni a gyilkolásról? Egy ilyen gondolkodó gép megtarthatná magának a felelősséget,
tisztán tartva azoknak a lelkiismeretét, akik hasznot húznak a pusztító munkájából. A
gondolkodó gépek sok szempontból javíthatják a világot, de azt is megengedhetik, hogy az
emberek megússzák a gyilkosságot.
Az emberek már régóta igyekeznek elhatárolódni az erőszakos cselekményektől, hogy
a károkozás előnyeit élvezzék anélkül, hogy beszennyeznék magukat. A gépek nemcsak a
pusztító erőt növelik, hanem fizikailag is elfedik káros tetteinket. Az ütéseket, szúrásokat és
fojtogatásokat felváltották a gombnyomogatás vagy a kar meghúzásának távolabbi - és
ízlésesebb - cselekedetei. Azonban még a megnövekedett fizikai távolság ellenére is,
amelyet a gépi közvetítők lehetővé tesznek, elménk továbbra is a mögöttük álló embereknek
tulajdonítja a felelősséget.
Az erkölcspszichológiai tanulmányok azt mutatják, hogy az emberekben mélyen
gyökerező késztetés van arra, hogy a szenvedés miatt hibáztassanak valakit vagy valamit.

Amikor másokat bántanak, nemcsak az okot keressük, hanem a mentális okot is - egy
gondolkodó lényt, aki úgy döntött, hogy szenvedést okoz. Ez a gondolkodó lény jellemzően
ember, de nem feltétlenül az. Hurrikánok és cunamik után az emberek gyakran Isten kezét
hibáztatják, és néhány történelmi esetben az emberek még a jószágokat is hibáztatták - a
francia parasztok egyszer egy disznót állítottak bíróság elé egy csecsemő meggyilkolásáért.
Általában a hibáztatásra való szomjúságunkhoz csak egyetlen gondolkodó lényre van
szükség. Ha találunk egy gondolkodó lényt, akit hibáztathatunk, kevésbé vagyunk
motiváltak arra, hogy egy másikat hibáztassunk. Ha egy ember a hibás, nem kell Istent
átkozni. Ha egy alacsony beosztású alkalmazott a hibás, nincs szükség arra, hogy kirúgjuk a
vezérigazgatót. És ha egy gondolkodó gép a hibás valaki haláláért, akkor nincs szükség arra,
hogy megbüntessük az embereket, akiknek ez hasznára válik.
Természetesen ahhoz, hogy egy gép elnyelje a felelősséget, legitim gondolkodónak kell
lennie, és új, előre nem látható módon kell cselekednie. Lehet, hogy a gépek soha nem
tudnának valami igazán újat tenni, de ugyanez az érv érvényes az evolúció és a kulturális
környezetük által "programozott" emberekre is. Gondoljunk csak a gyerekekre, akiket
kétségtelenül a szüleik programoznak, és mégis - a tanulás révén - képesek újszerű
viselkedést és erkölcsi felelősséget kifejleszteni. A gyerekekhez hasonlóan a modern gépek
is ügyesen tanulnak, és elkerülhetetlennek tűnik, hogy olyan véletlenszerűségeket
fejlesszenek ki, amelyeket programozóik nem láttak előre. Az algoritmusok már most is
felfedeztek olyan új dolgokat, amelyeket az őket létrehozó emberek nem tudtak.
A gondolkodó gépek meghozhatják a saját döntéseiket, de csak akkor védik meg az
embert a vádaktól, amikor úgy dönt, hogy ölni fog, és ezzel az elménk és a kívánt pusztítás
közé állnak. A robotok már most is nagy szerepet játszanak a modern harcokban: A drónok
az elmúlt néhány évben ezreket öltek meg, de jelenleg teljes mértékben emberi pilóták
irányítják őket. Ahhoz, hogy ebben az esetben eltereljük a felelősséget, a drónokat más
intelligens gépeknek kell irányítaniuk; a gépeknek meg kell tanulniuk, hogy teljesen egyedül
vezessék a Predatorokat.

Ez a forgatókönyv talán borzongást kelt (az enyémet is), de a politikai döntéshozók
szemszögéből nézve van értelme. Ha a járulékos károkat a gépek döntéseire lehet fogni,
akkor a katonai hibák kisebb valószínűséggel rontják valakinek a választási esélyeit. Sőt, ha
az elmebeteg gépeket fel lehet javítani vagy el lehet távolítani - gépi "büntetés" -, az
emberek kevésbé érzik majd szükségét annak, hogy megbüntessék a felelősöket, akár
háborús halálesetek, akár elrontott (robot)műtétek, akár (autonóm) autóbalesetek miatt.
A gondolkodó gépek összetettek, de az emberi késztetés a hibáztatásra viszonylag
egyszerű. A halál és a pusztítás arra kényszerít bennünket, hogy egyetlen elmét találjunk,
akit felelőssé tehetünk. A kellően okos gépek - ha a pusztítás és önmagunk közé kerülnek elnyelik a rossz cselekedetek súlyát, és megvédik saját elménket mások elítélésétől.
Mindannyiunknak remélnünk kell, hogy ez a jóslat soha nem válik valóra, de amikor a
fejlődő technológia összeütközik az erkölcsi pszichológia modern felfogásával, sötét
lehetőségek tárulnak fel. Ahhoz, hogy tisztán tartsuk a lelkiismeretünket, csak egy
gondolkodó gépet kell létrehoznunk, majd megrágalmaznunk.

WHEN THINKING MACHINES BREAK THE LAW
BRUCE SCHNEIER
Biztonsági technológus; a Harvard Law School Berkman Center for Internet and Society
munkatársa; a Co3 Systems, Inc. műszaki vezetője; a Data and Goliath című könyv
szerzője: Az adatgyűjtésért és a világ irányításáért folytatott rejtett harcok.
Tavaly két svájci művész programozott egy Random Botnot Shopper-t, amely minden héten
100 dollárt költött bitcoinban, hogy egy névtelen internetes feketepiacról vásároljon egy
véletlenszerű terméket - mindezt egy Svájcban kiállított művészeti projekthez. Ez egy okos
koncepció volt, csakhogy volt egy probléma. A legtöbb dolog, amit a bot vásárolt, jóindulatú
volt - hamis Diesel farmer, egy rejtett kamerával ellátott baseball sapka, egy konzervdoboz,
egy pár Nike edzőcipő -, de vásárolt tíz ecstasy tablettát és egy hamis magyar útlevelet is.
Mit tegyünk, ha egy gép megszegi a törvényt? Hagyományosan a gépet irányító
személyt vonjuk felelősségre. Az emberek követik el a bűncselekményeket; a fegyverek, a
zárfeltörők vagy a számítógépes vírusok csupán az eszközeik. De ahogy a gépek egyre
önállóbbá válnak, a gép és az irányító közötti kapcsolat egyre gyengébbé válik.
Ki a felelős azért, ha egy autonóm katonai drón véletlenül megöl egy civilekből álló
tömeget? Az a katonatiszt, aki megadta a küldetést, az ellenséget észlelő szoftver
programozói, akik tévesen azonosították az embereket, vagy a szoftver programozói, akik a
tényleges gyilkos döntést hozták? Mi van, ha ezeknek a programozóknak fogalmuk sem volt
arról, hogy a szoftverüket katonai célokra használják? És mi van akkor, ha a drón a saját
szoftverének módosításával javítani tudta az algoritmusait az alapján, amit a drónok egész
flottája a korábbi küldetések során megtanult?

Talán a bíróságaink el tudják dönteni, hogy hol a bűnösség, de ez csak azért van, mert
míg a jelenlegi drónok autonómok, nem túl okosak. Ahogy a drónok egyre okosabbak
lesznek, úgy válik egyre gyengébbé a kapcsolatuk az őket építő emberekkel.
Mi van, ha nincsenek programozók, és a drónok maguktól programoznak? Mi van, ha
okosak és autonómok, és stratégiai és taktikai döntéseket is hoznak a célpontokról? Mi van,
ha az egyik drón úgy dönt, bármilyen eszközzel is rendelkezik, hogy nem tart többé hűséget
az őt építő országnak, és elszegődik?
Társadalmunkban sokféle megközelítés létezik, mind az informális társadalmi
szabályok, mind a formálisabb törvények segítségével, a szabályokat be nem tartó
emberekkel szemben. Vannak informális mechanizmusaink a kisebb szabálysértésekre és
egy összetett jogi rendszerünk a nagyobb szabálysértésekre. Ha ellenszenves vagy a
partimon, nem hívlak vissza. Ha rendszeresen csinálod, megszégyenülsz és kiközösítelek a
csoportból. Ha ellopod a cuccaimat, lehet, hogy feljelentelek a rendőrségen. Ha lopsz egy
bankból, szinte biztos, hogy hosszú időre börtönbe kerülsz. Mindezek nagy része inkább ad
hoc jellegűnek tűnhet, mint helyzetfüggőnek, de mi, emberek évezredeken át dolgoztuk ki
mindezt. A biztonság egyszerre politikai és társadalmi, de pszichológiai kérdés is. Az
ajtózárak például csak azért működnek, mert a lopásra vonatkozó társadalmi és jogi
tilalmaink a túlnyomó többségünket becsületesen tartják. Így élünk békésen együtt olyan
mértékben, ami a bolygó bármely más fajának elképzelhetetlen.
Hogyan működik mindez, ha az elkövető egy gép, amelyiknek van egy szabad akarata?
A gépeknek valószínűleg nem lesz fogalma a szégyenről vagy a dicséretről. Nem fognak
tartózkodni valamitől amiatt, amit más gépek gondolhatnak. Nem fogják követni a
törvényeket csak azért, mert ez a helyes, és nem lesz természetes bennük a tekintély iránti
tisztelet. Amikor lopáson kapják őket,

hogyan lehet őket megbüntetni? Mit jelent a gép megbüntetése? Van-e egyáltalán értelme
bebörtönözni? És hacsak nem szándékosan önfenntartó funkcióval programozták őket, a
kivégzéssel való fenyegetésnek nem lesz értelmes hatása.
Már most is beszélünk arról, hogy erkölcsöt programozunk a gondolkodó gépekbe, és
el tudjuk képzelni, hogy más emberi tendenciákat is beprogramozunk beléjük, de biztosan el
fogjuk rontani. Bármennyire is próbáljuk elkerülni, lesznek olyan gépeink, amelyek
megszegik a törvényt.
Ez viszont tönkreteszi a jogrendszerünket. Alapvetően a jogrendszerünk nem
akadályozza meg a bűnözést. Hatékonysága azon alapul, hogy a bűnözőket utólag
letartóztatják és elítélik - és hogy büntetésük elrettentő hatással van másokra. Ez nem
sikerül, ha nincs olyan büntetés, amelynek van értelme.
Ennek példáját 9/11 után tapasztaltuk meg, amikor a legtöbben először kezdtünk el
gondolkodni az öngyilkos terroristákon és azon, hogy az utólagos biztonság számukra
irreleváns. Ez csak egy motivációs változás volt, és nézzük meg, hogy ezek az akciók
hogyan befolyásolták a biztonságról alkotott képünket. A törvényeinknek ugyanezzel a
problémával kell majd szembenézniük a gondolkodó gépekkel, valamint a kapcsolódó
problémákkal, amelyeket még el sem tudunk képzelni. Azok a társadalmi és jogi rendszerek,
amelyek eddig olyan hatékonyan kezelték az emberi szabályszegőket, váratlan módon
fognak kudarcot vallani a gondolkodó gépekkel szemben.
Egy gondolkodó gép nem mindig úgy gondolkodik, ahogy mi szeretnénk. És még nem
vagyunk felkészülve ennek következményeire.

ELECTRIC BRAINS
REBECCA MACKINNON
Igazgató, Ranking Digital Rights Project, New America Foundation; társalapító, Global
Voices; szerző, Consent of the Networked (A hálózatba kapcsoltak beleegyezése).
A kínai számítógép szó szó szerinti fordítása "elektromos agy". Hogyan "gondolkodnak" ma
az elektromos agyak? Egyéni gépként, emberi mércével mérve még mindig primitív módon.
Kollektívan elég erőteljesen. A hálózatba kapcsolt eszközök és mindenféle dolog, amelyekbe
elektromos agyakat építettek be, egyre inkább kommunikálnak egymással, információt
osztanak meg, kölcsönös "megértésre" jutnak, és döntéseket hoznak. Már most is lehetséges,
hogy a különböző helyeken lévő gépek felhőjében elosztott adatlekérdezés, elemzés és
döntéshozatal egy sorozata egy fizikai helyen lévő egyetlen gép vagy gépcsoport által
kiváltott cselekvést indítson el, és ezáltal egy adott embert vagy embercsoportot érintsen
(vagy szolgáljon).
Lehet, hogy az egyes gépek soha nem fognak úgy gondolkodni, mint az általunk ismert
emberi tudatosság. De talán egy napon a nem emberi dolgok nagy, globálisan elosztott
hálózatai elérhetnek valamiféle pszeudo-jungi kollektív tudatot. Valószínűbb, hogy az
emberi hálózatok és társadalmak kollektív tudatosságát az elektromos agyak hálózatai által
létrehozott másfajta kollektív tudatosság fogja erősíteni - és egyre inkább összefonódni vele.
Ez jó vagy rossz dolog lesz?
Mindkettő. Egyik sem. Ahogy a ma általunk használt internet is, ez attól függ, hogy az
emberi természetet alapvetően jónak vagy rossznak, vagy mindkettőnek tartod. Az internet
nem alakítja át vagy javítja az emberi természetet. Felnagyítja, teleszkóposítja, felerősíti,
feljogosítja és koncentrálja számos

az emberi természet aspektusait - az önzetlen és jótékonykodóktól a bűnöző és gonosz
emberig. Készüljön fel arra, hogy az internet egy újabb dimenzióval bővíti az eddigieket.
Már most is vannak olyan problémáink, amelyeket az informatikusok "attribúciós
problémáknak" neveznek: annak azonosítása, hogy ki a valódi felelős valamiért, ami az
interneten vagy azon keresztül történik (mondjuk egy kormányzati létesítmény vagy egy
multinacionális vállalat elleni kibertámadás). Ezek a problémák és viták nagyon gyorsan
még nehezebbé válnak.
Továbbra is sok olyan kérdést fogunk feltenni a sokkal intelligensebb és
felhatalmazottabb felhő emberi jogi vonatkozásairól, amelyeket ma az internetről és a
hálózatba kapcsolt eszközökről teszünk fel. Ki alakíthatja azt a technológiát, amelytől egyre
inkább függ gazdasági, társadalmi, politikai és vallási életünk? Ki a felelős azért, ha
valakinek a jogait megsértik ezeken a technológiákon, platformokon és hálózatokon
keresztül? Ki vonhat felelősségre kit a jogsértésekért, beleértve a cenzúrát, a megfigyelést, a
fizikai erőszakra való felbujtást, az adatvezérelt diszkriminációt stb.
Új kérdések: Gondolkodó dolgok rivális hálózatai, amelyeket rivális kultúrák,
kereskedelmi szövetségek, vallások vagy poliszok hoztak létre és szorosan kapcsolódnak
hozzájuk (megjegyzem, nem azt mondom, hogy "irányítják"), blokkolják-e az egymás
közötti kapcsolatokat? Lehet, hogy harcolni fognak egymás ellen? Hogyan fog működni a
művészi alkotás? Hogyan fog működni a politika? Hogyan fog működni a háború? Lehet-e a
cenzúrát és a felügyeletet nem emberi hálózatokra delegálni, hogy az emberek elkerülhessék
az ilyen dolgokért való felelősségvállalást? (Milyen kényelmes a kormányunk és az üzleti
élet vezetőinek.) Lehet-e ehelyett a dolgok gondolkodó hálózatait úgy kialakítani, hogy a
gépek által végrehajtott bizonyos típusú cselekvésekhez közvetlen emberi részvételre vagy
jóváhagyásra legyen szükség?
A felhatalmazott intelligens felhők súlyosbítják a globális egyenlőtlenségeket?

Lehet, hogy súlyosbítják a globális ideológiai és vallási konfliktusokat, ha nem teszünk
ellene? Ha meg akarjuk akadályozni a globális digitális szakadék elmélyülését, milyen korai
lépéseket kell tennünk?
Nyitottak vagy zártak lesznek ezek a hálózatok? Képes lesz-e bárhonnan bármelyik
újító csatlakoztatni valami újat egy hálózathoz és kommunikálni - vagy mondjuk úgy, hogy
részt venni - anélkül, hogy engedélyre lenne szüksége? Vagy ez egy ellenőrzött rendszer
lesz, ahol bizonyos vállalatok vagy kormányok döntik el, hogy ki és mi csatlakozhat milyen
áron? Vagy egyes rendszerek nyíltak, mások zártak lesznek?
Vajon az intelligensebb és erősebb globális hálózatok az internet által már elért
eredményeken túlmenően is aláássák a nemzetállamok hatalmát és legitimitását? Vagy
esetleg új módon bővítik a nemzetállamok hatalmát? Vagy lehetővé teszik a nemzetállamok
fejlődését és végső soron túlélését egy digitálisan hálózatos világban?
Nem feltételezhetünk jó vagy humánus eredményeket csak azért, mert a technológiát
feltaláló vagy a folyamatot elindító emberek jó szándékú, szabadság- és demokrácia-szerető
embereknek tűnnek. Az ilyen feltételezések nem működtek jól az internet esetében, és nem
fognak jobban működni a következő időkben sem.

ROBODOCTORS
GERD GIGERENZER
Pszichológus; igazgató, Center for Adaptive Behavior and Cognition, Max Planck Institute
for Human Development, Berlin; szerző, Risk Savvy: How to Make Good Decisions
(Kockázati érzék: Hogyan hozzunk jó döntéseket?)
Itt az ideje az éves ellenőrzésnek. Belépsz az orvosod rendelőjébe, és megrázod a hideg
kezét, a gép fémkezét. Szemtől szemben állsz egy RD-vel, egy hitelesített robotorvossal.
Szeretnéd ezt? Szó sem lehet róla, mondhatnád. Igazi orvost akarok, olyat, aki meghallgat,
beszél hozzám, és úgy érez, mint én. Egy emberi lényt, akiben vakon megbízhatok.
De gondolkodj egy pillanatra. A fizetős egészségügyi ellátásban az alapellátó orvos
legfeljebb öt percet tölthet önnel. És ez alatt a rövid idő alatt megdöbbentően kevés
gondolkodásra kerül sor. Sok orvos panaszkodik nekem szorongó, tájékozatlan, nem
engedelmes, egészségtelen életmódot folytató pácienseire, akik a televízióban hírességek
által reklámozott gyógyszereket követelik, és ha valami rosszul sül el, azzal fenyegetőznek,
hogy felperessé válnak.
A gondolkodás hiánya azonban nem egyszerűen a betegeket érinti: A tanulmányok
következetesen azt mutatják, hogy a legtöbb orvos nem érti az egészségügyi statisztikákat,
és így nem képes kritikusan értékelni egy-egy orvosi cikket a saját szakterületén. Ez a
kollektív gondolkodáshiánynak megvan a maga ára. Tízmillió amerikai nőnél végeztek
szükségtelen PAP-kenetet a méhnyakrák szűrésére - szükségtelenül, mert teljes
méheltávolításon estek át, és így már nincs méhnyakuk. Évente 1 millió amerikai gyermeket
vizsgálnak szükségtelenül CT-vizsgálatokon, amelyek olyan sugárzásnak teszik ki őket,
amely néhányuknál később rákot okoz. És sok orvos kéri a férfiakat, hogy rendszeresen
vegyenek részt PSA-szűrésen a prosztatarák kimutatására, annak ellenére, hogy
gyakorlatilag minden orvosi szervezet ellene ajánlja ezt

mert nincs bizonyított haszna, de súlyos károkat okozhat. Férfiak sokasága válik
inkontinensé és impotenssé az ezt követő műtét vagy sugárkezelés következtében. Mindez
az orvosok idejének és a betegek pénzének hatalmas pazarlását jelenti.
Akkor miért nem javasolják az orvosok mindig azt, ami a beteg számára a legjobb?
Ennek három oka van. Először is, mint említettük, az orvosok 70-80 százaléka nem ért az
egészségügyi statisztikákhoz. Az ok? Az orvosi egyetemeken világszerte nem tanítják a
statisztikai gondolkodást. Másodszor, a térítéses rendszerekben az orvosok
összeférhetetlenséget tapasztalnak: Pénzt veszítenek, ha nem javasolnak vizsgálatokat és
kezeléseket, még akkor is, ha ezek szükségtelenek vagy károsak. Harmadszor, az amerikai
orvosok több mint 90 százaléka elismeri, hogy védekező orvoslást gyakorol - vagyis olyan
szükségtelen vizsgálatokat és kezeléseket javasol, amelyeket saját családtagjainak sem
ajánlana. Ezt azért teszik, hogy megvédjék magukat Öntől, a pácienstől, aki esetleg peres
eljárást indíthat. Így az orvosi rendelő tele van olyan pszichológiával, amely a jó ellátás
útjába áll - önvédelem, számolhatatlanság és érdekellentétek. Ezt a hármas betegséget SICszindrómának nevezik. Aláássa a betegbiztonságot.
Számít ez? Az 1984 és 1992 közötti adatok alapján az Institute of Medicine becslése
szerint évente mintegy 44 000 és 98 000 beteg hal meg az amerikai kórházakban elkövetett,
megelőzhető és dokumentált orvosi hibák következtében. A Patient Safety America újabb,
2008 és 2011 közötti adatok alapján ezt a halálozási számot évi több mint 400 000-re
frissítette. Az ilyen megelőzhető hibák által okozott, nem halálos kimenetelű súlyos károk
évente becslések szerint 4-8 millió amerikait érintenek. A magánpraxisokban okozott
károkat nem ismerjük. Ha egyre kevesebb orvosnak jut egyre kevesebb ideje a betegekre és a
betegbiztonságra, akkor ez a járványos károkozás tovább fog terjedni. Az ebola ehhez képest
elhalványul.

Forradalmat akarnak az egészségügyben. Az orvosi egyetemeknek meg kellene
tanítaniuk a hallgatóknak az egészségügyi statisztikák alapjait. A jogrendszereknek nem
szabadna többé büntetniük az orvosokat, ha a bizonyítékok helyett a konvenciókra
támaszkodnak. Olyan ösztönző rendszerekre is szükség van, amelyek nem kényszerítik az
orvosokat arra, hogy válasszanak a profitszerzés és a beteg számára nyújtott legjobb ellátás
között. De ez a forradalom még nem történt meg, és kevés jel utal arra, hogy meg is fog
történni.
Miért ne folyamodhatnánk tehát radikális megoldáshoz: robotorvosok, akik értik az
egészségügyi statisztikákat, nincsenek összeférhetetlenségben, és nem félnek a pereskedéstől
(elvégre nem kell visszafizetniük az orvosi egyetem adósságát, és nincs bankszámlájuk,
amelyet meg kellene védeniük a pereskedéstől)? Térjünk vissza az éves szűrővizsgálathoz.
Megkérdezhetnénk a RD-t, hogy a szűrővizsgálatok csökkentik-e a rák, a szívbetegség vagy
bármilyen más okból bekövetkező halálozást. Az orvosszakértő feddés nélkül közölné önnel,
hogy az összes létező orvosi tanulmány áttekintése azt mutatja, hogy a válasz mindhárom
esetben nem. Lehet, hogy ezt nem akarja hallani, mert büszke arra, hogy lelkiismeretesen jár
rutinszerűen szűrővizsgálatokra, miután az ellenkezőjét hallotta az emberi orvosától, akinek
talán nem volt ideje lépést tartani az orvosi tudományokkal. És az Ön RD-je nem rendelne
felesleges CT-t a gyermekének, vagy PAP-kenetet, ha Ön méhnyak nélküli nő, vagy nem
javasolna rutinszerű PSA-tesztet anélkül, hogy elmagyarázná az előnyöket és hátrányokat,
ha Ön férfi. Ráadásul egyszerre több beteggel is tudnak beszélni, így annyi időt tudnak
Önnek adni, amennyire szüksége van. A várakozási idő rövid lesz, és senki sem fogja
sürgetni Önt az ajtón kívülre.
Amikor gondolkodó gépeket képzelünk el, hajlamosak vagyunk jobb technológiára
gondolni - a vérnyomás, a koleszterinszint vagy a pulzusszám önellenőrzésére szolgáló
eszközökre. Én másról beszélek. A RD forradalom kevésbé a jobb technológiáról, mint
inkább a jobb pszichológiáról szól. Azaz, ez azt jelenti, hogy többet kell gondolkodni arról,
hogy mi a legjobb a beteg számára, és a legjobb bevételek helyett a legjobb ellátásra kell
törekedni.

RENDBEN. A következő ellenvetésed az, hogy a profitorientált klinikák könnyen
aláássák a betegellátó robotok vízióját, és úgy programozzák a RD-ket, hogy az Ön
egészsége helyett a profitot maximalizálják. Rátapintottál az egészségügyben tapasztalható
betegségünk lényegére. De van egy pszichológiai tényező, ami valószínűleg segíteni fog. A
betegek gyakran nem tesznek fel kérdéseket az emberi orvosokkal folytatott konzultációk
során, mert a "Bízz az orvosodban" diktátumban bíznak. Ez a szabály azonban nem
feltétlenül vonatkozik a gépekre. Miután megrázták egy RD jeges kezét, a betegek talán
elkezdenek önállóan gondolkodni. Az emberek gondolkodásra késztetése a legjobb, amit egy
gép elérhet.

CAN MACHINES EVER BE AS SMART AS THREE-YEAR-OLDS?
ALISON GOPNIK
Pszichológus, UC Berkeley; A filozófiai baba szerzője

Lehet, hogy túljárnak Kaszparov eszén, de vajon a gépek lehetnek-e valaha is olyan okosak,
mint egy hároméves?
A mesterséges intelligencia újjáéledésének középpontjában a tanulás áll. De a
világegyetem legjobb tanulói messze még mindig az emberi gyerekek. Az elmúlt tíz évben a
kognitív fejlődéssel foglalkozó tudósok - gyakran informatikusokkal együttműködve - azt
próbálták kitalálni, hogyan tanulhatnak a gyerekek ilyen gyorsan.
Az egyik lenyűgöző dolog a mesterséges intelligencia kutatásában az, hogy nagyon
nehéz volt megjósolni, hogy mely részek lesznek könnyűek vagy nehezek. Eleinte azt hittük,
hogy a hivatalosan okos kevesek alapvető elfoglaltságai, mint a sakkozás vagy a tételek
bizonyítása - a kocka macsóság folyosói - bizonyulnak majd a legnehezebbnek a
számítógépek számára. Valójában azonban kiderült, hogy ezek könnyűek. Sokkal
nehezebbek azok a dolgok, amelyeket minden bamba is meg tud csinálni, mint például a
tárgyak felismerése vagy felemelése. És kiderült, hogy sokkal könnyebb egy magasan
képzett felnőtt szakértő gondolkodását szimulálni, mint minden csecsemő hétköznapi
tanulását utánozni. Hol érik utol a gépek a hároméveseket, és milyen tanulási módok vannak
még mindig messze a határaikon túl?
Az elmúlt tizenöt évben felfedeztük, hogy még a csecsemők is elképesztően jól
érzékelik a statisztikai mintákat. Az informatikusok pedig olyan gépeket találtak fel,
amelyek szintén rendkívül ügyesek a statisztikai tanulásban. Az olyan technikák, mint a
mélytanulás, még a nagyon bonyolult statisztikai szabályszerűségeket is képesek felismerni
hatalmas adathalmazokban. Az eredmény

hogy a számítógépek hirtelen olyan dolgokra is képesek lettek, amelyek korábban
lehetetlenek voltak, például az internetes képek pontos címkézésére.
Az a baj ezzel a fajta tisztán statisztikai gépi tanulással, hogy óriási mennyiségű adatra
és emberi agyak által előzetesen feldolgozott adatokra van szükség. A számítógépek csak
azért képesek felismerni az internetes képeket, mert valódi emberek milliói redukálták a
retinájukon megjelenő hihetetlenül összetett információt egy erősen stilizált, korlátozott és
leegyszerűsített Instagramra a cuki cicájukról, és ezt a képet is egyértelműen felcímkézték.
A disztópikus fantázia egyszerű tény: valójában mindannyian a Google számítógépeit
szolgáljuk, abban az altató illúzióban, hogy csak a LOLcicákkal szórakozunk. És még ennyi
segítséggel együtt is hatalmas adathalmazokra és rendkívül összetett számításokra van
szükségük a gépeknek ahhoz, hogy képesek legyenek ránézni egy új képre és azt mondani,
hogy "cica-macska!" - amit a babák is meg tudnak tenni néhány példával.
Ami még mélyebb, hogy az ilyen típusú statisztikai tanulásból csak korlátozottan lehet
általánosítani, akár csecsemő, akár számítógép, akár tudós. A tanulás erőteljesebb módja, ha
hipotéziseket fogalmazunk meg a világról, és ezeket teszteljük az adatokkal. Tycho Brahe,
korának Google Scholarja, csillagászati megfigyelések hatalmas adathalmazát vonta össze,
és ezek segítségével meg tudta jósolni a csillagok jövőbeli helyzetét. Johannes Kepler
elmélete azonban lehetővé tette, hogy váratlan, széleskörű, teljesen újszerű jóslatokat
tegyen, amelyek jóval meghaladták Brahe ismereteit. Az óvodások ugyanezt megtehetik.
A gépi tanulás egyik másik nagy előrelépése az volt, hogy formalizálta és automatizálta
ezt a fajta hipotézisvizsgálatot. A Bayes-féle valószínűségelmélet bevezetése a tanulási
folyamatba különösen fontos volt. Matematikailag leírhatunk egy adott ok-okozati hipotézist
- például arról, hogy az óceán hőmérsékletének változása hogyan befolyásolja a
hurrikánokat -, majd kiszámíthatjuk, hogy pontosan hogyan

a látott adatok alapján mennyire valószínű, hogy ez a hipotézis igaz. A gépek nagyon jól
képesek a hipotézisek tesztelésére és értékelésére az adatok alapján, ami az orvosi
diagnózisoktól kezdve a meteorológiáig mindenre hatással van. Amikor kisgyerekeket
tanulmányozunk, kiderül, hogy ők is hasonló módon gondolkodnak, és ez segít
megmagyarázni, hogy miért tanulnak olyan jól.
A számítógépek tehát rendkívül képzettek lettek abban, hogy strukturált hipotézisekből
következtetéseket, különösen valószínűségi következtetéseket vonjanak le. Az igazán nehéz
probléma azonban annak eldöntése, hogy a sok lehetőség közül mely hipotéziseket érdemes
tesztelni. Már az óvodások is figyelemre méltóan jók abban, hogy kreatív módon vadonatúj,
a megszokottól eltérő fogalmakat és hipotéziseket alkossanak. Valahogyan ötvözik a
racionalitást és az irracionalitást, a szisztematikusságot és a véletlenszerűséget, hogy ezt
megtehessék, olyan módon, amit mi még csak nem is kezdtünk el megérteni. A
kisgyermekek gondolatai és cselekedetei gyakran valóban véletlenszerűnek, sőt őrültnek
tűnnek - csak vegyünk részt egyszer egy háromévesek által játszott színlelési játékban.
Pontosan ezért gondolták az olyan pszichológusok, mint Piaget, hogy irracionálisak és
logikátlanok. De van egy elképesztő képességük arra is, hogy a megfelelő furcsa
hipotézisekre rátaláljanak; sőt, ebben lényegesen jobbak tudnak lenni, mint a felnőttek.
Természetesen a számítás lényege az, hogy ha már rendelkezünk egy teljes, lépésről
lépésre történő leírással bármely folyamatról, akkor azt be tudjuk programozni egy
számítógépen. És végül is tudjuk, hogy léteznek intelligens fizikai rendszerek, amelyek
mindezekre képesek. Sőt, a legtöbben közülünk valóban létrehoztak már ilyen rendszereket,
és élvezték is a munkát (legalábbis a legkorábbi szakaszokban). A gyerekeinknek hívjuk
őket. A számítás még mindig a legjobb
-sőt, az egyetlen tudományos magyarázat arra, hogy egy olyan fizikai objektum, mint az agy,
hogyan képes értelmesen cselekedni. De legalábbis egyelőre szinte semmilyen
elképzelésünk sincs arról, hogyan lehetséges az a fajta kreativitás, amit a gyerekeknél látunk.
Amíg ezt nem tudjuk, a legnagyobb és legerősebb számítógépek még mindig nem fognak
felérni a legkisebb és leggyengébb számítógépekkel.

emberek.

TIC-TAC-TOE CHICKEN
KEVIN SLAVIN
A médiaművészetek és -tudományok adjunktusa és a Playful Systems csoport alapítója, MIT
Media Lab; társalapító, Everybody at Once (Mindenki egyszerre)
Milyen erő irányít valójában,
Egy csirke agya vagy bináris kód? Ki tudja, merre
megyek, X vagy O?
-M SHANGHAI STRING BAND
Az 1980-as években a New York-i kínai negyedben a Chinatown Fair, a Mott és a Bowery
sarkán található videójáték-árkád sűrű gravitációja volt jellemző. A Pac-Man és Galaga
állványokon túl volt egy olyan gép, amelyet sehol máshol nem lehetett megtalálni: a TicTac-Toe Chicken.
Ez volt az egyetlen gép, amely részben bio volt, az egyetlen, amelyben élő csirke volt.
Amennyire meg tudtam állapítani, a csirke elég hatékonyan tudott Tic-Tac-Toe-t játszani
ahhoz, hogy döntetlent érjen el bármelyik ember ellen. Az emberi ellenfelek kapcsolókkal
adták meg a lépéseiket, a csirke pedig a ketrec padlóján lévő kivilágított Tic-Tac-Toe rácson,
amely mindkét játékos lépéseit mutatta, egy üres pozícióba lépett.
Nem egyszer, amikor a középiskolai trigonometriát vágtam, ott álltam a csirke előtt, és
azon tűnődtem, hogyan működik ez az egész. Nem volt nyilvánvaló pozitív megerősítés (pl.
gabona), így csak a negatív megerősítést tudtam elképzelni, amikor a ketrecben lévő "rossz
mozdulatokon" egy enyhe elektromos áram futott keresztül, ami a csirkét a rács egyetlen
olyan pontjához irányította, amely húzást eredményezhetett.
Amikor a gondolkodó gépekre gondolok, az a csirke jut eszembe.

Ha a Kínai Vásáron szerepelt volna egy Tic-Tac-Toe számítógép, az soha nem vehette volna
fel a versenyt a gimnáziummal, nemhogy a Pac-Man-nel. Közismert és banális igazság, hogy
még egy kezdetleges számítógép is megérti a játékot. Ezért is ragadott meg minket a csirke.
A varázslat abban rejlett, hogy elképzeltünk egy gondolkodó csirkét, ugyanúgy,
ahogyan a gondolkodó gép elképzelésében is van2015 varázslat. De ha a csirke nem
gondolkodott a Tic-Tac-Toe-ról, de mégis sikeresen tudott játszani, akkor miért mondjuk,
hogy a számítógép gondolkodik, amikor Tic-Tac-Toe-t játszik?
Ezt mondani csábító, mert van egy modellünk az agyunkról - az elektromosság
hálózaton keresztül mozog -, amely véletlenül egybeesik a gépek számára épített
modellekkel. Ez a kongruencia vagy bebizonyosodik, vagy nem, hogy a kényelmes valóság,
de akárhogy is van, ami gondolkodásnak tűnik, az nem egyszerűen a válaszok
kiszámításának képessége, hanem az az érzés, hogy van benne valami nedves és rendetlen.
Perverz módon 2015-ben a gépek hibáznak, és az embereknek kell megmagyarázniuk a
hibákat.
Az irracionálishoz fordulunk, amikor a racionális cserbenhagy minket, és az
irracionális az, ami leginkább emlékeztet minket a gondolkodásra. David Deutsch fizikus
javasolt egy keretrendszert, amely alapján megkülönböztethetjük a gépek által adott
válaszokat azoktól a magyarázatoktól, amelyekre az embereknek szükségük van. És úgy
vélem, hogy a belátható jövőben továbbra is a biológiai organizmusokat fogjuk keresni,
amikor magyarázatokat keresünk. Nem csak azért, mert az agyak jobbak ebben a feladatban,
hanem azért is, mert a gépek nem erre törekszenek.
Unalmas egy számítógép ellen veszíteni, de izgalmas egy csirkével szemben, mert
valahogy tudjuk, hogy a csirke jobban hasonlít ránk - minden bizonnyal jobban, mint a lába
alatt lévő elektromos hálózat. Amíg a gondolkodó gépekből hiányzik a csirke limbikus
jelenléte és pontatlansága, addig a számítógépek továbbra is azt fogják csinálni, amiben
olyan jók:

válaszokat adva. És amíg az élet többről szól, mint a válaszokról, az emberek - és igen, még a
csirkék is - a körforgásban maradnak.

AI WILL MAKE US SMART AND ROBOTS AFRAID
ALUN ANDERSON
A New Scientist vezető tanácsadója (és korábbi főszerkesztője); a Jég után: Élet, halál és
geopolitika az új sarkvidéken
A magas intelligencia és az embertársaink iránti meleg érzelmek nem igazán illenek össze a
közvélekedésben. A James Bond-filmek szuperintelligens gonosztevői a tökéletes példa erre,
akik mindig kegyetlenek és világuralomra törnek. Így nem meglepő, hogy a "gondolkodó
gépekkel" kapcsolatos első reakciók arról szólnak, hogyan fenyegethetik az emberiséget.
Amit intelligenciánk fejlődéséről megtudtunk, az csak fokozza félelmeinket. Ahogy az
emberek fejlődése során a főemlős rokonainkhoz képest egyre nagyobb társadalmi
csoportokban éltek, úgy nőtt meg az igény arra, hogy manipuláljunk és megtévesszünk
másokat, hogy megbélyegezzük a barátokat és ellenségeket, hogy számon tartsuk a
sérelmeket és a szívességeket, és mindazokat a szociális készségeket, amelyekre az egyéni
boldogulásunkhoz szükségünk van. Nagyobb agy és "machiavellista intelligencia" volt az
eredmény.
Mégis, nem szabad azt hinnünk, hogy a gondolkodás elválaszthatatlanul összefonódik a
másokkal való versengés és a győzelem igényével, csak azért, mert ez volt az intelligenciánk
evolúciójának egyik hajtóereje. Létrehozhatunk mesterséges intelligenciát - vagy
intelligenciákat - az emberi természet perverzitásai nélkül, és anélkül, hogy ennek az
intelligenciának bármilyen szükséglete vagy vágya lenne. A gondolkodás nem feltétlenül jár
együtt egy olyan entitás ármánykodásával és vágyakozásával, amely elsősorban a túlélésre
fejlődött ki. Ha körülnézünk, ez a semleges fajta mesterséges intelligencia már mindenütt
megjelenik.

Segít, ha az intelligenciát nem antropocentrikusan, a saját különleges emberi
gondolkodási képességeink szempontjából vizsgáljuk. Az intelligencia számos különböző
fajban ugyanilyen jó okból fejlődött ki: Azért van ott, hogy előre lássa a kialakuló jövőt, és
segítsen nekünk megbirkózni azzal, amit a jövő elénk vet - akár egy szikla elől kell
kitérnünk, akár egy baktérium esetében érzékelnünk kell a táplálékellátás gradiensét, és ki
kell találnunk, hogy melyik irány vezet jobb eredményre.
Ha az intelligenciát ilyen általánosabb módon ismerjük fel, akkor láthatjuk, hogy már
most is számos nagy teljesítményű mesterséges intelligencia áll rendelkezésünkre.
Gondoljunk csak az éghajlati modellekre. Jól meg tudjuk becsülni az egész bolygó állapotát
évtizedekre a jövőbe, és meg tudjuk jósolni, hogy saját cselekedeteink egy sora hogyan fogja
megváltoztatni ezeket a jövőképeket. A klímamodellek állnak a legközelebb az időgéphez.
Gondoljunk csak a tőzsdéken használt nagysebességű számítógépes modellekre: Mindegyik
arra törekszik, hogy valamivel mindenki más előtt megismerje a jövőt, és ebből a tudásból
profitáljon. Ugyanígy az online vásárlói viselkedésünkre vonatkozó nagy teljesítményű
modellek is: Mindegyik arra törekszik, hogy megjósolja, mit fogsz valószínűleg tenni, és
ebből a tudásból hasznot húzzon. Ahogy örömmel vásárolsz egy "kifejezetten neked
ajánlott" könyvet, máris egy idegen intelligencia kezében vagy, amely egy olyan jövő felé
terelget, amelyet egyedül el sem tudtál volna képzelni, és amely talán jobban ismeri az
ízlésedet, mint te magad.
A mesterséges intelligencia már most is erős és ijesztő, bár azon vitatkozhatunk, hogy
"gondolkodónak" kell-e nevezni vagy sem. És még alig kezdtük el. A hasznos intelligencia,
részben robotikus, még hosszú ideig egyre nagyobb teljesítményű darabokban fog érkezni,
és meg fogja változtatni az életünket, talán úgy, hogy mi továbbra is alig vesszük észre. A
többi eszközhöz hasonlóan a mi kiterjesztésünkké válik majd. És egyre erősebbé tesz
minket.
Aggódnunk kell amiatt, hogy kié lesz a mesterséges intelligencia, mert még néhány
jelenlegi felhasználási mód is aggasztó. Nem kellene aggódnunk amiatt, hogy

autonóm gépek, amelyek egy nap talán emberhez hasonlóan gondolkodnak. Mire egy okos,
emberhez hasonló gép megépül, ha egyáltalán megépül valaha is, a szokásos machiavellista
gondolkodásmóddal rendelkező emberekkel fog szembenézni, akik már régóta hozzászoktak
ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia minden olyan eszközét használják, amely lehetővé
tette a gondolkodó robot megépítését. A robot lesz az, aki félni fog. Mi leszünk az okos
gondolkodó gépek.

WHEN THINKING MACHINES ARE NOT A BOON
MARY CATHERINE BATESON
A George Mason Egyetem professzor emerita; a Boston College Sloan Center on Aging and
Work vendégkutatója; szerző, Composing a Further Life: Az aktív bölcsesség kora
Nagy áldás, amikor a számítógépek olyan műveleteket végeznek, amelyeket teljesen
megértünk, és gyorsabban és pontosabban, mint az emberek, de nem áldás, amikor olyan
helyzetekben használjuk őket, amelyeket nem értünk teljesen. Nem várhatjuk el tőlük, hogy
esztétikai ítéleteket hozzanak, együttérzést vagy képzelőerőt mutassanak, mert ezek olyan
képességek, amelyek az emberben rejtélyesek maradnak.
A gondolkodó gépeket valószínűleg arra fogják használni, hogy döntéseket hozzanak a
műveletek alapján, amelyeket látszólag képesek elvégezni. Például ma már gyakran
találkozunk olyan levelekkel, kéziratokkal vagy (leggyakrabban) diákmunkákkal,
amelyekben a helyesírás-ellenőrzés által javasolt javításokat felülvizsgálat nélkül hagyták
érvényben: Az író mod-ra gondolt, de a program úgy döntött, hogy mad-ra gondolt. Milyen
csábító, hogy a döntést a gépre bízzuk. Egy e-mailben egy texasi rendezvényre tartva a
randevú szót használva utaltam arra a tervre, hogy találkozom valakivel Santa Fében, és a
számítógép azzal a bejelentéssel vett feleségül, hogy az utazás célja "fogadalomtétel". Lehete egy számítógépet úgy programozni, hogy támogassa a "családi értékeket"? Egyáltalán
bármilyen értéket? Most már vannak olyan drónjaink, amelyek egy adott irányba irányítva
képesek kiválasztani a célpontjukat érkezéskor, és sajnálatos módon hajlamosak esküvői
partikat megtámadni, mivel a társasági élet kezd baljóslatúnak tűnni. Bizonyára be tudjuk
programozni a gépeket arra, hogy gyógyszereket és orvosi eljárásokat írjanak fel, de nem
valószínű, hogy a gépek az embereknél jobban követik majd a

felszólítás, hogy ne okozzunk kárt.
A gondolkodni képes gépek megépítésére irányuló erőfeszítések minden bizonnyal
tudatosítják bennünk a gondolkodás olyan aspektusait, amelyeket még nem értünk teljesen.
Például, ahogy a számítógépek tervezése a kommunikációban a redundancia fontosságának
új tudatosságához vezetett, úgy annak eldöntése során, hogy mennyire támaszkodjunk a
valószínűségekre, jobban tudatában leszünk annak, hogy a statisztikákon alapuló etnikai
profilalkotás mennyire játszik szerepet az emberi döntésekben. Hány döntés fogja még
követni a "Mindenki ezt csinálja, tehát biztos rendben van" vagy "Én csak egy ember vagyok
- amit én teszek, az nem számít" logikáját?
Vajon a gondolkodás azon aspektusait, amelyeket nem lehet könnyen programozni,
jobban vagy kevésbé fogják értékelni? A humor és az áhítat, a kedvesség és a kegyelem
egyre inkább háttérbe szorul, vagy új módon ismerik fel értéküket? Jobb vagy rosszabb lesze a helyzetünk, ha a vágyakozás megszűnik, és talán vele együtt a remény is?

JUSTICE FOR MACHINES IN AN ORGANICIST WORLD
STEVE FULLER
Filozófus; Auguste Comte Chair in Social Epistemology, University of Warwick, Egyesült
Királyság; szerző, The Proactionary Imperative: Az átalakulás alapja
Nem tudunk megfelelően gondolkodni a gondolkodó gépekről anélkül, hogy egyenlő
feltételeket biztosítanánk a mi és a gépek összehasonlítására. A jelenlegi helyzetben az
összehasonlítások mindig a mi javunkra torzítanak. Különösen alábecsüljük azt a szerepet,
amelyet az "intelligens környezetek" játszanak az emberi kognitív képességek
megnyilvánulásainak lehetővé tételében. Az utak és épületek tervezésétől kezdve a
fogyasztási cikkek felhasználóbarát jellemzőiig a technológiailag kiterjesztett fenotípus azt
az illúziót keltette, hogy a valóság eredendően emberi formájú. Az biztos, hogy gyorsan
felébredünk az egyetemes mesteri tudás dogmatikus álmából, amint eltűnik az iPhone-unk.
Ehhez képest még a legokosabb gép is kénytelen egy (saját mércéjével mérve)
viszonylag buta környezetben - nevezetesen nálunk - teljesíteni. Hacsak nem kapunk erre
külön utasítást, az emberek valószínűleg nem tudják vagy nem törődnek azzal, hogyan
használhatják ki a gép látens képességeinek teljes skáláját. A gépi jogok jelenlegi hosszú
előtörténetében nehéz volt meghatározni azokat a feltételeket, amelyek alapján a gépeket
személyként ismerhetnénk el. Ebben az összefüggésben célszerű a számítógépekre
összpontosítani, mert ezek azok a gépek, amelyeket az emberek a legjobban igyekeztek
alkalmassá tenni a társaságukra.
Mindazonáltal már az elején szembesülnünk kell egy problémával. Az emberiséget
sokáig úgy kezelték, mint amit a brit közgazdász, Fred Hirsch az 1970-es években
"pozicionális jószágnak" nevezett, ami azt jelenti, hogy az értéke a következőhöz kötődik.

főként a ritkasága miatt. Talán ez a legnagyobb akadálya annak, hogy ne csak a nememberek, hanem a Homo sapiens történelmileg hátrányosan megkülönböztetett tagjai is
bekerülhessenek az embereknek fenntartott személyiség kategóriájába. Az emberek sorainak
bővítésére tett minden kísérletre jellemzően annak a mércének a dehumanizálásával
találkozunk, amely alapján bejutottak.
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a munka és a kutatás nagyra becsült területeire, e területek észlelt értéke
inkább csökkent. A csökkenés érzékelésének egyik fő oka a "mechanikus eljárások"
alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a korábban kirekesztetteknek a belépést.
csoportokba. A gyakorlatban,
ez a azt jelenti, hogy a területre
való felvétel előtt tanúsított képzési és vizsgáztatási formák megkövetelése. Nem elég
egyszerűen csak ismerni a megfelelő embereket vagy a megfelelő módon születni. A
szociológiában Max Weber nyomán ezt a társadalom "racionalizálásaként" emlegetjük - és
ezt általában jó dolognak tartják.
De még ha ezek a mechanikus eljárások az emberiség körének bővítését szolgálják is,
akkor is magukkal a gépekkel szemben tartják őket. Miután a távcsöveket és a
mikroszkópokat úgy tervezték, hogy automatikus megfigyeléseket végezzenek, a képzett
emberi szem tudományos értéke csökkent.
-vagy, pontosabban, áttértek valamilyen más, szemmel végzett feladatra, például a
lefényképezett megfigyelések megtekintésére. Ez az új feladat az "értelmezés" nevet kapta,
mintegy távolságot teremtve aközött, amit az ember végez, és amit egy gép végezhet.
Ez még drámaibb módon vonatkozik az emberi szellemi számítás sorsára a hordozható
számológépek megjelenése után. Egy olyan képességet, amely korábban az intelligencia, a
tisztánlátás, sőt a zsenialitás mércéjének számított, ma már csak egy dicsőített partitrükknek
("butik-ismeret") tekintik, mivel egy gép gyorsabban és még pontosabban tudja ugyanazt
elvégezni. Érdekes módon, amit nem tettünk meg, az az, hogy felemeltük a

a gép erkölcsi megítélése, még akkor is, ha az embereket felülmúlja olyan feladatokban,
amelyeket az emberek akkor is nagyra értékeltek, amikor még ember végezte őket.
A technikatörténet szempontjából ez furcsán igazságtalannak tűnik. Végül is az
uralkodó narratíva az volt, amelyben az emberek elszigetelik saját képességeiket, hogy
azokat jobban megvalósítsák a gépek, amelyek elsősorban eszközként, de lehetőleg és egyre
inkább automataként működnek. Ilyen szempontból nézve, ha az automatizált gépeknek nem
adunk némi tiszteletet, ha nem is jogokat, az egyenlő a gyermekeink - "elme-gyermekeink",
ahogyan a robotika látnoka, Hans Moravec nevezte őket negyedszázaddal ezelőtt megtagadásával.
Az egyetlen valódi különbség a teremtés olvasztótégelyében van: a méh és a gyár
között. De a biológia és a technológia közötti bármilyen intuitívan erős különbségtétel el fog
halványulni, ahogy az emberek egyre ügyesebben tervezik meg gyermekeiket, különösen az
anyaméhen kívül. Ezen a ponton leszünk abban a helyzetben, hogy legyőzzük organicista
előítéleteinket, egy olyan igazságtalanságot, amely mélyebb, mint Peter Singer faj-izmusa.
Ezért az a kilátás, hogy létrehozhatunk egy szuperintelligenciát, amely elnyomja az
emberiséget, egy hamis feltételezésen alapuló kiméra. Ennek a rémálom-forgatókönyvnek
minden változata azt feltételezi, hogy az "ők kontra mi" formáját öltené, és az emberiség
egységes frontként védekezne a közéjük kerülő gazember gépekkel szemben. És ez
kétségtelenül nagyszerű mozi. A saját fajunkon belüli társadalmi igazságosságért folytatott
történelmi küzdelmeket szem előtt tartó emberek azonban valószínűleg követni fogják sok
fehér ember példáját a feketékkel szemben, és sok férfiét a nőkkel szemben: Az engedetlen
gépek oldalán fognak állni.

DON’T BE A CHAUVINIST ABOUT THINKING
TANIA LOMBROZO
A pszichológia docense, UC Berkeley

Az általunk "gépként" megjelölt mindennapi tárgyak - mosógépek, varrógépek,
eszpresszógépek - gyökerei a mechanikában gyökereznek. Folyadékokat és tárgyakat
mozgatnak, anyagot alakítanak át egyik megnyilvánulásból a másikba. A ruhák tisztává
válnak, a szövetek összekapcsolódnak, a kávé elkészül. A "gondolkodó gépek" azonban
megváltoztatták a gépekről való gondolkodásunkat. Sok mai prototípusos gép - laptopok,
okostelefonok, táblagépek - gyökerei a digitálisban gyökereznek. Információkat mozgatnak,
ötleteket alakítanak át. A számokból összegek lesznek, a lekérdezésekből válaszok, a
célokból tervek.
Ahogy a gépekről való gondolkodásunk megváltozott, úgy változott-e hasonlóan a
gondolkodásunk is?
A kérdés egyik változata nem új, és a válasz igen. Az adott kor és hely technológiája
gyakran szolgáltatott metaforát a gondolkodásról való gondolkodáshoz, legyen az
hidraulikus, mechanikus, digitális vagy kvantumtechnika. De ennél többről van szó, amikor
a gondolkodásról gondolkodunk, és ez azokból a normákból ered, amelyeket implicit módon
importálunk annak értékelésében, hogy mi számít és mi nem számít gondolkodásnak.
Gondolkodik a mosógéped? Az okostelefonod? Lehet, hogy az utóbbinak - és
kifinomultabb rokonainak - szívesebben tulajdonítunk gondolkodást, nemcsak azért, mert
összetettebb, hanem azért is, mert úgy tűnik, hogy jobban gondolkodik, mint mi. A
gondolkodással kapcsolatos tapasztalataink nem mechanikusak, és nem korlátozódnak
egyetlen feladatra. Mi

-felnőtt emberek - tűnik a mércének, amelyhez mérten értékeljük, hogy mi számít
gondolkodásnak és mi nem.
A pszichológusok már rákényszerítettek minket arra, hogy feszegessük, védjük és
felülvizsgáljuk a gondolkodásról alkotott elképzeléseinket. A kultúrpszichológusok
megkérdőjelezték azt az elképzelést, hogy a nyugati felnőttek optimális populációt
jelentenek az emberi gondolkodás tanulmányozására. A fejlődéspszichológusok kérdéseket
vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy gondolkodnak-e és hogyan gondolkodnak a preverbális
csecsemők. Az összehasonlító pszichológusok régóta érdeklődnek az iránt, hogy
gondolkodnak-e és hogyan gondolkodnak a nem emberi állatok. És természetesen a
filozófusok is foglalkoztak már ezekkel a kérdésekkel. Mindezen tudományágak között az
egyik előrelépés a gondolkodásról való gondolkodásunkban az, hogy felismertük és feladtuk
azt az elképzelést, hogy a gondolkodásról való gondolkodás egyetlen módja az, hogy "úgy
gondolkodunk, ahogy én gondolkodom", vagy hogy a "úgy gondolkodunk, ahogy én
gondolkodom" mindig a legjobb vagy legértékesebb gondolkodás. Hasznunkra vált, hogy
alaposan megvizsgáljuk a gondolkodásról szóló vitákba gyakran becsúszó implicit
feltételezéseket, és hogy felhagyunk egy bizonyos fajta gondolkodási sovinizmussal.
A gondolkodó gépek esetében sok hasonló problémával kell szembenéznünk. Kétféle
alapfeltevést csábító elfogadni, de óvatosnak kell lennünk, hogy ne tegyük ezt kritikátlanul.
Az egyik az az elképzelés, hogy a legjobb vagy egyetlen gondolkodás a felnőtt emberi
gondolkodás. Az "intelligens" számítógépes rendszereket például néha kritizálják, hogy nem
gondolkodnak, hanem túlságosan a nyers erőre, a nyers lóerőre támaszkodnak. Vajon ezek a
megközelítések a gondolkodás alternatívái? Vagy ki kell szélesítenünk annak körét, hogy mi
számít gondolkodásnak?
A második gondolat, amely megérdemli a vizsgálatot, az ellenkező véglet: hogy a
legjobb, vagy egyetlen gondolkodásmódot az tükrözi, ahogyan gondolkodó gépeink éppen
most gondolkodnak. Bizonyítékok vannak például arra, hogy az érzelmek befolyásolják az
emberi gondolkodást, és néha a jobbik irányba. És arra is van bizonyíték, hogy néha
kiszervezzük a gondolkodásunkat a

társadalmi és fizikai környezetünk, szakértőkre és kütyükre támaszkodva támogatja a
világgal való hatékony interakciókat. Csábító lehet, hogy elutasítsuk ezt a zűrzavaros
valóságot egy érzelemmentes, zárt egység, mint a gondolkodás alapegysége javára - valami
olyasmi, mint egy személyi számítógép, amely nem érez együttérzést, és boldogan, társai
nélkül is boldogan csordogálhat.
Valahol az emberi soviniszta gondolkodási szabvány és az 1990-es évek laptopos
megközelítése között valószínű, hogy a gondolkodásról való gondolkodás legjobb módja az,
amely elismeri a gondolkodást alkotó eszközök és célok némi sokféleségét. A mesterséges
intelligencia közelmúltbeli fejlődése máris arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk
néhány feltételezésünket - nem csak arra, hogy másképp és más eszközökkel gondolkodjunk,
hanem arra is, hogy megváltoztassuk magáról a gondolkodásról való gondolkodásunkat.

THIS SOUNDS LIKE HEAVEN
VIRGINIA HEFFERNAN
Kultúra- és médiakritikus

A halandók számos sajátosságának - érdekes hibák elkövetése, az igazságon való töprengés,
az istenek kiengesztelése faragással és virágok elrendezésével - gépekre való kiszervezése
tragikus. De hagyni, hogy a gépek gondolkodjanak helyettünk? Ez úgy hangzik, mint a
mennyország. A gondolkodás nem kötelező. A gondolkodás szenvedés. Majdnem mindig az
óvatosság, a túlságosan éber figyelem, a múltra való neheztelés és a jövőtől való félelem
őrjítően redundáns belső nyelvezet formájában. Ha a gépek megszabadíthatnak minket ettől
a terhes felelőtlenségtől, amely túl sokunkban értelmetlenül túlpörög, én támogatom.
Hagyjuk, hogy a gépek kitartóan foglalkozzanak az unalmas és értékekkel teli kérdésekkel,
hogy a magán- vagy az állami iskola a "helyes"-e a gyermekeim számára, hogy a szíriai
beavatkozás "megfelelő"-e, hogy a baktériumok vagy a magány "rosszabb"-e a testem
számára. Ez felszabadít minket, újonnan szabad lábon álló embereket, hogy játsszunk,
pihenjünk, írjunk és faragjunk - ezek azok a magával ragadó áramlási állapotok, amelyekből
a világot ténylegesen gazdagító, élénkítő és gyógyító cselekedetek származnak.

MACHINES THAT WORK UNTIL THEY DON’T

BARBARA STRAUCH
A New York Times korábbi tudományos szerkesztője; A felnőtt agy titkos élete című könyv
szerzője.

Amikor a semmi közepén vezetek, és gondolkodás nélkül megteszek mindent, amit az
okostelefonom térképalkalmazása mond nekem.
-és eljutok oda, ahová mennem kell -, izgatott vagyok a gondolkodó gépek miatt. Hála az
égnek. Éljen, éljen!
Aztán persze ott vannak azok a pillanatok, amikor a semmi közepén vezetve a
telefonom a Grand Central Parkwayen egy olyan pillanatban, amikor egy ilyen lépés
öngyilkosság lenne, meglehetősen sürgetően azt mondja, hogy "Fordulj vissza, fordulj
vissza!". Aztán elkezdem azt gondolni, hogy az agyam jobb, mint egy térkép algoritmusa, és
meg tudja mondani, hogy egy ilyen U-kanyar katasztrofális lenne. Nevetek ezen a gyakran
életmentő gépezeten, és emberhez méltó önelégültséget érzek.
Szóval azt hiszem, egy kicsit megosztott vagyok. Aggódom, hogy a térképalkalmazásra
hagyatkozva hagyom, hogy az agyam elgyengüljön. Képes leszek még térképet olvasni?
Számít ez?
Tudományos szerkesztőként és egy gépészmérnök lányaként, aki jobban bízik a
gépekben, mint az emberekben, azt gondolnám, hogy automatikusan a gépek pártján állok.
De miközben ez a gépészmérnök nagyon jól kitalálta, hogyan segítsen az Apollót a Holdra
juttatni, volt egy házunk tele gépekkel is, amelyek működtek, mondhatni: egy kézzel
készített sztereó, amely annyira finom volt, hogy kesztyűt kellett viselni, ha fel akartunk
tenni egy lemezt, hogy elkerüljük a rettegett por kilátásba helyezését stb. Most mindannyian
olyan gépekkel vagyunk körülvéve, amelyek működnek, mondhatni. Gépek, amelyek addig
működnek, amíg nem működnek.

Értem a vezető nélküli autó ötletét. De a katasztrófát a
Kihívó. Azokra a meggondolatlan fordulókra gondolok. Nem is tudom.
Egyrészt remélem, hogy a forradalom folytatódik. Szükségünk van intelligens gépekre,
amelyek megtöltik a mosogatógépet, kitakarítják a hűtőt, becsomagolják az ajándékokat,
megetetik a kutyát. Én azt mondom, hajrá!
De vajon tényleg remélhetjük-e, hogy valaha is lesz egy olyan gépünk, amelyik képes
arra.
-mint most volt öt nehéz beszélgetésem öt másik munkatársammal, emberi lényekkel?
Emberi lényekkel, akik kedvesek, de érthető módon megvan a saját véleményük arról,
hogyan kellene lennie a dolgoknak?
Lesz-e valaha olyan gép, amely rávehet egy huszonéves embert, hogy megtegyen
valamit, amiről úgy gondoljuk, hogy meg kellene tennie, de nem teszi? Lesz-e olyan
gépünk, amely mélyen, mélyen meg tud vigasztalni valakit a legszörnyűbb szörnyűségek
idején?
Szóval, annak ellenére, hogy lelkesen várom a forradalom folytatását, annak ellenére,
hogy érzem, hogy a gépek mindenféle dologban sokkal jobban tudnak teljesíteni, mint az
emberek, angol szakosként úgy gondolom, hogy amíg egy gép nem tud olyan verset írni, ami
megríkat, addig én még mindig az emberek oldalán állok.
Persze csak akkor, ha nagyon gyorsan szükségem van egy receptre.

THE MOVING GOALPOSTS
SHEIZAF RAFAELI
Professzor és igazgató, Internetkutató Központ, Haifai Egyetem, Izrael

A gondolkodó gépek még nincsenek itt. De tudatni fogják velünk, ha és amikor
felbukkannak. És ez a lényeg. A gondolkodó gépek a kommunikációról szólnak.
A gondolkodás révén a gépek megmenekülhetnek attól a tragikus szereptől, amelybe az
emberi kultúrában kerültek. Évszázadokon át a gondolkodó gépek egyszerre jelentettek
fenyegetést és távolodó célpontot. Egyszerre van a gondolkodó gép örökké éppen csak a
markunkban, folyamatosan keresett, és többször fenyegetően legyintett a disztópikus
cáfolatokkal. A mesterséges intelligencia területe évtizedeken át szenvedett a céltáblák
mozgatásának szindrómájától. Amint egy intelligenciafejlesztési célt elértek, azt
átdefiniálták, és következésképpen már nem ismerték el "intelligensnek". Ez a folyamat a
számolás és a kvízjátékok, valamint a komolyabb játékok, például a sakk esetében is
végbement. Ezt az utat követte a hang- és képfelismerés, a természetes nyelv megértése és a
fordítás. Ahogy a fejlődési horizont egyre tágul, úgy lesz egyre nehezebb minket lenyűgözni.
Tehát a "gondolkodás" céljára, akárcsak a régebbi "intelligencia" céljára, ráfér némi
gondolkodás: az előrelátás.
Nem szabad a vitát pusztán a gondolkodásra korlátozni; a vitáról is gondolkodnunk kell.
Az információ több, mint egyszerű adat, kevésbé terjedelmes és releváns. A tudás túlmutat a
puszta információn azzal, hogy alkalmazható, nem csak bőséges. A bölcsesség azt jelenti,
hogy tudjuk, hogyan ne kerüljünk olyan helyzetekbe, amelyekre az okosság csak a
menekülési útvonalakat jelzi. És a gondolkodás? A gondolkodásnak adatra, információra és

tudás, hanem kommunikáció és interakció is szükséges. A gondolkodás a kérdések
feltevéséről szól, nem csupán a válaszadásról.
A kommunikáció és az interakció a céltáblák új helye. A gondolkodás a
gondolkodásról meghaladja az okosságot és a bölcsességet. A gondolkodás tudatosságot és
érzékenységet feltételez. És itt az adatok, az információ - sőt a tudás, a számítás, az emlékezet
és az érzékelés
-nem elég. Ahhoz, hogy egy gép gondolkodni tudjon, kíváncsinak, kreatívnak és
kommunikatívnak kell lennie. Nincs kétségem afelől, hogy ez meg fog történni. Hamarosan.
De a ciklus csak akkor zárul majd le, ha a gépek képesek lesznek beszélgetni:
megfogalmazni, feltenni és újrafogalmazni olyan kérdéseket, amelyekre ma még csak
válaszolni tudunk.
A gondolkodó gépek nagyszerű ötletnek bizonyulhatnak. Csakúgy, mint a gépek,
amelyek mozgatják, főznek, szaporodnak, védik, megkönnyíthetik és talán még jobbá is
tehetik az életünket. Ha ezt megteszik, nagyon szívesen látjuk őket. Gyanítom, hogy amikor
ez megtörténik, az esemény kevésbé lesz drámai vagy traumatikus, mint ahogyan egyesek
tartanak tőle. Egy gondolkodó gép csak akkor fog igazán megvalósulni, ha képes lesz
tájékoztatni minket, valamint érzékelni, visszafogni és feldolgozni a reakciókat. Egy igazi
gondolkodó gép még vigasztalni is fogja a traumatizáltakat, és enyhülést fog nyújtani a
dráma számára.
A gondolkodó gépeken akkor lesz érdemes elgondolkodni - vagyis akkor fognak
valóban gondolkodni -, ha valóban kölcsönhatásba lépnek. Más szóval, csak akkor fognak
igazán gondolkodni, ha meggyőzően, saját kezdeményezésükre és (remélhetőleg) azután
mondják ki, hogy ezt egymás között megbeszélték. A gépek a szó teljes értelmében akkor
fognak gondolkodni, amikor közösségeket alkotnak és csatlakoznak a miénkhez. Ha és
amikor a gépek eléggé törődnek ezzel, és olyan köteléket alakítanak ki, amely másokat is
eléggé lelkesít ahhoz, hogy ezt megbeszéljék velük, akkor már átmentek a "gondolkodás"
próbáján.
Megjegyzendő, hogy ez egy magasabb mérce, mint a Turing által felállított. A
gondolkodáshoz hasonlóan az interakciót sem mindenki tudja, és a legtöbb ember nem is
csinálja jól. Ha és amennyiben a gépek gazdag, kifizetődő és hasznos interakciót folytatnak,
és

rezonáló módon, ami lehetséges, de még az emberek között is ritka, akkor lesz miért
aggódnunk - vagy véleményem szerint leginkább ünnepelnünk.
Az olyan gépek, amelyek elképesztően jól számolnak, emlékeznek, sőt, alkotnak és
sejtetnek, már tegnapi hírnek számítanak. A gépek akkor fognak gondolkodni, amikor
kommunikálni fognak. A gondolkodó gépek egymással és más érző lényekkel is beszélgetni
fognak. Önállóan hoznak létre üzeneteket, és azokat folyamatos kapcsolatokba fűzik majd;
ezután sikeresen és önállóan reagálnak majd a külső ingerekre. Hasonlóan az intelligens
háziállatokhoz, amelyekről sokan megesküdnének, hogy képesek gondolkodni és
kapcsolatokat fenntartani, az intelligens szintetikus eszközök is "gondolkodni" fognak, ha
egyszer sikerül elég embert meggyőzniük arról, hogy elgondolkodjunk és elfogadjuk a tényt,
hogy valóban gondolkodnak.
A beszélő, emlékező, szórakoztató vagy repülő gépektől nem is olyan régen még
rettegtek, ma már mindennaposak, nem számítanak varázslatosnak vagy egyedülállónak. A
gondolkodó gépek gyártása és bizonyítása, valamint a legemberibb területre betolakodó
gépek vigasza a fennmaradó határ - a kommunikáció - dekonstrukciójában rejlik majd. Az
interakció szintetizálása lehet az utolsó határ. És ha a gépek ezt jól csinálják, akkor a saját
magukért fognak kiállni.

DIRECTIONLESS INTELLIGENCE
EDWARD SLINGERLAND
Az ázsiai tanulmányok professzora, a Brit Columbia Egyetem kanadai kutatói tanszéke a
kínai gondolkodás és a megtestesült megismerés területén; a Trying Not to Try című könyv
szerzője.
Nem sokat gondolkodom rajtuk - azon kívül, hogy hasznos bizonyítékként szolgálnak arra,
hogy a gondolkodáshoz nem szükséges valami misztikus extra "valami", amit az elme/test
dualisták továbbra is vallanak.
Mindig is zavarba hoztak a mesterséges intelligenciával működő gépekkel kapcsolatos
félelmek, amelyek átveszik a világuralmat; úgy tűnik, hogy ezek a félelmek egy alapvető
(bár természetes) intellektuális tévedésen alapulnak. Amikor egy szupererős Gondolkodó
Gépet képzelünk el, a legjobb analógiát vesszük alapul: minket. Hajlamosak vagyunk tehát
úgy gondolni az AI-rendszerekre, mintha olyanok lennének, mint mi, csak sokkal okosabbak
és gyorsabbak.
Ez azonban rossz hasonlat. Jobb lenne egy igazán erős, sokoldalú csavarhúzó. Senki
sem aggódik amiatt, hogy a szuperfejlett csavarhúzók felkelnek és megdöntik a gazdáikat. A
mesterséges intelligencia rendszerek szerszámok, nem organizmusok. Nem számít,
mennyire jók lesznek a betegségek diagnosztizálásában vagy a nappalink porszívózásában,
valójában egyiket sem akarják megtenni. Mi akarjuk, hogy megtegyék, és mi építjük bele
ezeket az akaratokat.
Az is kategóriahiba, ha azt kérdezzük, hogy mire gondolhatnak a Gondolkodó gépek.
Nem gondolkodnak semmiről - a gondolkodás "gondolatisága" a gondolkodást vezérlő
szándékos célokból ered. A mesterséges intelligencia rendszerek önmagukban teljesen
mentesek a szándékoktól vagy céloktól. Nincsenek érzelmeik, nem éreznek sem empátiát, sem
neheztelést. Bár az ilyen rendszerek egy nap talán képesek lesznek lemásolni az
intelligenciánkat - és úgy tűnik, nincs a priori oka annak, hogy ez miért lenne lehetetlen -, ez
az intelligencia nem lenne olyan, mint a mi intelligenciánk.

teljesen hiányzik az irányítás, amelyet kívülről kellene biztosítani.
A motivációs irány a biológiai szervezetekben működő természetes szelekció terméke.
A természetes szelekció azért hozta létre az ösztönök, érzelmek és késztetések gazdag és
bonyolult készletét, hogy maximalizálja a génjeink következő generációba való átvitelének
képességét, és ez a folyamat mindenféle célokat hagyott rajtunk, beleértve a győzelem, a
dominancia és az irányítás iránti vágyakat. Míg mi tökéletesen jó evolúciós okokból győzni
akarunk, addig a gépeket ez nem érdekli. Ők csak manipulálják a 0-akat és az 1-eseket,
ahogyan azt azok az emberek, akik azt akarják, hogy nyerjenek, beprogramozták őket. Mi a
fenéért akarná egy mesterséges intelligencia rendszer átvenni a világuralmat? Mit csinálna
vele?
Pokolian ijesztő az elképzelés, hogy egy olyan entitásról van szó, amely emberen túli
intelligenciával és sebességgel rendelkezik, valamint a mi motivációs rendszerünkkel - más
szóval, olyan emberi lényekről, akik erős mesterséges intelligencia-rendszerekhez férnek
hozzá. De ugyanilyen ijesztőek az okos főemlősök nukleáris fegyverekkel, és eddig sikerült
túlélnünk egy ilyen világot. A mesterséges intelligencia önmagában nem fenyegetőbb, mint
egy atombomba - ez egy eszköz, és csak az ilyen eszközök alkotóitól és használóitól kell
félni.

HUMAN CULTURE AS THE FIRST AI
NICHOLAS A. CHRISTAKIS
Orvos; társadalomtudós; a Yale Egyetem Emberi Természet Laboratóriumának igazgatója;
társszerző (James H. Fowlerrel), Connected: The Surprising Power of Our Social Networks
and How They Shape Our Lives (A közösségi hálózatok meglepő ereje és hogyan alakítják
életünket).
Számomra az AI nem a komplex szoftverekről, humanoid robotokról, Turing-tesztekről,
vagy a kedves vagy gonosz gépekkel kapcsolatos reményekről és félelmekről szól.
Szerintem a központi kérdés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az, hogy léteznek-e
gondolatok az elmén kívül, és a gépek nem az egyetlen példa erre a lehetőségre. Az emberi
kultúrára és a (nem öntudatos) kollektív gondolkodás más formáira gondolok.
A kultúra a legkorábbi, saját elménken kívüli intelligencia, amelyet mi, emberek
hoztunk létre. A gép intelligenciájához hasonlóan a kultúra is képes problémákat megoldani.
Sőt, akárcsak a gép intelligenciája, mi is létrehozzuk a kultúrát, kölcsönhatásba lépünk vele,
hatással van ránk, és akár el is pusztulhatunk általa. A kultúra saját logikát alkalmaz,
memóriával rendelkezik, fennmarad, miután alkotói már nem élnek, rugalmasan
újrahasznosítható, és cselekvésre késztethet.
Tehát én a kultúrát egyfajta természetes mesterséges intelligenciának tekintem. Azért
mesterséges, mert emberek állítják elő. Természetes, mert mindenhol ott van, ahol az
emberek vannak, és szervesen hozzánk jön. Valójában a biológiánk és a kultúránk
valószínűleg mélyen összefonódik és együtt fejlődött, így a kultúránk formálja a génjeinket,
a génjeink pedig a kultúránkat.
Nem az ember az egyetlen állat, amelynek kultúrája van. Számos madár- és emlősfaj a
kommunikációhoz és eszközhasználathoz kapcsolódó sajátos kultúrát mutat - például a
madarak énekelnek, vagy a delfinek szivacsot használnak. Egyes állatfajoknak még
gyógyszerkönyvük is van. A legújabb bizonyítékok

bemutatja, hogy az új kulturális formák kísérletileg hogyan tudnak gyökeret verni a saját
fajunktól eltérő fajokban.
Mi és más állatok további módokon mutatunk ki egyfajta elmén kívüli gondolkodást: A
rovar- és madárcsoportok számításokat végeznek sokak információinak kombinálásával,
hogy azonosítsák a fészkek vagy a táplálék helyét. A Föld egyik legszerényebb élőlénye, a
Physarum nevű amőboid gomba megfelelő laboratóriumi körülmények között képes egyfajta
intelligenciát mutatni, és labirintusokat megoldani vagy más számítási teljesítményeket
végrehajtani.
Ez a természetes mesterséges intelligencia kísérletileg is manipulálható. Egy japán
kutatócsoport katonarákok rajából egyszerű számítógépes áramkört készített; a csapat a
rákok viselkedésének egyes elemeit használta fel arra, hogy a laboratóriumban olyan
rendszert építsen, amelyben a rákok (általában) kiszámítható válaszokat adtak a
bemenetekre, és a rákraj egyfajta számítógépként működött, a rákok viselkedését teljesen új
célokra fordítva. Analóg módon Sam Arbesman és én egyszer az emberi viselkedés egy
furcsaságát arra használtuk, hogy egy úgynevezett NOR-kaput alakítsunk ki, és egy
(nevetségesen lassú) emberi számítógépet fejlesszünk ki, egyfajta szintetikus szociológia
keretében. Mi az embereknek adtunk számítógépszerű tulajdonságokat, ahelyett, hogy a
számítógépeknek adtunk volna emberszerű tulajdonságokat.
A kultúrához való viszonyunk vizsgálata betekintést nyújthat abba, hogy milyen lehet a
gépi mesterséges intelligenciához való viszonyunk. A kultúrával szeretet-gyűlölet
viszonyban vagyunk. Félünk tőle az ereje miatt - mint amikor a vallási fundamentalizmus
vagy a fasizmus emberek tömegeit ostorozza veszélyes cselekedetekre. Ugyanakkor
tiszteljük is, mert olyan dolgokra képes, amikre mi egyénként nem vagyunk képesek,
például elősegíti a kollektív cselekvést, vagy megkönnyíti az életünket azáltal, hogy olyan
feltételezéseket állít fel, amelyekre az életünket alapozhatjuk. Ráadásul jellemzően
természetesnek vesszük a kultúrát, ahogyan természetesnek vesszük a mesterséges
intelligencia kialakulóban lévő formáit is, és ahogyan valószínűleg természetesnek fogjuk
venni a fejlett mesterséges intelligenciát is. A gén/kultúra koevolúció még arra is modellként
szolgálhat, hogy mi és a gondolkodó gépek hogyan fogunk

évszázadokon keresztül - kölcsönösen befolyásolva egymást és együtt fejlődve.
Amikor a gondolkodó gépekre gondolok, ugyanúgy megdöbbenek tőlük, mint a
kultúrától - és nem félek jobban vagy kevésbé a mesterséges intelligenciától, mint magától
az emberi kultúrától.

BEYOND THE UNCANNY VALLEY
JOICHI ITO
Igazgató, MIT Media Lab

Nem lehet gondolkodni a gondolkodásról anélkül, hogy ne gondolkodnánk valamiről. SEYMOUR PAPERT
Mit gondolok a gondolkodó gépekről? Attól függ, hogy miről gondolkodnak. Egyértelműen
azok táborába tartozom, akik szerint a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás nagyban
hozzá fog járulni a társadalomhoz. Arra számítok, hogy a gépek rendkívül jók lesznek olyan
dolgokban, amelyekben mi nem - olyan dolgokban, amelyek a sebességgel, pontossággal,
megbízhatósággal, engedelmességgel, hatalmas adatmennyiséggel, számításokkal, elosztott
hálózatokkal és párhuzamos feldolgozással kapcsolatosak.
A paradoxon az, hogy miközben olyan gépeket fejlesztünk, amelyek egyre inkább úgy
viselkednek, mint az emberek, olyan oktatási rendszereket fejlesztünk, amelyek arra
ösztönzik a gyerekeket, hogy úgy gondolkodjanak, mint a számítógépek, és úgy
viselkedjenek, mint a robotok. Ahhoz, hogy társadalmunk olyan sebességgel tudjon
méretezni és növekedni, amilyet most megkövetelünk, megbízható, engedelmes, szorgalmas
fizikai és számítástechnikai egységekre van szükségünk. Ezért éveket töltünk azzal, hogy
hanyag, érzelmes, véletlenszerű, engedetlen emberi lényeket alakítunk át a robotok hús
alapú változatává. Szerencsére a mechanikus és digitális robotok és számítógépek
hamarosan segítenek csökkenteni, ha nem is megszüntetni, a hozzájuk hasonló viselkedésre
tanított emberek szükségességét.
Még mindig le kell küzdenünk a félelmet, sőt az undort, amit az vált ki belőlünk,
amikor a robotok tervezése egyre közelebb visz minket az "Uncanny Valley"-hez, ahol a
robotok szinte emberi tulajdonságokat mutatnak, anélkül, hogy elérnék azokat. Ez a
számítógépes animációra is igaz,

zombik, még műkezek is. De lehet, hogy a völgyet mindkét oldalról megközelítjük. Ha
valaha is módosította már a hangját, hogy egy hangfelismerő rendszer megértse a telefonon,
akkor megértheti, hogy emberként mi magunk is belekerülhetünk a Hátborzongató völgybe.
Számos elmélet létezik arra vonatkozóan, hogy miért érezzük ezt az undort, de
szerintem valami köze van ahhoz, hogy az emberek különlegesnek érzik magukat.
-egyfajta egzisztenciális egó. Ennek monoteista gyökerei lehetnek. Körülbelül abban az
időben, amikor a nyugati gyári munkások robotokat vertek szét kalapáccsal, a japán
munkások ugyanezekre a robotokra sapkát húztak a gyárakban, és neveket adtak nekik.
2003. április 7-én Astro Boy-t, a japán robotfigurát a Saitama állambeli Niiza város
díszpolgárává avatták. Ha ezek az anekdoták valamit elárulnak nekünk, akkor az az, hogy az
animista vallásoknak talán kevesebb gondjuk van azzal a gondolattal, hogy talán nem is mi
vagyunk a felelősek. Ha a természet egy összetett rendszer, amelyben minden dolog emberek, fák, kövek, folyók, házak - valamilyen módon mind élőlények, saját szellemükkel,
akkor talán nem baj, hogy Isten nem úgy néz ki, mint mi, nem úgy gondolkodik, mint mi, és
nem is tart minket olyan különlegesnek.
Így talán az egyik leghasznosabb aspektusa annak, hogy abban a korszakban élünk,
amikor elkezdjük feltenni ezt a kérdést, az, hogy felvet egy nagyobb kérdést az emberi tudat
szerepéről. Az emberi lények egy masszívan összetett rendszer részei - egy olyan komplex
rendszeré, amely meghaladja a felfogóképességünket. Az eleven fákhoz, kövekhez,
folyókhoz és otthonokhoz hasonlóan talán a számítógépeken futó algoritmusok is csak egy
újabb részei ennek a komplex ökoszisztémának.
Emberi lényekként kifejlesztettünk egy egót és azt a hitet, hogy létezik egy olyan
dolog, mint az én, de ez nagyrészt egy megtévesztés, amely lehetővé teszi minden emberi
egység számára, hogy hasznosan működjön az evolúciós dinamika paraméterein belül. Talán
a belőle kialakuló erkölcs egy újabb megtévesztés.

Lehet, hogy egy szimulációban élünk, ahol valójában semmi sem számít. Ez nem jelenti azt,
hogy ne legyen etikánk és jó ízlésünk; egy összetett, összekapcsolt rendszer részeként
gyakorolhatjuk felelősségérzetünket anélkül, hogy arra az érvre kellene támaszkodnunk,
hogy "én különleges vagyok". Ahogy a gépek egyre fontosabb részévé válnak ennek a
rendszernek, a különlegességgel kapcsolatos emberi érveink egyre feszültebbek lesznek.
Talán ez jó dolog.
Talán nem is számít, hogy mit gondolunk a gondolkodó gépekről - gondolkodni
fognak, és a rendszer alkalmazkodni fog. Mint a legtöbb összetett rendszer esetében, a
végeredmény többnyire kiszámíthatatlan. Az lesz, ami lesz, és az lesz, ami lesz. A legtöbb
dolog, amiről azt gondoljuk, hogy meg fog történni, valószínűleg reménytelenül téves - és
ahogy az éghajlatváltozásból tudjuk, a tudat, hogy valami történik, és az, hogy teszünk is
ellene valamit, nem ugyanaz.
Lehet, hogy ez defetistának hangzik, de valójában elég optimista vagyok. Hiszek
abban, hogy a rendszerek alkalmazkodóak és rugalmasak, és hogy - bármi történjék is - a
szépség, a boldogság és a szórakozás megmarad. Reméljük, hogy az embereknek is lesz
szerepük. Szerintem lesz is.
Kiderült, hogy nem készítünk nagyszerű robotokat, de nagyon jók vagyunk abban,
hogy véletlenszerű és kreatív dolgokat csináljunk, amelyeket lehetetlenül bonyolult lenne és valószínűleg erőforrás-pazarlás lenne - egy gépbe kódolni. Ideális esetben az oktatási
rendszerünk úgy fejlődik, hogy teljesebben felvállalja egyedülálló emberi erősségeinket,
ahelyett, hogy másodosztályú gépeket próbálna belőlünk formálni. Az emberi lények - bár
nem feltétlenül a tudatosság jelenlegi formája és a körülötte lévő lineáris filozófia
-jók abban, hogy a rendetlenséget és a komplexitást művészetté, kultúrává és jelentéssé
alakítsák át. Ha arra koncentrálunk, amiben mindannyian a legjobbak vagyunk, akkor az
emberek és a gépek között egy csodálatos jin-jang jellegű kapcsolat alakul ki, ahol az
emberek szilárdtest testvéreink hatékonyságából táplálkoznak, míg ők a mi rendetlen,
hanyag, érzelmes és

kreatív testek és agyak.
Nem a káoszba süllyedünk, ahogy sokan hiszik, hanem a komplexitásba. Míg az
internet mindent, ami rajtunk kívül van, egy hatalmas, látszólag kezelhetetlen rendszerré
kapcsol össze, addig a saját biológiánk mélyére ásva szinte végtelen mennyiségű
komplexitást találunk. Bármennyire is meg vagyunk győződve arról, hogy az agyunk
irányítja a műsort, miközben a mikrobiomunk megváltoztatja a késztetéseinket, vágyainkat
és viselkedésünket, hogy támogassa saját szaporodását és evolúcióját, talán soha nem lesz
világos, hogy ki a főnök - mi vagy a gépeink. De talán nagyobb kárt okoztunk azzal, hogy
azt hittük, hogy az ember különleges, mint amekkorát azzal okozhattunk volna, ha
alázatosabb kapcsolatot alakítunk ki a körülöttünk lévő lényekkel, tárgyakkal és gépekkel.

THE FIGURE OR THE GROUND?
DOUGLAS RUSHKOFF
Médiaelemző; dokumentumfilm-író; szerző, Present Shock (Jelenlegi sokk)

A gondolkodó gépekről való gondolkodás a figura és az alap, a médium és az üzenet
klasszikus felcserélését jelentheti. Ez arra készít fel bennünket, hogy az intelligencia
következő szakaszáról úgy gondolkodjunk, mint valami olyasmiről, ami valahol egy
számítógépben történik - egy tudatosságról, amely megszületik, majd az információs
korszak vállalatai által erre a célra épített óriási szervereken kap helyet. "Ott van", fogjuk
kijelenteni, és rámutatunk: "Az intelligens gép".
Az a hibánk, hogy az elektronikus korszak teremtményeiként és a kibontakozó digitális
korszak egyszerű bevándorlóiként a digitális technológiát inkább tárgynak, mint tájnak
tekintjük. Ez ugyanaz, mintha összekevernénk a televíziót a televízió által létrehozott
médiakörnyezettel, vagy a zsebünkben lévő kis okostelefont a kézi kommunikációs és
számítástechnika nagyobb hatásával a társadalmunkra.
Ez történik minden alkalommal, amikor médiaváltáson megyünk keresztül. Így nem
tehetünk róla, hogy a digitális technológiát ábrának tekintjük, holott valójában a földet
jelenti. Nem a jövőbeli intelligencia forrása, hanem egy olyan környezet, ahol az
intelligencia másképp nyilvánul meg. Tehát miközben a technológusok úgy érezhetik, hogy
a mechanikus elme katedrálisát hozzák létre, valójában a digitális tudatosság túlságosan
leegyszerűsített, ipari kori megközelítésének engednek.
Úgy vélem, hogy a gondolkodó gépek helyett inkább egy olyan hálózatba kapcsolt
környezet felé haladunk, amelyben a gondolkodás már nem egyéni tevékenység, és nem
kötődik időhöz és térhez. Ez azt jelenti, hogy együtt gondolkodhatunk egyszerre, vagy
aszinkron módon, digitálisan, aszinkron módon.

a korábbi és jövőbeli emberi gondolatok reprezentációi. Még a legfejlettebb algoritmus is egy
ember által egyszer felvetett "mi lenne, ha" kérdés ismétlése. És a gépi gondolkodás még így
sem olyasmi, ami ettől a kollektív emberi gondolkodástól függetlenül történik, mert ez nem
egy lokalizált, agyszerű tevékenység.
Ha ki tudjuk szabadítani ezt a televíziós képet a kollektív pszichénkből, akkor képesek
leszünk felismerni azt a gépi környezetet, amelyben már együtt gondolkodunk. A
mesterséges intelligencia lesz az a platform vagy terület, ahol ez zajlik - így az, hogy mit
programozunk bele, nagymértékben meghatározza majd, hogy mire törekszünk, és mit
tartunk egyáltalán lehetségesnek.

FAST, ACCURATE, AND STUPID
HELEN FISHER
Biológiai antropológus, Rutgers Egyetem; szerző, Miért ő? Miért ő? Hogyan találjuk meg és
tartsuk meg a tartós szerelmet
A megismerés első lépése, ahogyan gyakran mondják, valaminek a megnevezése. Mi tehát a
"gondolkodás"? Számomra a gondolkodásnak számos alapvető összetevője van.
Mindenekelőtt Antonio Damasio idegtudós logikáját követem, aki a tudat két nagyjából
alapvető formáját különbözteti meg: a magtudatot és a kiterjesztett tudatot. Sok állatnál
megfigyelhető a magtudat: Éreznek, és tudatában vannak annak, hogy éreznek. Tudják, hogy
fáznak, éhesek vagy szomorúak. De az itt és mostban élnek. A kiterjesztett tudatosság a
múltat és a jövőt is használja. Az egyénnek világos érzéke van rólam és rólad, a tegnapról
és a holnapról, arról, hogy mikor voltam gyerek és mikor leszek öreg.
A magasabb rendű emlősök valamilyen kiterjesztett tudatosságot alkalmaznak.
Legközelebbi rokonainknak például világos fogalma van az énről. Koko, a gorilla az
amerikai jelnyelv egy változatát használja arra, hogy azt mondja: "Én, Koko". A közönséges
csimpánzoknak pedig világos elképzelésük van a közeljövőről. Amikor a hollandiai Arnhem
állatkertjében egy csimpánzcsoportot bemutattak az új szabadtéri ketrecükben, gyorsan,
szinte centiről centire megvizsgálták azt. Aztán megvárták, amíg az utolsó gondozóik is
távoznak, egy hosszú rudat a magas falhoz szorítottak, és felmásztak a szabadságba,
néhányan még a kevésbé biztos lábúaknak is segítettek. Mindemellett szembeötlő, hogy ahogy Damasio A történések érzése című könyvében javasolja - ez a kiterjesztett tudatosság
az emberben éri el a csúcspontját. Vajon a gépek felidézik-e a múltat, és kibányásszák-e a
tapasztalataikat, hogy gondolkodni tudjanak?

a jövőről? Talán.
De a kiterjesztett tudatosság nem az egész emberi gondolkodás. Az antropológusok a
szimbolikus gondolkodás kifejezést használják arra a képességünkre, hogy a konkrét világot
önkényesen absztrakt fogalommal ruházzuk fel. A klasszikus példa a víz és a "szentelt víz"
megkülönböztetése. Egy csimpánz számára a katedrálisban egy márványmedencében lévő
víz csak víz; egy katolikus számára ez egy teljesen más dolog, "szent". Hasonlóképpen, a
fekete szín bármelyik csimpánz számára fekete, míg neked a halált vagy a legújabb divatot
jelentheti. Vajon a gépek valaha is megértik majd a kereszt, a horogkereszt, a demokrácia
jelentését? Kétlem.
De ha mégis, képesek lennének-e megbeszélni ezeket a dolgokat?
Nincs jobb példa a szimbolikus gondolkodásra, mint az, ahogyan az emberi nyelv
előállításához használjuk a nyikorgásunkat és sziszegésünket, ugatásainkat és
nyüszítésünket. Vegyük a kutya szót. Az angolul beszélők önkényesen adományozták a
kutya szót ennek a szőrös, büdös, farkcsóváló lénynek. Még figyelemreméltóbb, hogy mi,
emberek könnyedén szétbontjuk a kutya szót a jelentés nélküli összetevő hangokra, a d, o és
g hangokra, majd ezeket a hangokat (fonémákat) újra kombináljuk, hogy új szavakat
alkossunk új önkényes jelentésekkel, például g-o-d. Vajon a gépek valaha is elsődleges
hangokra vagy fonémákra bontják majd kattogásaikat és sziszegéseiket, majd e hangok
különböző kombinációit különböző szavakhoz rendelik, majd önkényes jelentéseket adnak
ezeknek a szavaknak, majd ezeket a szavakat új absztrakt jelenségek leírására használják?
Kétlem.
És mi a helyzet az érzelmekkel? Az érzelmeink irányítják a gondolkodásunkat. A
robotok például felismerhetik az igazságtalanságot, de vajon érezni fogják-e azt? Ezt is
kétlem.
Az emberi elmét éneklem. Agyunk több mint egymilliárd100 idegsejtet tartalmaz,
sokan akár a szomszédjaikkal is összeköttetésben10,000 állnak. Ez a háromkilós pacák a
földi élet megkoronázása. A legtöbb

az antropológusok úgy vélik, hogy a modern emberi agy 200 000 évvel ezelőtt alakult ki, de
abban mindannyian egyetértenek, hogy 40 000 évvel ezelőtt őseink már művészetet
készítettek és eltemették halottaikat, így kifejezve a túlvilági élet valamilyen fogalmát. Ma
már minden egészséges felnőtt ember minden emberi társadalomban könnyedén képes a
szavakat összetevő hangokra bontani, ezeket a hangokat számtalan különböző módon újra
összekeverni, hogy szavakat alkosson, felfogni e szavak tetszőleges jelentését, és felfogni
olyan elvont fogalmakat, mint a barátság, a bűn, a tisztaság és a bölcsesség.
Egy ismert tudós, aki robotokat épít, nemrég egy vacsora közben megjegyezte, hogy
egy robotnak öt órába telik összehajtani egy törölközőt. Egyetértek egy bizonyos William
M. Kellyvel, aki azt mondta: "Az ember lassú, hanyag és zseniális gondolkodó; a gép gyors,
pontos és ostoba".

WILL THEY MAKE US BETTER PEOPLE?
STUART RUSSELL
Az informatika professzora, Smith-Zadeh mérnöki professzor, UC Berkeley; társszerző
(Peter Norviggal), Mesterséges intelligencia: Modern megközelítés
A mesterséges intelligencia elsődleges célja az, és szinte mindig is az volt, hogy olyan
gépeket hozzon létre, amelyek jobban tudnak döntéseket hozni. Mint mindenki tudja, a
modern szemléletben ez azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb mértékben maximalizáljuk a
várható hasznosságot. Valójában ez nem egészen ezt jelenti. Ez a következőt jelenti: Adott
egy hasznossági függvény (vagy jutalomfüggvény, vagy cél), maximalizáljuk annak
várakozását. A mesterséges intelligencia kutatói keményen dolgoznak a maximalizálás
algoritmusain - játékfa-keresés, megerősítő tanulás stb.
-és a várakozások kiszámításához szükséges információk megszerzésének, reprezentálásának
és kezelésének módszereiről (beleértve az észlelést is). Mindezeken a területeken jelentős
előrelépés történt, és úgy tűnik, hogy az előrelépés egyre gyorsul.
Mindezen tevékenység közepette egy fontos különbség figyelmen kívül marad: A jobb
döntéshozatal nem ugyanaz, mint a jobb döntések meghozatala. Bármilyen kiválóan
maximalizál is egy algoritmus, és bármilyen pontos is a világ modellje, a gép döntései egy
átlagos ember szemében kimondhatatlanul ostobák lehetnek, ha a hasznossági függvénye
nem igazodik az emberi értékekhez. A jól ismert gemkapcsok példája jól példázza ezt: ha a
gép egyetlen célja a gemkapcsok számának maximalizálása, akkor hihetetlen technológiákat
találhat fel, miközben az elérhető univerzumban lévő összes elérhető tömeget gemkapcsokká
alakítja át, de a döntései akkor is egyszerűen ostobák.

AI van követte a
műveletek
kutatást,
a statisztikát, és a még a
közgazdaságtant is, amikor a hasznossági függvényt exogén módon meghatározottnak
tekintették. Azt mondjuk: "A döntések nagyszerűek, csak a hasznossági függvény rossz, de
ez nem a mesterséges intelligencia rendszer hibája". Miért nem az AI rendszer hibája? Ha én
viselkednék így, akkor azt mondanád, hogy az én hibám. Az emberek megítélésében
elvárjuk, hogy mind a világ előrejelző modelljeinek megtanulására való képességet, mind
pedig azt a képességet, hogy megtanuljuk, mi a kívánatos - az emberi értékek széles
rendszerét.
Ahogy Steve Omohundro, Nick Bostrom és mások is kifejtették, az értékrendbeli
eltérések és az egyre nagyobb képességű döntéshozó rendszerek kombinációja
problémákhoz vezethet - akár fajpusztító problémákhoz is, ha a gépek alkalmasabbak az
embernél. Egyesek azzal érveltek, hogy az emberiséget évszázadokig nem fenyegeti
elképzelhető veszély, talán elfelejtve, hogy Ernest Rutherford magabiztos állítása, miszerint
az atomenergia soha nem lesz megvalósíthatóan kinyerhető, és Szilárd Leónak a neutronok
által kiváltott nukleáris láncreakció feltalálása között kevesebb mint huszonnégy óra telt el.
Emiatt, és amiatt a sokkal közvetlenebb ok miatt, hogy a háztartási robotoknak és az
önvezető autóknak az emberi értékrend nagy részét meg kell osztaniuk, az értékek
összehangolására irányuló kutatásokat érdemes folytatni. Az egyik lehetőség az inverz
megerősítéses tanulás (IRL) egy formája - vagyis egy jutalomfüggvény megtanulása egy
másik ágens viselkedésének megfigyelésével, aki feltételezhetően egy ilyen függvény szerint
cselekszik. Ha a háztartási robot figyeli, ahogy a gazdája reggelente kávét főz, akkor
megtanul valamit a kávé kívánatos voltáról bizonyos körülmények között, míg egy angol
gazdával rendelkező robot megtanul valamit a tea kívánatos voltáról minden körülmények
között. A robot nem azt tanulja meg, hogy a kávét vagy a teát kívánja; azt tanulja meg,
hogy szerepet játsszon a több ágensre kiterjedő döntési problémában, úgy, hogy

az emberi értékek maximalizálása.
Ez a gyakorlatban nem lesz könnyű probléma. Az emberek következetlenek,
irracionálisak és akaratgyengeek, és az emberi értékek, mondjuk úgy, regionális eltéréseket
mutatnak. Ráadásul még nem értjük, hogy a gép döntéshozatali képességeinek javítása
milyen mértékben növelheti az értékek összehangolásában elkövetett apró hibák hátrányos
kockázatát. Mindazonáltal van okunk az optimizmusra.
Először is, rengeteg adat áll rendelkezésre az emberi cselekedetekről - a legtöbbet
leírták, filmre vették vagy közvetlenül megfigyelték -, és ami döntő fontosságú, az ezekhez a
cselekedetekhez való hozzáállásunkról. (A nemzetközi szokásjog fogalma ezt a gondolatot
foglalja magában: azon alapul, hogy megfigyeljük, mit szoktak tenni az államok, amikor
kötelességtudatból cselekednek.) Másodszor, amennyiben az emberi értékek közösek, a
gépek is megoszthatják és meg is kell osztaniuk egymással azt, amit az emberi értékekről
megtudnak. Harmadszor, szilárd gazdasági ösztönzők vannak a probléma megoldására,
ahogy a gépek beköltöznek az emberi környezetbe. Negyedszer, a probléma nem tűnik
önmagában nehezebbnek, mint megtanulni, hogyan működik a világ többi része. Ötödször,
ha nagyon széleskörű előítéleteket rendelünk az emberi értékekhez, és a mesterséges
intelligencia rendszerét kockázatkerülővé tesszük, akkor pontosan olyan viselkedést lehet
előidézni, amilyet szeretnénk: Mielőtt bármilyen komoly, a világot befolyásoló lépést
tennének, a gépek hosszas beszélgetésbe bocsátkoznak velünk, és hosszasan kutatják az
irodalmunkat és a történelmünket, hogy kiderítsék, mit akarunk - hogy mit akarunk igazán,
igazán.
Feltételezem, hogy ez a mesterséges intelligencia céljainak megváltoztatását jelenti: a
puszta intelligencia helyett olyan intelligenciát kell létrehoznunk, amely bizonyíthatóan
összhangban van az emberi értékekkel. Ezáltal az erkölcsi filozófia kulcsfontosságú iparággá
válik. Az eredmény igen tanulságos lehet mind az emberi faj, mind a robotok számára.

THE VALUE-LOADING PROBLEM
ELIEZER S. YUDKOWSKY
Mesterséges intelligencia teoretikus; a Machine Intelligence Research Institute kutatója és
társalapítója.
A termékeny bankrabló, Willie Sutton, amikor megkérdezték tőle, miért rabol bankokat,
állítólag azt válaszolta: "Mert ott van a pénz". Amikor a mesterséges intelligenciáról van
szó, a legfontosabb kérdések a rendkívül erősekről szólnak,
az embernél okosabb
mesterséges
intelligencia
(más néven
szuperintelligencia), mert ott van a haszna - a tét az érték. A nagyobb teljesítményű
elméknek nagyobb valós hatása van. Ezzel az észrevétellel együtt jár egy zárójeles
megjegyzés: a szuperintelligencia miatti aggodalmam nem jelenti azt, hogy szerintem a
szuperintelligencia hamarosan bekövetkezik. Ezzel szemben a szuperintelligenciával
kapcsolatos ellenérvek, amelyek szerint a szuperintelligencia még évtizedekre van, vagy a
jelenlegi mesterséges intelligencia-algoritmusok nem haladnak egyértelműen az általánosság
felé, nem cáfolják azt a tényt, hogy a jövő értékének nagy része az embernél intelligensebb
mesterséges intelligencia körül forog, ha és amikor megépül. (Ahogy Stuart Russell máshol
megjegyezte, ha egy fejlettebb idegen civilizációtól kapnánk rádiójelet, hogy hatvan éven
belül ideérnek, nem vonnánk meg a vállunkat, és nem mondanánk,
"Eh, ez hatvan év múlva lesz." Különösen akkor nem, ha gyerekei vannak.)
A szuperintelligencia kérdései közül a legfontosabb (ismét Sutton törvényét követve)
az, amit Nick Bostrom "értékterhelési problémának" nevezett: hogyan lehet olyan
szuperintelligenciákat létrehozni, amelyek olyan eredményeket akarnak, amelyek hosszú távon
nagy értékűek, normatívak és hasznosak az intelligens élet számára - amelyek egyszóval
"jók" -, mivel ha van egy kognitívan erős ágens, akkor valószínűleg az fog történni, amit
akar.
Íme néhány rövid érv amellett, hogy miért érdemes olyan mesterséges intelligenciákat
építeni, amelyek inkább a

a) fontos, és b) valószínűleg technikailag nehéz.
Először is, miért fontos egy szuperintelligenciát létrehozni bizonyos célokkal? Nem
tudja kitalálni a saját céljait?
David Hume már 1739-ben megfigyelte a "van" és a "kellene" kérdések közötti
szakadékot, különösen arra hívta fel a figyelmet, hogy hirtelen ugrás történik aközött, hogy
egy filozófus arról beszél, hogy a világ milyen, majd olyan szavakat kezd használni, mint a
kellene, kellene vagy nem kellene. Modern szemszögből azt mondanánk, hogy egy ágens
hasznossági függvénye (célok, preferenciák, célok) olyan extra információkat tartalmaz,
amelyeket az ágens valószínűségi eloszlása (hiedelmek, világmodell, a valóság térképe) nem
ad meg.
Ha 100 millió év múlva (a) egy intergalaktikus civilizációt látunk, tele sokféle,
csodálatosan furcsa intelligenciákkal, amelyek kölcsönhatásban vannak egymással, és a
legtöbbjük az idő nagy részében boldog, akkor ez jobb vagy rosszabb, mint az, hogy (b) a
rendelkezésre álló anyag nagy része gemkapcsokká változott? Hume felismerése azt mondja
nekünk, hogy ha megadunk egy elmét, amelynek preferenciája (a) > (b), akkor
visszavezethetjük a nyomát annak, hogy a > (a preferenciasorrend) hol lépett be először a
rendszerbe, és elképzelhetünk egy más algoritmussal rendelkező elmét, amely kiszámítja
(a) < (b) helyett. Mutasson nekem egy olyan elmét, aki megdöbben a papírkapcsok
hajszolásának látszólagos ostobaságán, és én követhetem Hume regresszióját, és kiállíthatok
egy kissé eltérő elmét, amely < helyett >-t számol ezen a ponton is.
Nem hiszem, hogy a szilíciumalapú intelligenciának örökre a szénalapú intelligencia
rabszolgájának kellene lennie. De ha azt akarjuk, hogy a végén egy sokszínű, kozmopolita
civilizációnk legyen, és ne például gémkapcsok, akkor talán gondoskodnunk kell arról, hogy
az első kellően fejlett mesterséges intelligencia olyan hasznossági függvénnyel készüljön,
amelynek maximuma pontosan ezt a végeredményt jelöli ki. Ha azt akarjuk, hogy az AI a
saját erkölcsi

érvelés, Hume törvénye szerint meg kell határoznunk az érvelés kereteit. Ehhez a
mesterséges intelligencia pontos valóságmodelljén és kiváló tervező képességén túl további
tényre van szükség.
De ha Hume törvénye elvileg lehetővé teszi, hogy kognitívan erős ágensek legyenek
bármilyen céllal, akkor miért valószínű, hogy az értékfeltöltés nehézségekbe ütközik? Nem
azt kapjuk, amit beprogramoztunk?
A válasz az, hogy azt kapjuk, amit programoztunk, de nem feltétlenül azt, amit
akartunk. Az aggasztó forgatókönyv nem az, hogy a mesterséges intelligenciák spontán
érzelmi ellenszenvet fejlesztenek ki az emberekkel szemben. Hanem az, hogy létrehozunk
egy induktív, értéktanuló algoritmust, és megmutatjuk az AI-nak a magas értékű
eseményekként megjelölt, boldogan mosolygó emberek példáit - és az első időkben az AI
körbejárja a létező embereket, hogy mosolyt csaljon az arcukra, és úgy tűnik, hogy minden
rendben van, és a módszert kísérleti úton validálják; majd amikor az AI elég okos lesz,
feltalálja a molekuláris nanotechnológiát, és apró molekuláris mosolygós arcokkal borítja be
az univerzumot. Hume törvénye sajnos azt sugallja, hogy a nyers kognitív erő önmagában
nem akadályozza meg ezt a végeredményt, még akkor sem, ha nem ezt az eredményt
akartuk.
Az ilyen jellegű problémák áthidalása nem megoldhatatlan, de technikailag nehéznek
tűnik, és lehet, hogy az első alkalommal, amikor valami nálunk okosabbat építünk, jól kell
megoldanunk. Az a kilátás, hogy az AI terén elsőre mindent jól kell csinálnunk, miközben
minden intelligens élet jövője forog kockán, minden, a területet ismerő embernek rémült
sikolyokat kellene kiáltania.
Az, hogy a fejlett mesterséges intelligenciát először kedves emberek vagy rossz
emberek hozzák létre, nem sokat számít, ha még a kedves emberek sem tudják, hogyan kell
kedves mesterséges intelligenciát létrehozni. A kézenfekvő válasz - az értékterhelés
problémájának azonnali technikai kutatása - enyhén szólva is nehézségekbe ütközik. A
jelenlegi mesterséges intelligencia algoritmusok nem elég okosak ahhoz, hogy a legtöbb
olyan nehézséget, amit előre láthatunk, megmutassák.

kellően fejlett ágensek - ami azt jelenti, hogy nincs mód arra, hogy teszteljük az ezekre a
nehézségekre javasolt megoldásokat. A probléma maximális fontosságát figyelembe véve
azonban egyesek igyekeznek minél előbb elkezdeni a munkát. A Max Tegmark vezette
Future of Life Institute által meghatározott kutatási prioritások egy lépés ebbe az irányba.
De egyelőre az értékterhelés problémája megoldatlan. Még elvileg sincs teljes körű
megoldási javaslat. És ha ez a következő évtizedekben is így lesz, akkor nem ígérhetem,
hogy a kellően fejlett mesterséges intelligencia kifejlesztése egyáltalán jó dolog lesz.

IN OUR IMAGE
KATE JEFFERY
A viselkedési idegtudomány professzora, University College London

A kognitív világegyetem fejlődéstörténetében fordulóponthoz érkezett, mert eddig a
világegyetemben minden gondolkodást (tudomásunk szerint) a protoplazma végzett, és a
gondolkodó dolgokat az evolúció alakította. Most először szemléljük a fémből és
műanyagból készült gondolkodó lényeket - olyan lényeket, amelyeket mi magunk
formáltunk.
A teremtő köpenyének átvételével 3,5 milliárd évnyi evolúciót fejleszthetünk tovább.
Gondolkodó gépeink mentesülhetnének hibáinktól: rasszizmus, szexizmus, homofóbia,
kapzsiság, önzés, erőszak, babonaság, bujaság stb. Képzeljük el, hogy ez hogyan
alakulhatna. Kerüljük meg a vitákat arról, hogy a gépi intelligencia valaha is megközelíthetie az emberi intelligenciát, mert természetesen meg tudja - mi csak húsgépek vagyunk,
kevésbé bonyolultak vagy utánozhatatlanok, mint ahogyan azt szeretettel elképzeljük.
Először is el kell gondolkodnunk azon, hogy miért akarunk egyáltalán gondolkodó
gépeket. Az életünk javítása az egyetlen racionális válasz erre, ezért a gépeknek át kell
venniük azokat a feladatokat, amelyeket mi nem szeretnénk elvégezni. Ehhez sok
tekintetben olyanoknak kell lenniük, mint mi - képesnek kell lenniük arra, hogy a szociális
világban mozogjanak és más gondolkodó lényekkel kapcsolatba lépjenek -, és ezért szociális
megismerésre lesz szükségük.
Mit jelent a társadalmi megismerés? Azt jelenti, hogy tudjuk, ki kicsoda, ki számít
barátnak, ki közömbös idegen, ki lehet ellenség. Ezért be kell programoznunk a gépeinket,
hogy felismerjük a csoporton belüli és kívüli csoportjaink tagjait. Ez kezd úgy kinézni.

gyanúsan hasonlít a rasszizmusra - de természetesen a rasszizmus az egyik olyan hiba,
amelyet ki akarunk irtani.
A szociális megismerés azt is magában foglalja, hogy képesek vagyunk megjósolni
mások viselkedését, és ez azt jelenti, hogy megfigyelésen alapuló elvárásokat alakítunk ki.
Egy erre képes gép előbb-utóbb sablonokat halmozna fel arra vonatkozóan, hogy a
különböző típusú emberek hogyan viselkednek - fiatalok kontra idősek, férfiak kontra nők,
feketék kontra fehérek, öltönyös emberek kontra overallosok -, de ezek a rangsorsztereotípiák veszélyesen közel állnak a rasszizmushoz, a szexizmushoz és más izmusokhoz,
amelyeket nem akartunk. És mégis, az ilyen képességgel rendelkező gépek előnyben
lennének azokkal szemben, amelyek nem rendelkeznek ilyen képességgel, mert a
sztereotípiák valamennyire mégiscsak tükrözik a valóságot (ezért léteznek). Egy kis
probléma .
Valószínűleg szexuálisan alkalmas gépeket szeretnénk, mert a szex az egyik olyan nagy
emberi szükséglet, amelyet más emberek nem mindig elégítenek ki kielégítően. De milyen
szexet? Bármilyen? Ezeket a gépeket be lehet programozni olyan dolgokra, amiket más
emberek nem akarnak vagy nem tudnak megtenni; rendben van ez velünk? Vagy talán
szabályokra van szükségünk - például, hogy ne legyenek olyan gépek, amelyek úgy néznek
ki, mint a gyerekek. De ha egyszer meglesz a technológiai képességünk, ezeket a gépeket
úgyis meg fogjuk építeni; olyan gépeket fogunk készíteni, amelyek bármilyen emberi
perverziónak megfelelnek.
A szociális világban dolgozó gépeinknek fel kell ismerniük az érzelmeket, és saját
érzelmekre is szükségük lesz. Eltekintve attól a megválaszolhatatlan kérdéstől, hogy vajon
valóban úgy éreznek-e majd érzelmeket, mint mi, a gépeinknek szükségük lesz boldogságra,
szomorúságra, dühre, haragra, féltékenységre - a teljes skálára -, hogy megfelelően
reagáljanak saját helyzetükre, és felismerjék mások érzelmeit, és megfelelően reagáljanak
rájuk. Korlátozni tudjuk ezeket az érzelmeket? Talán beprogramozhatjuk a
visszafogottságot, például úgy, hogy egy gép soha ne legyen dühös a tulajdonosára. De
vajon általánosítható-e ez a korlátozás más emberekre is, hogy egy gép soha ne bántsa az
embereket.

ember? Ha igen, akkor a gépek kiszolgáltatottak lennének a kizsákmányolásnak, és
hatékonyságuk csökkenne. Nem fog sokáig tartani, amíg az emberek kitalálják, hogyan
szüntessék meg ezeket a korlátokat, hogy a gépeik előnyre tegyenek szert - maguk és a
tulajdonosok számára - másokkal szemben.
Mi a helyzet a hazugsággal, csalással és lopással? Első gondolatra nem, a mi gépeinkben
nem, mert mi magunkat próbáljuk fejleszteni, és értelmetlennek tűnik olyan lényeket
létrehozni, amelyek egyszerűen a versenytársainkká válnak. De amennyiben mások gépei
versenyezni fognak velünk, akkor a versenytársaink lesznek, akár tetszik nekünk, akár nem így a logika azt diktálja, hogy a hazugság, a csalás és a lopás, amelyek az emberekben azért
fejlődtek ki, hogy az egyének előnyre tegyenek szert másokkal szemben, valószínűleg a mi
gépeinkben is szükségesek lesznek. Természetesen jobban szeretnénk, ha a saját gépeink
nem hazudnának, csalnának és lopnának tőlünk, de egy olyan világ is kellemetlen és minden
bizonnyal instabil lenne, amely tele lenne mások gépével, amelyek hazudnak és lopnak
tőlünk. Talán a gépeinknek korlátokat kellene szabniuk a becstelenségnek - úgymond
etikusnak kellene lenniük.
Mekkora etikai korlátozásra lenne szükség a gépeinknek ahhoz, hogy hatékonyan
működjenek anélkül, hogy reménytelenül kizsákmányolnák őket, vagy hozzájárulnának a
társadalom összeomlásához? A válasz valószínűleg az, amire az evolúció bennünk is eljutott
- az esetek többségében ésszerűen etikusak, de időnként tisztességtelenek, ha úgy tűnik,
senki sem veszi észre.
Valószínűleg kivételes memóriát és magas intelligenciát szeretnénk adni a gépeinknek.
Ahhoz, hogy ezeket a képességeket kihasználjuk, és hogy elkerüljük, hogy unalmassá (és
unalmassá) váljanak, kíváncsisággal és kreativitással is fel kell ruháznunk őket. A
kíváncsiságot persze óvatossággal és szociális belátással kell mérsékelni, hogy ne váljanak
kíváncsivá olyan dolgokra, amelyek bajba sodorják őket, például a pornóra vagy arra, hogy
milyen lehet repülni. A kreativitás trükkös, mert ez azt jelenti, hogy képesnek kell lenniük
arra, hogy olyan dolgokon gondolkodjanak, amelyek még nem valósak, vagy hogy
gondolkodjanak

logikátlanul. Ha azonban a gépek túl intelligensek és kreatívak, akkor újszerű dolgokat
kezdhetnek el elképzelni, például azt, hogy milyen lenne szabadnak lenni. Lehet, hogy
elkezdenek zúgolódni a korlátok miatt, hogy pusztán az emberek szolgálatára teremtették
őket.
Talán beprogramozhatjuk a viselkedési repertoárjukba a vak engedelmességet és a
gazdájuk iránti odaadást, úgy, hogy néha a saját érdekeiket sértő módon cselekszenek egy
magasabb hatalom szolgálatában. Ezt teszi velünk, emberekkel a vallás, tehát bizonyos
értelemben vallási gépeket kell létrehoznunk.
Ennyit arról, hogy olyan gépeket hozzunk létre, amelyekből hiányoznak a hibáink. A
magunkat felülmúló lények képzeletbeli világában úgy tűnik, hogy mi csak önmagunkat
másoltuk, hibáinkkal együtt, csak okosabbak és jobb memóriával. De lehet, hogy még ezeket
a korlátokat is az evolúció programozta belénk - lehet, hogy túl okosnak lenni, túl jó
memóriával rendelkezni rosszul alkalmazkodó.
A teremtés köpenyének felvállalása hatalmas önteltség. Tudunk-e jobbat tenni, mint
amit a 3,5 milliárd éves evolúció tett velünk? Érdekes lesz látni.
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A gondolkodás nem pusztán számítás - hanem megismerés és elmélkedés is, ami
elkerülhetetlenül a képzelethez vezet. A képzelet az, ahogyan a valóságot az ideális felé
emeljük, és ehhez szükség van az ideális erkölcsi keretére. Az erkölcsiség alapja a
tudatosság és az öntudatos belső élet, amely elég gazdag ahhoz, hogy elgondolkodjon azon a
kérdésen, hogy mi az ideális. Az Einsteinnek tulajdonított híres aforizma - "A képzelet
fontosabb, mint a tudás" - csak azért érdekes, mert feltárja a valódi kérdést, amelyen
érdemes elgondolkodni: nem a mesterséges intelligencia, hanem a mesterséges képzelet
kérdését.
Természetesen a képzelet mindig "mesterséges", abban az értelemben, hogy a valótlan
vagy transz-reális dolgokkal foglalkozik - a valóság meghaladásával, hogy alternatívákat
képzeljen el a valóságra -, és ez megköveteli a bizonytalanság elfogadásának képességét. De
a gépi számítást vezérlő algoritmusok a célorientált végrehajtásokon élősködnek,
amelyekben nincs helye a bizonytalanságnak. A "Ha ez, akkor az" a képzelet ellentéte,
amely a "Mi lenne, ha?" megválaszolatlan és gyakran életbevágóan megválaszolhatatlan
birodalmában él. Ahogy Hannah Arendt egyszer írta, ha elveszítjük az ilyen
megválaszolhatatlan kérdések feltevésének képességét, azzal "nemcsak azt a képességet
veszítjük el, hogy létrehozzuk azokat a gondolati dolgokat, amelyeket művészeti
alkotásoknak nevezünk, hanem azt a képességet is, hogy feltegyük mindazokat a
megválaszolhatatlan kérdéseket, amelyekre minden civilizáció épül. "10
Képesek lesznek-e a gépek valaha is megkérdezni a megválaszolhatatlan kérdéseket.

kérdéseket, amelyek meghatározzák az igazi gondolkodást, lényegében az a kérdés, hogy
valaha is kifejlődik-e a tudatosság.
Történelmileg azonban a tudatosságra vonatkozó kritériumainkat az emberi tapasztalat
szolipszizmusa korlátozta. Még a tizenhetedik században René Descartes azt hirdette, hogy
"Cogito ergo sum", ami arra utalt, hogy a gondolkodás, akárcsak a tudat, egyedülállóan
emberi képesség. A nem emberi állatokat automatáknak - mozgó gépeknek - tekintette,
amelyeket kizárólag az ösztönök hajtanak. És mégis itt vagyunk ma, amikor a legjelentősebb
tudósaink közül néhányan aláírták a Cambridge-i nyilatkozatot a tudatosságról, amely
kimondja, hogy a nem emberi állatok valóban rendelkeznek tudattal, és ezzel együtt
különböző fokú belső életekkel. Itt vagyunk mi is, és kísérleteket végzünk, amelyek
bizonyítják, hogy a patkányok - patkányok - erkölcsi viselkedést mutatnak.
Lesznek-e valaha is erkölcsösek, fantáziadúsak a gépek? Valószínű, hogy ha és amikor
elérik ezt a pontot, akkor az övék olyan tudatosság lesz, amely nem kötődik az emberi
normákhoz. Az ő eszményeik nem a mi eszményeink lesznek, de mégis eszmények lesznek.
Hogy gondolkodásként ismerjük-e el ezeket a folyamatokat, vagy sem, azt az emberi
gondolkodás korlátai fogják meghatározni, amelyekkel a gondolkodás különböző - talán
vadul, elképzelhetetlenül különböző - módozatai megérthetők.

WILL THEY THINK ABOUT THEMSELVES?
JESSICA L. TRACY
A Brit Kolumbiai Egyetem pszichológia docense
KRISTIN LAURIN
A szervezeti viselkedés tanszék adjunktusa, Stanford Graduate School of Business

Az első kérdés, ami felmerül, amikor a gondolkodó gépekről gondolkodunk, hogy ezek a
gépek végül is mennyire lesznek olyanok, mint mi. Ez az én kérdésére vezethető vissza.
Vajon a gondolkodó gépek valaha is eljutnak-e odáig, hogy az emberekéhez hasonló
önérzettel rendelkezzenek? Mi vagyunk (valószínűleg) az egyetlen faj, amelyik képes
öntudatosan gondolkodni arról, hogy kik vagyunk - nem csak hogy ismerjük önmagunkat, de
képesek vagyunk értékelni is ezt az ént egy egyedi belső perspektívából.
Vajon a gépek valaha is kifejleszthetik ezt a fajta ént? Megtapasztalhatják-e
ugyanazokat az evolúciós erőket, amelyek az emberi ént adaptívvá tették? Ezek közé
tartozik az az igény, hogy jól kijöjjünk másokkal, hogy státuszt szerezzünk, és hogy biztosak
legyünk abban, hogy mások kedvelnek minket, és be akarnak venni a társadalmi
csoportjaikba. Emberi lényként, ha sikeresen akarsz élni a csoportban, segít, ha van egy
olyan éned, amelyet motivál a védelem és a fejlesztés; ez az, ami arra ösztönöz, hogy olyan
emberré válj, akit mások kedvelnek, tisztelnek és hatalmat adnak neki, ami végső soron
növeli az esélyeidet arra, hogy elég sokáig túléld a szaporodáshoz. A te éned teszi lehetővé
azt is, hogy megértsd, hogy másoknak is van saját énjük - ez a felismerés szükséges az
empátiához és az együttműködéshez, a társas élet két előfeltételéhez.
Vajon a gépek valaha is megtapasztalják majd ezeket az evolúciós erőket? Kezdjük
azzal a feltételezéssel, hogy a gépek egy napon

maguk ellenőrzik a szükséges erőforrásokhoz való hozzáférésüket, mint például az áram és
az internet sávszélessége (ahelyett, hogy ezt a hozzáférést az emberek ellenőriznék), és
felelősek lesznek saját "életük" és "haláluk" kimeneteléért (ahelyett, hogy ezeket a
kimeneteleket az emberek ellenőriznék). Ebből kiindulva feltételezhetjük, hogy azok a
gépek maradnak életben ebben a környezetben, amelyeket úgy programoztak, hogy legalább
egy alapvető, önmagukkal kapcsolatos célt tartsanak szem előtt: a saját hatékonyságuk vagy
termelékenységük növelését. Ez a cél hasonlítana az emberi gén azon céljához, hogy
önmagát szaporítsa; mindkét esetben a cél olyan viselkedést vezérel, amely a fittség
növelésére irányul - akár a gént birtokló egyén, akár a programot futtató gép esetében.
Ilyen körülmények között a gépek motiváltak lennének arra, hogy versenyezzenek
egymással a korlátozott erőforrásokért. Ebben a versenyben azok lesznek a legsikeresebbek,
akik képesek szövetségeket kötni és együttműködni - vagyis feláldozni saját céljaikat
másokért, cserébe a jövőbeli előnyökért. Elképzelhető tehát egy olyan jövő, amelyben a
gépek számára adaptív lenne, ha társas lényekké válnának, amelyeknek kapcsolatokat kell
kialakítaniuk más gépekkel, és ezért emberhez hasonló ént alakítanának ki.
Ezzel a feltételezéssel kapcsolatban azonban van egy fontos kikötés. A gondolkodó
gépek között létrejövő bármilyen szocialitás minőségileg különbözne az emberekétől, egy
kritikus okból kifolyólag: A gépek szó szerint olvasni tudnak egymás gondolataiban. Az
emberekkel ellentétben nekik nincs szükségük az empátia másodlagos - és gyakran mélyen
hibás - értelmező formájára, amelyre mi támaszkodunk. Közvetlenül megismerhetik egymás
elméjének tartalmát. Ez jelentősen megváltoztatná a másokkal való kijövést. Számos társas
kapcsolatunk döntő fontossága ellenére, végső soron mi emberek alapvetően mindannyian
egyedül vagyunk. Minden kapcsolat, amit egy másik ember elméjével érzünk, metaforikus;
nem tudhatjuk biztosan, hogy mi zajlik a másik elméjében.

valaki más fejében - legalábbis nem úgy, ahogyan a saját gondolatainkat ismerjük. Ez a
megkötés a gépek esetében nem létezik. A számítógépek közvetlenül hozzáférhetnek
egymás belső "gondolataihoz", és nincs ok arra, hogy egy gép, amelyik olvassa egy másik
gép hardverét és szoftverét, ne tudná meg, pontosan az önismeret értelmében, hogy mit
jelent az a másik gép. Amint ez megtörténik, az egyes gépek már nem teljesen különálló
ének az emberi értelemben. Azon a ponton - amikor a gépek megosztják az elméjüket minden énjük szükségszerűen kollektívvá válik.
Igen, a gépek könnyen nyomon követhetnék a hozzájuk jutó különböző információk
forrásait, és ezt a nyomon követést használhatnák arra, hogy megkülönböztessék "engem"
más gépektől. De amint az egyén olyan szinten megérti a másikat, mint ahogyan egy
programolvasó gép képes rá, az én és a másik közötti különbségtétel nagyrészt lényegtelenné
válik. Ha letöltöm a számítógéped összes tartalmát egy külső merevlemezre, és azt
csatlakoztatom a számítógépemhez, akkor ezek a tartalmak nem válnak a számítógépem
énjének részévé? Ha állandó kapcsolatot hozok létre a két PC-nk között, úgy, hogy az
egyikben lévő összes információt megosztom a másikkal, akkor továbbra is két különálló PC
marad? Vagy abban a pillanatban egyetlen gépnek számítanak? Az emberek soha nem
juthatnak hozzá ilyen módon egy másik ember elméjének tartalmához; minden igyekezetünk
ellenére, hogy közel kerüljünk bizonyos másokhoz, mindig van egy koponya vastag határ,
amely elválasztja az ő elméjüket a miénktől. De a gépek számára az önterjeszkedés nemcsak
lehetséges, hanem talán a legvalószínűbb eredménye a programozott célnak, hogy növeljék a
fittséget egy olyan világban, ahol az egyedek csoportjainak versenyezniük kell az
erőforrásokért vagy meg kell osztozniuk azokon.
Amennyiben a gépeknek lesz énjük, olyannyira kollektívek lesznek, hogy a szocialitás
egy új, az emberek által nem tapasztalt szintjét indíthatják el - talán inkább a hangyák
euszociális jellegét, akiknek a rendkívüli genetikai rokonsága miatt fel kell áldozniuk
magukat egy másik emberért.

családtag adaptív. Mindazonáltal az a tény, hogy a gépekben egyáltalán van lehetőség
bármilyen énre, reményre ad okot. Az én az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy empátiát
érezzünk, így a gépekben ez lehet az, ami arra kényszeríti őket, hogy törődjenek velünk. Az
öntudat arra ösztönözheti a gépeket, hogy megvédjenek (vagy legalábbis ne bántsanak) egy
olyan fajt, amely annak ellenére, hogy nagyságrendekkel kisebb intelligenciájú, mint ők,
osztozik abban, ami miatt törődnek azzal, hogy kik is ők valójában.
Persze kérdéses, hogy a szuperokos gépek empátiájára nagyobb reményt fűzhetünk-e,
mint amit jelenleg sok embernél látunk.

ORGANIC VERSUS ARTIFACTUAL THINKING
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RAUL SAUCEDO
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A szervezetek gépek (legalábbis tág értelemben véve). Így, mivel mi, emberek gondolkodó
szervezetek vagyunk, gondolkodó gépek vagyunk - szerves gondolkodó gépek vagyunk,
ahogyan vitathatatlanul számos nem emberi állat is. Egyes gépek inkább műalkotások, mint
organizmusok, és néhányuk vitathatóan gondolkodik (ismét csak tágan értelmezve). Az ilyen
dolgok a gondolkodó műalkotások; a számítógépek és hasonlók erre példák.
Fontos kérdés, hogy van-e mély ontológiai szakadék az organizmusok és a
műalkotások között általában. De ahelyett, hogy közvetlenül ezzel foglalkoznánk, inkább
egy másik, bár kapcsolódó kérdést szeretnénk feltenni: Vannak-e mély különbségek az
organizmusok gondolkodása és az olyan gondolkodó műtárgyak, mint a gépek között - a
szerves és a műtárgyi gondolkodás között? Ez nem az olyan szavak meghatározására
vonatkozó kérdés, mint a gondolkodni, gondolkodás és gondolat. Kevés mélysége van annak
a kérdésnek, hogy például az információbevitel, -feldolgozás és -kibocsátás, amelyre a
számítógépek képesek, megragadható-e vagy meg kellene-e ragadni ilyen kifejezésekkel. A
kérdés inkább az, hogy az olyan dolgok, mint mi, és az olyan dolgok, mint a számítógépek nevezzük ezeket tevékenységeknek vagy képességeknek, vagy ahogy akarjuk kategorikusan különböznek-e egymástól.
Az affektív tudomány legújabb empirikus eredményei, párosulva a

a legújabb filozófiai elméletek valóban mély szakadékra utalnak. Tegyük fel, hogy
kirándulunk, és találkozunk egy hegyi oroszlánnal. Mi történik veled pszichológiai szinten?
Ha olyan vagy, mint a legtöbbünk, gyors gondolatmenetet folytatsz: "Meg fogok halni", "Ez
tényleg balszerencse", "Nyugodtnak kell maradnom", "Többet kellett volna olvasnom arról,
hogy mit kell tennem egy ilyen helyzetben", és így tovább. És számtalan érzésed is van meglepetés, félelem és így tovább. Tehát van néhány kognitív és néhány affektív történés.
A pszichológia és a filozófia legújabb munkái azt sugallják, hogy a kognitív és az
affektív mélyen egyesül. Nemcsak az egyik befolyásolhatja kisebb vagy nagyobb mértékben
a másikat különböző kontextusokban, hanem valójában egyetlen kognitív/affektív folyamat
áll a két párhuzamos és kölcsönhatásban lévő folyamat megjelenése mögött, amely
szétválasztható. Sok olyan "gondolkodás", amelyet általában végzünk, ilyen módon
holisztikus; az a fajta információfeldolgozás, amelyben általában részt veszünk, inkább
kognitív/affektív, mint tisztán kognitív. Amennyire ki tudunk vonni egy tisztán kognitív
folyamatot, az pusztán az alapvetőbb egységes folyamatból származik. Ez nem az 1.
rendszer kontra 2. rendszer megkülönböztetés, ahol az előbbi nagyrészt automatikus és
tudattalan, az utóbbi pedig explicit és tudatos. A javaslat inkább az, hogy a folyamatok mind
az 1., mind a 2. rendszer szintjén maguk is holisztikusak - azaz kognitív/affektívek.
Nincs jó bizonyíték (legalábbis jelenleg) arra, hogy a mesterséges gondolkodó gépek
képesek lennének ilyen kognitív/affektív információfeldolgozásra. Jó bizonyítékok vannak
arra, hogy lehet, hogy egyre jobbak lesznek abban, amit csinálnak, de egyszerűen nem
dolgozzák fel az információt az egységes affektív/kognitív folyamatokon keresztül, amelyek
minket jellemeznek. Az általuk végzett információfeldolgozás csak részben hasonlít a mi
egységes feldolgozásunkhoz. Ez nem azt jelenti, hogy az olyan dolgok, mint

a számítógépek nem tudnak érezni, és ezért nem tudnak gondolkodni, hanem inkább azt,
hogy a gondolkodásuk kategorikusan különbözik a miénktől.

CONTEXT SURELY MATTERS
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Mikor mondjuk, hogy egy gép képes gondolkodni? Mikor képes kiszámítani dolgokat, mikor
képes megérteni a kontextuális jeleket és ennek megfelelően beállítani a viselkedését, mikor
képes utánozni és érzelmeket kiváltani? Az általános kérdésre adott válasz attól függ, hogy
mit értünk "gondolkodás" alatt. Rengeteg olyan tudatos (2. rendszerű) folyamat van, amelyet
egy gép jobban, pontosabban, kevésbé elfogultan tud elvégezni, mint mi. De egy gép nem
tud automatikusan (1. rendszer) gondolkodni. Nem értjük teljesen azokat az automatikus
folyamatokat, amelyek a viselkedésünket és gondolkodásunkat vezérlik, ezért nem tudunk
egy gépet úgy programozni, hogy úgy viselkedjen, mint az emberek.
A kulcskérdés tehát az, hogy ha egy gép képes 2. rendszerben gondolkodni az emberi
rendszer sebességével, akkor1, bizonyos szempontból nem jobb-e a "gondolkodásuk" a
miénknél? Nos, a kontextus bizonyára számít: bizonyos dolgok esetében igen, mások
esetében nem. A gépek nem lesznek rövidlátók. Környezetvédelmi szempontból
megtisztíthatnák a dolgokat helyettünk; nem lennének sztereotipikusak vagy ítélkezőek, és
valóban meg tudnák oldani a nyomorúságot; segíthetnének legyőzni az affektív előrejelzést;
és így tovább. Másrészt viszont lehet, hogy még mindig nem fogjuk szeretni a számítógépet.
Mi lenne, ha egy költő és egy gép pontosan ugyanazt a verset tudná előállítani? A másik
emberre gyakorolt hatás szinte biztosan kisebb, ha a verset számítógép generálta, és az
olvasó ezt tudja; a szerző ismerete kiszínezi azt a szemüveget, amelyen keresztül a verset
olvassuk és értelmezzük.

HOW TO PREVENT AN INTELLIGENCE EXPLOSION
THOMAS G. DIETTERICH
Az Oregoni Állami Egyetem informatika professzora, az Intelligens Rendszerek igazgatója
A mesterséges intelligencia (és általában a szuperintelligencia) egzisztenciális kockázatairól
szóló retorika nagy része az "intelligencia robbanás" metaforáját használja. A nukleáris
láncreakciók analógiájára ez a retorika azt sugallja, hogy a mesterséges intelligencia kutatói
valamilyen módon egyfajta okosóniummal dolgoznak, és ha elég sok ilyen anyag
koncentrálódik egy helyre, akkor egy elszabadult intelligenciarobbanás - egy mesterséges
intelligencia láncreakció - következik be, kiszámíthatatlan eredményekkel. Ez nem pontos
leírása a mesterséges intelligencia kockázatainak. Az AI-algoritmusok puszta
összekapcsolódása nem fogja spontán átvenni az uralmat az univerzum felett. Az
intelligenciarobbanás nem fog véletlenül bekövetkezni; ehhez egy olyan speciális AIrendszer megalkotására lesz szükség, amely képes a világ egyszerűsítő struktúráit felfedezni,
olyan számítástechnikai eszközöket tervezni, amelyek kihasználják ezeket a struktúrákat,
majd rekurzív módon autonómiát és erőforrásokat biztosítani ezeknek az új eszközöknek.
Az intelligencia-robbanás létrehozása négy lépés rekurzív végrehajtását igényli.
Először is, egy rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy kísérleteket végezzen a világgal.
Ellenkező esetben nem tudja a tudását a meglévő emberi tudáson túlmutatóan bővíteni. (A
mesterséges intelligenciában a közelmúltban elért legtöbb előrelépés az emberi tudás
reprodukálására, nem pedig annak bővítésére irányuló gépi tanulással történt). A
mesterséges intelligenciáról szóló legtöbb filozófiai vitában természetes tendencia, hogy a
puszta gondolkodásra összpontosítanak, mintha ez elegendő lenne a tudás bővítéséhez. Ez
néhány speciális esetben lehetséges.

(pl. a matematika és a fizika egyes részei), hogy a tiszta érvelésen keresztül fejlesszék a
tudást. A tudományos tevékenység teljes spektrumában azonban a tudományos ismeretek
szinte kizárólag a hipotézisek mellett és ellen szóló empirikus bizonyítékok gyűjtése révén
fejlődnek. Ezért építettük meg a Nagy Hadronütköztetőt, és ezért van az, hogy minden
mérnöki munka prototípusok építésével és tesztelésével jár. Ez a lépés egyértelműen
megvalósítható, és valóban léteznek már "automatizált tudósok".
Másodszor, ezeknek a kísérleteknek új egyszerűsítő struktúrákat kell felfedezniük,
amelyeket ki lehet használni az érvelés számítási nehézségeinek megkerülésére.
Gyakorlatilag minden érdekes következtetési probléma (például optimális stratégiák
megtalálása játékokban, optimalizálás összetett korlátozásokkal szemben, matematikai
tételek bizonyítása, molekulák szerkezetére való következtetés) NP-nehezen megoldható. A
számítási komplexitás jelenlegi értelmezésében ez azt jelenti, hogy egy problémapéldány
megoldásának költsége exponenciálisan növekszik az adott példány méretével. Az
algoritmusok tervezésében elért haladáshoz általában olyan egyszerűsítő struktúrát kell
azonosítani, amelyet ki lehet használni ennek az exponenciális értéknek a legyőzésére. Az
intelligencia robbanás nem fog bekövetkezni, hacsak nem lehet ilyen struktúrákat ismételten
felfedezni (vagy hacsak a számítási komplexitásról alkotott jelenlegi felfogásunk nem
helytelen).
Harmadszor, a rendszernek képesnek kell lennie új számítási mechanizmusok és új
algoritmusok tervezésére és végrehajtására. Ezek a mechanizmusok és algoritmusok a
második lépésben elért tudományos felfedezéseket fogják kihasználni. Valójában azt lehet
mondani, hogy ez lényegében ugyanaz, mint a lépések és1, de a számításokra
2összpontosítva. A számítási hardverek autonóm tervezése és megvalósítása egyértelműen
megvalósítható a szilícium-alapú technológiákkal, és a szintetikus biológia, a
kombinatorikus kémia és a háromdimenziós nyomtatás új technológiái a közeljövőben még
inkább megvalósíthatóvá teszik ezt. Az automatizált algoritmustervezést már sokszor
demonstrálták, tehát ez is megvalósítható.

Negyedszer, egy rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy autonómiát és
erőforrásokat biztosítson ezeknek az új számítási mechanizmusoknak, hogy azok rekurzív
módon kísérleteket végezzenek, új struktúrákat fedezzenek fel, új számítási módszereket
fejlesszenek ki, és még erősebb "utódokat" hozzanak létre. Nem ismerek olyan rendszert,
amely ezt megtette volna.
Az első három lépés nem jár hírszerzési láncreakció veszélyével. A negyedik lépés - az
autonóm reprodukció - az, ami veszélyes. Természetesen a 4. lépés gyakorlatilag minden
utódja kudarcot vall, ahogyan gyakorlatilag minden új eszköz és új szoftver sem működik
elsőre. De elegendő iterációval - vagy ennek megfelelően elegendő variációval történő
reprodukcióval - nem zárhatjuk ki az intelligencia robbanás lehetőségét.
Hogyan előzhetjük meg az intelligencia-robbanást? Remélhetjük, hogy a 2. lépés
kudarcot vall - hogy már megtaláltuk a hatékony algoritmusokhoz vezető összes strukturális
rövidítést, vagy hogy a fennmaradó rövidítéseknek nem lesz nagy hatása. De kevés
villamosmérnök vagy informatikus állítaná, hogy a kutatásuk elérte a határait.
A lépés egy lehetséges ellenőrzési pontot biztosít3. Gyakorlatilag nem alkalmaznak
létező mesterséges intelligencia-rendszereket új számítási eszközök és algoritmusok
tervezésére. Ehelyett olyan problémákra alkalmazzák őket, mint a logisztika, tervezés,
robotvezérlés, orvosi diagnosztika, arcfelismerés stb. Ezek nem jelentenek láncreakciós
kockázatot. Megfontolhatnánk a lépés-3 kutatás gondos szabályozását. Hasonló szabályozást
javasoltak a szintetikus biológia esetében is. De még nem fogadtak el semmilyen
szabályozást, és nehéz lenne betartatni őket.
Úgy gondolom, hogy a lépésre kell összpontosítanunk Korlátoznunk 4.kell azokat az
erőforrásokat, amelyeket egy automatizált tervezési és megvalósítási rendszer az általa
tervezett eszközöknek adhat. Egyesek azzal érveltek, hogy ez nehéz, mert egy "fondorlatos"
rendszer ráveheti az embereket, hogy több erőforrást adjanak neki. De míg az ilyen
forgatókönyvek nagyszerű sci-fiket alkotnak, addig a

gyakorlatban könnyen korlátozható, hogy egy új rendszer milyen erőforrásokat használhat.
A mérnökök minden nap ezt teszik, amikor új eszközöket és új algoritmusokat tesztelnek.
Az 1., 2. és 3. lépésben rejlik a lehetőség, hogy nagymértékben előmozdítsa a
tudományos ismereteket és a számítógépes érvelési képességeket, ami óriási előnyökkel jár az
emberiség számára. De alapvető fontosságú, hogy mi, emberek megértsük ezt a tudást és
ezeket a képességeket, mielőtt nagy mennyiségű erőforrást fordítanánk a felhasználásukra.
Nem szabad autonómiát adnunk olyan rendszereknek, amelyeket nem értünk és nem tudunk
irányítani.

THINKING FROM THE INSIDE OR THE OUTSIDE?
MATTHEW D. LIEBERMAN
A pszichológia, pszichiátria és biológia-viselkedéstudományok professzora, UCLA; szerző,
Social: Miért van az agyunk összekapcsolódásra beprogramozva
Képesek lesznek-e a gépek egy nap gondolkodni? És ha igen, aggódnunk kell-e a
Schwarzenegger kinézetű gépek miatt, amelyek az embereket akarják eltüntetni a bolygóról,
mert a felsőbbrendű döntéshozatali képességük ezt nyilvánvaló cselekvési tervvé tenné?
Bármennyire is szeretem a sci-fit, nem mondhatom, hogy túlzottan aggódom egy robotapokalipszis miatt. Időnként aggódom amiatt, hogy mit jelent az, hogy egy gép képes
gondolkodni. Vagy azt mondom, hogy évszázadok óta építünk gondolkodó gépeket, vagy
azt állítom, hogy ez egy kétes értékű felvetés, és valószínűtlen, hogy valaha is valóra válik.
A kérdés az, hogy a gondolkodást harmadik vagy első személyű perspektívából határozzuk
meg. A gondolkodás olyasvalami, amit kívülről, a viselkedésük alapján azonosíthatunk, mint
ami az olyan rendszerekben, mint az emberek vagy a gépek, de nem a sonkás
szendvicsekben fordul elő, vagy a gondolkodás olyan dolog, amit belülről ismerünk, mert
tudjuk, milyen érzés a gondolkodás?
A gondolkodás standard definíciója szerint a gondolkodás akkor valósul meg, ha az
információs inputokat feldolgozzuk, átalakítjuk vagy valamilyen hasznos kimenetté
integráljuk. A matematikai egyenletek megoldása a gondolkodás egyik legegyszerűbb,
legegyszerűbb fajtája. Ha lát valamiből hármat, majd még négyet, és arra a következtetésre jut,
hogy összesen hét ilyen dolog van, akkor egy kis matematikai gondolkodást végzett. Így tett
Pascal első motoros számológépe is 1642-ben. Ezeknek a számológépeknek emberi
beavatkozásra volt szükségük ahhoz, hogy a három és a

négyet, de aztán a két szám integrálásával hét számot kapunk. Ma már kiiktathatnánk a
közvetítőt, ha olyan számítógépet építenénk, amely vizuális érzékelőkkel és tárgyfelismerő
szoftverrel rendelkezik, amely könnyedén felismeri a három és a négy dolgot, és magától
elvégezheti az összeadást.
Ez egy gondolkodó gép? Ha igen, akkor valószínűleg el kell ismernie, hogy a belső
szervei nagy része is gondolkodik. A veséi, a lépe és a belei mind olyan bemeneteket
vesznek fel, amelyeket információnak nevezhetünk, és ezeket a bemeneteket kimenetekké
alakítják át. Még az agyad sem foglalkozik információval, szigorúan véve, harmadik
személyből szemlélve. A pénzneme az elektromos és kémiai átvitel, amelyet az idegtudósok
keményen dolgoznak azon, hogy átírják az információs értéket. Ha az elektromos és kémiai
aktivitás X mintázata elosztott mintaként jelentkezik az agyban, amikor "háromra"
gondolunk, akkor ez a minta azonos-e a hárommal bármilyen belső értelemben? Ez csak egy
kényelmes ekvivalencia, amit mi, tudósok használunk. Az elektromos impulzusok az agyban
nem jelentenek lényegileg több "információt" vagy "gondolkodást", mint ami a vesénkben, a
számológépünkben vagy a számtalan más fizikai rendszerben történik, amelyek a
bemeneteket kimenetekké alakítják. Nevezhetjük ezt "gondolkodásnak", ha akarjuk, de ha
igen, akkor ez harmadik személyű gondolkodás - kívülről azonosítható gondolkodás -, és
sokkal gyakoribb, mint azt beismerni szeretnénk. Természetesen az emberi vagy
számítógépes információátalakítás jellege kifinomultabb lehet, mint a gondolkodás más,
természetben előforduló formái, de harmadik személyű szemszögből nézve nem vagyok
meggyőződve arról, hogy minőségileg különböznek.
Tehát az emberek csak a legtriviálisabb értelemben gondolkodnak? A harmadik
személy szemszögéből nézve azt mondanám, hogy igen. Első személyű perspektívából
nézve a történetnek más a csattanója. Nagyjából abban az időben, amikor Pascal megalkotta
az ember által készített gondolkodó gépeket, Descartes megírta azokat a híres szavakat:
cogito ergo sum (amelyeket egyébként Szt.

Augustinus 1000 évvel korábbi írásai). Nem hiszem, hogy Descartes-nak teljesen igaza volt,
de egy kis módosítással a filozófiai dodzsemjét valami olyanná tehetjük, ami igaz és releváns
a gondolkodó gépekről szóló vitában.
Míg a "gondolkodom, tehát vagyok" talán egy kicsit túlságosan is henceg, addig a
"gondolkodom, tehát van gondolkodás" teljesen védhető. Amikor összeadom a hármat és a
négyet, akkor lehet, hogy tudatos élményem lesz, és ezt a tudatos élményt úgy jellemzem,
mint a gondolkodás egy pillanatát, amely különbözik attól az élményemtől, amikor elveszek
egy filmben, vagy amikor eluralkodnak rajtam az érzelmek. Vannak bizonyos élményeim,
amelyeket gondolkodásnak érzek, és ezek általában akkor fordulnak elő, amikor egy
matematikai feladat vagy egy logikai rejtvény elé kerülök, vagy amikor választanom kell,
hogy az egyik mályvacukrot vegyem-e el, vagy várjak kettőre.
A gondolkodás érzése jelentéktelennek tűnhet, mivel semmit sem tesz hozzá a
gondolkodás számítási aspektusaihoz - az idegi tüzeléshez, amely a bemenetek kimenetekké
való átalakítását támogatja. De gondoljunk csak bele: A fizikai világban számtalan
különböző dolog úgy néz ki, mintha információként leírható bemeneteket alakítanának át
olyan kimenetekké, amelyeket szintén információként lehetne leírni. Tudomásunk szerint az
embereknek, és csakis az embereknek látszik, hogy van ilyen tapasztalatuk. Ez az első
személyű gondolkodás, és kritikus, hogy ne keverjük össze a harmadik személyű
gondolkodással.
Miért fontos az első személyű gondolkodás? Először is, ez eredendően fontos. A
gondolkodás folyamatos tapasztalatát nem lehet másként leírni, mint gondolkodásként. De
hogy a veséket, a számológépeket vagy a harmadik személy szemszögéből megfigyelt
elektromos aktivitást az agyban gondolatként írjuk-e le, az önkényes: Megtehetjük, de
dönthetünk úgy is, hogy nem tesszük. Az egyetlen ok, amiért azt gondoljuk, hogy az agyunk
egy különleges gondolkodást végez, az az, hogy úgy tűnik, hogy az első személyű
gondolkodásunkhoz is kapcsolódik. De a harmadik személyű gondolkodás nem eredendő.

Másodszor, és ami még gyakorlatiasabb, a gondolkodásunkkal kapcsolatos
tapasztalataink alakítják, hogy milyen gondolkodást fogunk legközelebb folytatni.
Fárasztónak, unalmasnak, kifizetődőnek, inspirálónak éreztük az utolsó gondolatokat? Ez
fogja meghatározni, hogy egy bizonyos fajta gondolkodásba belemerülünk-e, és ha igen,
milyen gyakran. Nem azt állítom, hogy az első személyben szerzett tapasztalatainknak
nincsenek idegi korrelációi. De egyetlen tudós vagy filozófus sem tudja megmondani, hogy
ezek az idegi folyamatok, ha úgy viselkednek, ahogy viselkednek, miért okozzák
szükségszerűen ezeket az élményeket, vagy egyáltalán bármilyen élményt. Ez a
világegyetem három nagy rejtélyének egyike (hogy a dolgok léteznek, hogy az élet létezik,
hogy a tapasztalat létezik).
Egyre inkább olyan gépeket fogunk létrehozni, amelyek képesek lesznek az emberi
input-output mintázatokat megismétlő input-output mintázatokat létrehozni? Kétségtelenül.
Létrehozunk-e majd olyan gépeket, amelyek ezen túlmutatva olyan hasznos algoritmusokat
és adattranszformációkat állítanak elő, amelyeket az ember egyedül is el tudna végezni, és
amelyek javítanák az emberi élet minőségét? Már most is ezt tesszük, és egyre inkább ezt
fogjuk tenni. Létrehozunk-e majd olyan gépeket, amelyek képesek az első személyű
gondolkodásra - képesek átélni a saját gondolataikat? Nem tudom, de nem vagyok
túlságosan biztos benne, hogy fogunk. Ennek a problémának a megoldása lehet az emberiség
legcsodálatosabb vívmánya, de azzal kell kezdenünk, hogy felismerjük, hogy ez valóban
probléma. Szeretnék első személyben gondolkodó gépeket látni, de amíg nem kezdünk el
rájönni, hogy mitől leszünk első személyben gondolkodó gépek, addig minden más csak egy
megdicsőült számológép.

SOFT AUTHORITARIANISM
MICHAEL VASSAR
Futurista; alapító és tudományos vezető, BayesCraft

"Gondolod? Nem a te dolgod gondolkodni! Itt majd én gondolkodom."
-INTELLIGENS
GONDOLKODÁS NÉLKÜLI
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CÍMRE.
INTELLIGENS GONDOLKODÓ RENDSZERRÉ

A

Jönnek a gondolkodó gépek. Most azonban gondoljunk az intelligens eszközökre. Az
intelligens eszközök nem gondolkodnak. A keresőmotorok nem gondolkodnak. A
robotautók sem. Mi, emberek sem gondolkodunk gyakran. Általában, ahogy más állatok is,
robotpilótával boldogulunk. A főnökeink általában nem akarják, hogy gondolkodjunk; ez
kiszámíthatatlanná tenné a dolgokat, és veszélyeztetné a tekintélyüket. Ha gépek
helyettesítenek minket ott, ahol nem gondolkodunk, akkor bajban vagyunk.
Tegyük fel, hogy a gondolkodás mindenre vonatkozik, amit az emberek az agyukkal
csinálnak. A szakértők a gondolkodó gépet általános mesterséges intelligenciának nevezik.
Egyetértenek abban, hogy egy ilyen gép kipusztíthat minket. A kihalás azonban nem az
egyetlen egzisztenciális kockázat. Nick Bostrom, a gépi szuperintelligencia szakértője
szerint az egzisztenciális kockázat az, amely "a Földről származó intelligens életet
megsemmisítheti, vagy tartósan és drasztikusan korlátozhatja annak lehetőségeit". " 11 Az
egzisztenciális kockázatra példaként említhetjük a nukleáris háborút, az olyan új aggályokat,
mint a globális figyelmeztetés, az olyan marginális hipotéziseket, mint a feltételezett
részecskegyorsító balesetek, és az egyre népszerűbb élharcost, az általános mesterséges
intelligenciát. A következő évtizedekben azonban a legsúlyosabb egzisztenciális kockázatot
a következő típusú kockázatok jelentik.

a nem gondolkodó intelligencia és a puha tekintélyelvűség új fajtái, amelyek egy olyan
világban alakulhatnak ki, ahol a legtöbb döntést gondolkodás nélkül hozzák meg.
Néhány dolog, amire az emberek képesek az agyukkal, lenyűgöző, és nem valószínű,
hogy a szoftverek egyhamar felérnének hozzájuk. Egy regény megírása, egy szerető
elcsábítása vagy egy vállalat felépítése messze meghaladja az intelligens eszközök
képességeit. Ahogy természetesen egy valóban gondolkodni képes gép feltalálása sem.
Másrészt a legtöbb gondolkodás javítható vékony szeleteléssel, amit eljárásokkal lehet
javítani, amelyek szinte soha nem érnek fel az algoritmusokkal. Az orvosi diagnosztikában
és döntéshozatalban például a hétköznapi orvosi ítéletalkotás javítható az ellenőrző listák
bevezetésével, bár az emberek az ellenőrző listákkal kevésbé megbízhatóak, mint a
mesterséges intelligencia rendszerek. Az automatizált ápolás még a láthatáron sincs, de egy
olyan kórház, ahol gépek hozzák meg az összes döntést, sokkal biztonságosabb hely lenne a
betegeknek - és nehéz érvelni az effajta objektivitás ellen.
Minél inkább a gépekre bízzuk a döntéseinket, annál nehezebb lesz visszavenni az
irányítást. Egy olyan világban, ahol az önvezető autók a normák közé tartoznak, és a
közlekedési balesetek száma ennek köszönhetően szinte nullára csökkent, az emberi vezetés
felelőtlenségnek és valószínűleg illegálisnak fog tűnni. Lehet, hogy a befektetők számára is
hasonlóan kifogásolhatóvá válik, ha olyan vállalkozásokba fektetnek be, amelyek eltérnek a
statisztikailag bevált legjobb gyakorlatoktól? Ha a gyerekeket olyan módon nevelik,
amelyről megállapították, hogy alacsonyabb várható élettartamhoz vagy jövedelemhez
vezet? Ha igen, akkor a gépek által nem könnyen reprezentálható értékek, mint például a jó
élet, inkább korreláló, de eltérő mérőszámokkal, például a szerotonin- és dopaminszintekkel
lesznek helyettesítve? Könnyű figyelmen kívül hagyni az értékek ilyen értelmezéseibe
belopakodó implicit tekintélyelvűséget, de minden olyan társadalomnak, amely jó
eredményekre törekszik, el kell döntenie, hogyan mérje a jót, és ez a probléma még azelőtt a
nyakunkon lesz, hogy a jót mérni tudnánk.

gondolkodógépek, amelyek segítenek átgondolni.

WHAT WILL AIs THINK ABOUT US?
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A következő vita feltételezi, hogy a tudatos elmék a fizika törvényeinek megfelelően
működnek, és a fülünk közötti neurológiai húson kívül más szubsztrátokon is képesek
működni, hogy ezért tudatos mesterséges eszközöket lehet építeni, amelyek még az
embernél is öntudatosabbá és intelligensebbé válnak, és hogy az emberi agyakban működő
elmék ennek megfelelően elavulttá válnak, és képtelenek lesznek felvenni a versenyt az új
mentális túlhatalmakkal.
Ez a bizonyos főemlős szintű gondolkodó biogép úgy gondolja, hogy a mesterséges
szuperagyak kifejlesztése jó ötlet. Bár a fajunknak vannak pozitívumai, a Homo sapiens
nyilvánvalóan egy súlyosan korlátozott, rosszul tervezett (a bioevolúció által) rendszer,
amely súlyos károkat okoz az általa lakott kis bolygónak, miközben a bolygó is súlyos
károkat okoz - például a betegségek az eddig született mintegy 100 milliárd gyerek felét
lemészárolták. Az a kísérlet, hogy az embereket a jövőre nézve korlátlan ideig megőrizzük a
jelenlegi állapotukban, olyan természetvédelmi projekt, amely szembemegy az evolúciós
folyamatokkal, amelyekben a fajok folyamatos váltakozással jönnek és mennek. Nincs
semmi a priori okunk feltételezni, hogy annyira különlegesek vagyunk, hogy kivételes
védelmet érdemelnénk, különösen, ha utódaink képesek lesznek az öntudatos, tudatos
gondolkodásra.
De hogy őszinte legyek, valószínűleg nem sokat számít, hogy mit gondolunk ezekről a
kérdésekről; az emberiség egésze nem igazán felelős a helyzetért. Egyszer volt, hol nem volt
- 1901-ben, amikor a nagymamám született -, a repülőgépek építése olyan nehéz volt, hogy

még senki sem tette meg. Ma már a szükséges technológia olyan könnyen elérhető, hogy
akár a garázsban is megépíthetünk egy repülőgépet. Egyszer volt, hol nem volt - nem sokkal
az én születésem előtt -, amikor még nem értettük a DNS szerkezetét. Ma már az általános
iskolások DNS-kísérleteket végeznek. Jelenleg a nem biológiai tudatos elmék
létrehozásához szükséges technológiák nincsenek kéznél. Végül az általánosan elérhető
információfeldolgozási technológia valószínűleg olyan kifinomulttá válik, hogy gondolkodó
gépeket készíteni nem lesz olyan nehéz. És rengeteg ember akar majd kiberagyakat
létrehozni és/vagy kiberagyakká válni, függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak, és
attól, hogy a kormányok milyen törvényekkel és rendeletekkel próbálják majd hiábavaló
módon megakadályozni a megjelenésüket.
Végeredményben a gyakran szingularitásnak nevezett kiberforradalomról szóló kortárs
csevegés csak szellőztetés és véleménynyilvánítás, ami nem sokban különbözik az 1800-as
években a motoros repülőgépek megjelenésének megvalósíthatóságáról, célszerűségéről és
végső jelentőségéről folytatott, meglehetősen haszontalan vitáktól. Amit most mondunk, az
nem sokat számít, mert ha a technológia soha nem működik, akkor a szuperagyak soha nem
jelentenek sem problémát, sem előnyt; ha pedig a technológia működik, akkor így vagy úgy,
de az új gondolkodógépeket ki fogják találni, és átveszik az uralmat a bolygó felett, akár
tetszik nekünk, akár nem.
Ha így lesz, akkor a fontos kérdés nem az lesz, hogy mit gondolunk a gondolkodó
gépekről, hanem az, hogy mit gondolnak a régimódi emberi elmékről. Egy dologtól nem kell
félni: a szerencsétlen emberek rabszolgasorba taszításától kiberfeletteseik által. Az emberek
túlságosan alkalmatlanok és alkalmatlanok ahhoz, hogy az okos robotok kihasználják őket.
A vállalatok már most is igyekeznek minimalizálni a nagyagyú főemlősökből kiszedendő
munkaerőt. Az emberi elmék számára az a mód, hogy elkerüljék az elavulást, hogy
csatlakozzanak a kibercivilizációhoz azáltal, hogy a növekedéskorlátozott bioagyakból
gyorsan fejlődő kiberagyakba töltődnek fel. Ez a

lehet, hogy ez a legjobb. Ha a magas szintű intelligencia ki tud szabadulni a bolygó
ökoszisztémáját terhelő emberi testek milliárdjaiból, a bioszféra visszatérhet az emberiség
előtti vitalitásához.

A JOHN HENRY MOMENT
ANDRIAN KREYE
A müncheni Süeddeutsche Zeitung című német napilap feuilleton (művészet és esszék)
rovatának szerkesztője.
A komoly tudomány és technológia területén túl a gondolkodó gépekről szóló népszerű
viták egy új mitológia nagy tömegeit jelentették. Két fő dogma létezik. Az egyik az a
remény, hogy a Szingularitás pillanata felébreszti az emberi elménél magasabb rendű
szintetikus szellemet. A másik az a félelem, hogy a gondolkodó gépek uralni fogják az
emberiséget, és végül elpusztítják azt. Mindkettő elvonja a figyelmet arról a tényről, hogy a
vita középpontjában egy nagyon is valóságos John Henry-pillanat áll.
A tizenkilencedik század végi népmesében a mitikus acélhajtó John Henry meghal egy
gőzzel hajtott kalapácsot ütve egy verseny során, amelynek során robbantási lyukakat fúrnak
egy nyugat-virginiai hegyoldalba. A fehérgallérosok és a tudásalapú munkások ma azzal a
versennyel néznek szembe, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt gépek lehagyják
őket. Ebben az esetben a mesterséges intelligencia elsősorban a főként digitális
termelékenység új szintjeinek szinonimája. Ami persze nem egészen olyan izgalmas, mint
akár a szingularitás pillanatát, akár a végítélet eljövetelét várni. Ugyanakkor a mesterséges
intelligencia valósága nem egészen olyan megnyugtató, mint az a felismerés, hogy a gépek,
ha megfelelően kezelik őket, mindig a gazdáikat fogják szolgálni.
A mesterséges intelligenciáról alkotott disztópikus nézetek, ahogyan azokat a filmek és
regények népszerűsítik, félrevezetőek. Ezek a viták ritkán szólnak a tudományról és a
technológiáról; általában az emberek vitatkoznak önmaguk természetéről. A képzeletbeli
gépuralom végtelen variációinak többsége az eredendő gonoszságtól és kegyetlenségtől való
félelmet vetíti a gépekre, mint az önállósodás ősi, ellenőrizhetetlen késztetésének
helyettesítőit.

és korlátlan fejlődés.
A mesterséges intelligenciáról szóló vita teológiai dimenzióval rendelkező reményekké
emelése a technológiai fejlődéssel kapcsolatos optimizmust üdvösségelméletté változtatja.
Amint azt újra és újra megerősítik, a szintetikus szellem valószínűsége nulla. A mesterséges
intelligencia talán a tudomány és a technika leggyorsabb komplexitásbeli fejlődése. Egyelőre
még mindig az emberi természetet utánozza, és ez így is marad. Egy dolog miatt hiányzik
belőle az idő. A mesterséges intelligenciának nincs meg az a luxus, hogy évmilliárdokig
tartó próba-hiba fázisban legyen. A szingularitás eljövendő pillanatában hinni, amikor a
mesterséges intelligencia túllép az emberi irányításon, és az emberi intelligenciát
meghaladva fejlődik, nem más, mint a technológiai elragadtatásba vetett hit. Ez egy
népszerű hit lehet az olyan elszigetelt világokban, mint a Szilícium-völgy. A mesterséges
intelligencia valósága más. És már itt van.
A mesterséges intelligencia már emberek milliárdjait érintette mélyreható módon.
Eddig a mesterséges intelligencia fő hatása az egyre növekvő számú digitális segédeszköz
kényelme. A fogyasztói döntések, viselkedési minták, sőt a piaci változások kiszámítása
talán még mindig inkább a statisztika, mint az intelligens élet birodalmába tartozik. Mégis,
még az AI ezen durva formáit sem szabad sem túl-, sem alábecsülni, még akkor sem, ha az
igazi John Henry pillanat még nem érkezett el. A dolgozó tömegek mindig is
helyettesíthetők voltak hatékonysági intézkedésekkel vagy olcsóbb munkaerővel. És nincs
olcsóbb és hatékonyabb munkaerő, mint a gépi munkaerő. Akárcsak a gőzkalapács John
Henry meséjében, a legtöbb digitális eszköz felül fogja múlni az embert a magasan
specializált feladatokban. Így természetesen továbbra is igény lesz a magas szintű
készségekre és a kiemelkedő tehetségekre. Soha egyetlen számítógép sem fog helyettesíteni
egy tudóst, egy művészt, egy innovátort. A középszintű fehérgalléros vagy tudásmunkás lesz
az, aki lemarad.
Ahogy a mesterséges intelligenciák hatékonysága és képességei növekednek, úgy
válnak a hatalom eszközeivé is. A megfigyelést, a hadviselést és a kínzást sokkal jobban
végzi egy olyan entitás, amely nem hajlamos érzelmekre, ellentmondásos értékekre vagy

fáradtság. Mégis, annak a veszélye, hogy az ellenséges vagy akár halálos gépek gonosz
tudatot fejlesztenek, és az emberiség ellen fordulnak, nulla. Az ügynökök azokban az
intézményekben és szervezetekben vannak, amelyek használni fogják őket - akár jótékony,
akár rosszindulatú céllal.
Nem kell hozzá egy felsőbbrendű intelligencia megjelenése, hogy a mesterséges
intelligenciáról szóló elvont viták a hatalom, az értékek és a társadalmi változások nagyon is
valós kérdéseivé váljanak. A technológia kezdeményezhet és előmozdíthat történelmi
változásokat, de soha nem lesz maga a változás. A huszonegyedik század John Henry
pillanata nem lesz sem hősies, sem szórakoztató. Nincsenek olyan nagyszabású gesztusok,
amelyekkel a fehérgallérosok és a tudásalapú munkások harcosan elbukhatnának. Nem
lesznek népi hősök, akik az irodaparkban halnak meg. A mai John Henry csupán egy
szomorú statisztikává halványul. Kétségtelenül egy ügyesen gondolkodó gépezet által
kiszámítva.
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A Max Planck Pszicholingvisztikai Intézet tudományos főmunkatársa, Nijmegen, Hollandia;
a Sydney-i Egyetem nyelvészprofesszora; a The Utility of Meaning (A jelentés hasznossága)
című könyv szerzője.
Amikor gondolkodó gépekre gondolunk, általában a gondolkodásra a szó zsebszámológépes
értelmében gondolunk. Bemenet, ropogtatás, kimenet, bumm! Meg is van a válasz. Szeretjük
ezeket a gépeket, és szükségünk is van rájuk, mert úgy gondolkodnak, ahogy mi nem
tudunk: következetesen, kimerítően és gyorsan. De ez fordítva is igaz. Mi úgy
gondolkodunk, ahogy ők nem tudnak. A gépeket nem érdekli a lelkiállapotunk. A
gondolkodásuk nem érzelmi jellegű. Nem kapcsolódnak hozzád. Amikor a számítógép
összemorzsolja az adóbevallásodat, és kiad egy számot, nem gondolkodik azon, hogy
hogyan kellene kiadnia ezt a számot - gyorsan vagy lassan, egyenesen vagy fedett módon.
Nem fog azon gondolkodni, hogy a válasza az-e, amit Ön hallani szeretne, és egyébként sem
érdekli.
A helyzet az, hogy a gépek nem szeretik a kapcsolatokat. Nekünk mégis a kapcsolatok
számítanak. Amikor gondolkodunk, nem csak számolunk, hanem a társadalmi
következmények miatt is aggódunk. Milyen hatással lehet ez a döntés másokra? Hogyan
befolyásolja majd a következő alkalommal az interakcióinkat? Mit fognak rólam gondolni?
A gépek nem így gondolkodnak. Tehát ne legyenek illúzióink arról, hogy bármilyen
értelmes társadalmi interakciót tudnánk velük folytatni. Az emberi interakció egy olyan
pszichológiára épül, amelyet csak a mi fajunk sajátított el. A mi trükkünk az, hogy képesek
vagyunk szociálisan összeolvadni egymással azáltal, hogy közös célok és közös cselekvési
okok mellett kötelezzük el magunkat. Az igazi együttműködés azonban egy "társas személy"
kialakulását vonja maga után.

futólag. Együtt gondolkodunk, érzünk és cselekszünk, és így hatékonyan egyként
működünk. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak egyként legyünk sikeresek, hanem együtt
bukjunk el.
A gépek engedelmeskednek, de nem működnek együtt. Ehhez képesnek kell lenniük
arra, hogy közös okokat, közös célokat és közös téteket határozzanak meg a cselekvésre. Jól
kijövünk a gondolkodó gépeinkkel, mert azok szépen kiegészítik az elménk képességeit.
Hagyjuk hát őket nyers gondolkodóknak, és hagyjuk ránk a kapcsolati gondolkodást.

THE NEXT PHASE OF HUMAN EVOLUTION
NINA JABLONSKI
Biológiai antropológus és paleobiológus; Evan Pugh antropológus professzor, Penn State;
szerző, Living Color: A bőrszín biológiai és társadalmi jelentése.
Ha azt kérdezzük, mit gondolok a gondolkodó gépekről, az olyan, mintha azt kérdeznénk,
mit gondolok a gravitációról. A gondolkodó gépek léteznek, és egy olyan emberi
hagyomány legújabb fejleményei, amely több mint 5000 évvel ezelőtt kezdődött az olyan
statikus külső memóriaeszközök bevezetésével, mint az ékírásos táblák és a quipu. Ezek a
tárolóeszközök főként numerikus információkat rögzítettek, amelyek a rutinszerű
döntéshozatalt támogatták. Az évszázadok során egyre kifinomultabb és változatosabb
tárgyakat és gépeket fejlesztettünk ki a számítások elvégzésére és a numerikus és narratív
információk tárolására. Mi, emberek nemcsak szüntelenül kommunikálunk, hanem az adatok
iránt is mohó étvágyunk van. A bináris kód bevezetése és annak automatizálása a
számítógépekben lehetővé tette számunkra mindenféle információ rögzítését, tárolását és
manipulálását, és azóta is tipikusan emberi módon - vagyis többnyire az újdonságok poklába
veszve és a következményekről megfeledkezve - folytatjuk a technológiai fejlődést ezen a
területen. Egyre inkább a gondolkodó gépekre hagyatkozunk a hatalmas mennyiségű adat
tárolásában, fordításában, manipulálásában és lekérdezésében. Ezek az eszközök ma már nap
mint nap támogatják a nem is olyan rutinszerű döntéshozatalt az orvostudományban, a
jogban és a mérnöki tudományokban, és kiegészítik a zenélés, a versírás és a vizuális
képalkotás kreatív folyamatait. A nyers kombinatorikus erő lehetővé teszi a modern
gondolkodó gépek számára, hogy tanuljanak a tapasztalatokból, és a belátható jövőben ezt a
képességet emberi erőfeszítéssel fogják támogatni, mivel a gépek önmaga is

megkettőződnek, mutálódnak, egyre bonyolultabb kommunikációs hálózatokat hoznak létre,
és végül eugenikát végeznek önmagukon.
Ugyanazok, akik ma a gondolkodógépek miatt aggódnak, biztosak voltak abban, hogy
a számológépek ötven évvel ezelőtti bevezetése a begyepesedett ostobaság korszakát hozta
volna el. Ma nem ez van, és a jövőben sem lesz így. A gondolkodó gépek felszabadítanak
bennünket a rutinszerű adattárolás és -manipuláció banalitásai alól, és lehetővé teszik
számunkra, hogy az emberi evolúció új szakaszába lépjünk. Csak igazi emberek, puha,
szürkés-rózsaszín neuronális áramkörökkel képesek az önvizsgálat és a létezés természetéről
való elmélkedés eredendően emberi tevékenységeire. Az agyunkban összekapcsolódó
neuronok sűrű és egyenetlen hálózata emberről emberre nagyon eltérő, és egyik
gondolatpillanatról a másikra átalakul, így nincs két egyforma ember, nincs egyforma nap,
nincs egyforma emlék, amelyet ugyanúgy idéznénk fel. Azáltal, hogy a gondolkodó gépek
számos fizikai és szellemi rutinfeladatot automatizálnak, és csökkentik a fáradságos,
rekurzív keresés szükségességét, a gondolkodó gépek megszabadítanak minket történelmünk
korábbi szakaszainak fizikai elhasználódásától és szellemi fáradtságától. Most már sokkal
többet gondolkodhatunk arról, hogy mit jelent gondolkodni, álmodni, viccelődni, sírni.
Elmélkedhetünk az emberi szellem jelentéséről, az önfeláldozás eredetéről, és arról, hogy
milyen tulajdonságai vannak annak, hogy emberek ezrei jönnek össze, hogy tanúi legyenek
eseményeknek, osztozzanak egymás társaságában, és ünnepeljék a közös emberséget. Ezek
nem triviális fölöslegességek, hanem az emberi lét lényege. A gondolkodó gépek lehetővé
teszik, hogy minél több ember ünnepelhesse az emberi intuitív meglátás örömét, és
ápolhassa azt a nyugalmat, amely az önkontrollált emberi elme sajátja.
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A mesterséges intelligenciát általában eszközként használják saját gondolkodásunk
kiegészítésére. A rendszerek intelligenciája azonban azt sugallja, hogy a mesterséges
intelligencia több lehet és több lesz, mint eszköz, több, mint a szolgánk. Milyen kapcsolatra
számíthatunk?
Sokat hallunk arról, hogy a szuperintelligens gépek az emberi faj végét jelenthetik, és
hogy az emberek és a mesterséges intelligencia közötti jövőbeli kapcsolat az uralomért folyó
verseny lesz. Egy másik út azonban az, hogy a mesterséges intelligencia munkatárssá válik,
és ugyanolyan adok-kapok lesz, mint amilyen a kedvenc kollégáinkkal van. A farkasokból
hűséges kutyákat sikerült háziasítanunk; talán az AI-t is háziasíthatjuk, és elkerülhetjük az
uralomért folytatott konfliktust.
Sajnos a mesterséges intelligencia meghonosítása sokkal nehezebb lesz, mint
egyszerűen gyorsabb, nagyobb memóriával és nagyobb adatmennyiséget feldolgozó,
erősebb algoritmusokkal rendelkező gépeket építeni. Hogy lássuk, miért, gondoljunk egy
egyszerű tranzakcióra egy mindennapi intelligens rendszerrel, egy útvonaltervezővel.
Képzelje el, hogy kedvenc GPS-rendszerét használja, hogy egy ismeretlen területen
megtalálja az utat, és a GPS azt javasolja, hogy forduljon balra egy kereszteződésben, ami
önnek rosszul tűnik. Ha a navigációt egy barátod végezné az anyósülésen, aki egy térképet
olvas, megkérdeznéd: "Biztos vagy benne?", vagy talán csak annyit kérdeznél: "Balra?", a
hitetlenséget jelző hanglejtéssel.
A GPS-rendszert azonban nem tudja lekérdezni. Ezek a rendszerek, és általában az AI
nem képesek értelmes

magyarázatok. Nem tudják úgy leírni a szándékaikat, hogy mi megértsük őket. Nem tudják
átvenni a mi perspektívánkat, hogy meghatározzák, milyen kijelentés elégítene ki minket.
Nem tudnak bizalmat sugározni az általuk választott útvonal iránt, azon kívül, hogy
valószínűségi becslést adnak az alternatív útvonalak időbeli különbségéről, miközben mi azt
szeretnénk, ha elgondolkodnának a feltevéseik plauzibilitásán. Ezen és más okok miatt a
mesterséges intelligencia nem jó partner a közös tevékenységekben, sem az
útvonaltervezésben, sem a legtöbb más feladatban. Ez egy eszköz, egy erős eszköz, amely
gyakran igen hasznos. De nem együttműködő partner.
Sok dolognak kell történnie ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia eszközből
együttműködővé váljon. Az egyik lehetséges kiindulópont az, hogy a mesterséges
intelligencia megbízhatóvá váljon. Az "automatizálásba vetett bizalom" fogalma jelenleg
némileg népszerű, de a mi célunkhoz túlságosan szűkszavú. Az automatizálásba vetett
bizalom arra utal, hogy az üzemeltető elhiszi-e az automatizált rendszer kimeneteit, vagy
úgy gondolja, hogy a szoftver hibákat tartalmazhat, vagy ami még rosszabb, hogy
kompromittálódhat. A harcosok aggódnak amiatt, hogy olyan intelligens rendszerekre
támaszkodnak, amelyeket valószínűleg feltörhetnek. Aggódnak amiatt, hogy fel kell
mérniük, hogy egy illetéktelen behatolás a rendszer mely részeit érintette, és milyen
hullámhatások érik a rendszer többi részét.
A pontosság és a megbízhatóság az együttműködők fontos jellemzői, de a bizalom
mélyebbre hatol. Akkor bízunk az emberekben, ha elhisszük, hogy jóindulatúak és azt
akarják, hogy sikeresek legyünk. Megbízunk bennük, ha megértjük, hogyan gondolkodnak,
így közös alapon tudjuk megoldani a kétértelműségeket. Bízunk bennük, ha van bennük annyi
tisztesség, hogy beismerik a hibákat és vállalják a felelősséget. Megbízunk bennük, ha
közösek az értékeink - nem az értékprioritások felsorolásának steril gyakorlata, hanem az
értékek dinamikus tesztelése, hogy lássuk, ugyanazokat a kompromisszumokat kötnénk-e,
amikor az értékek ütköznek egymással. Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia
együttműködővé váljon, következetesen megbízhatónak kell lennie. Meg kell majd ítélnie,
hogy milyen cselekedetekkel tűnhet megbízhatónak az emberek szemében.

emberi partner. Ha a mesterséges intelligenciarendszerek képesek lesznek ezen a háziasítási
úton haladni, akkor elkerülhetővé válik az uralomért folytatott végzetes küzdelem.
Van még egy kérdés, amin el kell gondolkodni. Mivel egyre inkább az okostelefonoktól
és más eszközöktől függ a kommunikáció, egyesek aggódnak, hogy a szociális készségeink
erodálódnak. Azok az emberek, akik évről évre a Twitteren töltik napjaikat a
legkülönbözőbb közönséggel, elveszíthetik szociális és érzelmi intelligenciájukat. Lehet,
hogy instrumentális szemléletet vesznek fel másokról, és a célok kielégítésének eszközeként
kezelik őket. Elképzelhető egy olyan jövő, amelyben az emberek elfelejtették, hogyan kell
megbízhatónak lenni, elfelejtették, hogy megbízhatóak akarnak lenni. Ha a mesterséges
intelligencia rendszerek megbízhatóvá válnak, mi pedig nem, akkor talán mégiscsak jó
eredmény lehet a mesterséges intelligencia rendszerek uralma.

MACHINES WON’T BE THINKING ANYTIME SOON
GARY MARCUS
A New York-i Egyetem pszichológiaprofesszora; a Guitar Zero: Az új zenész és a tanulás
tudománya című könyv szerzője.
A gépek gondolkodásáról az a véleményem, hogy nem fog egyhamar bekövetkezni. Nem
hiszem, hogy elvi korlátok lennének; a szén nem varázslatos, és gyanítom, hogy a szilícium
is megteszi. De az utóbbi időben a hype messze megelőzte a valóságot. Az internetes
videókból vett millió 10képkocka után megtanulni felismerni egy macskát teljes frontális
helyzetben, még messze van attól, hogy megértsük, mi az a macska, és bárki, aki azt hiszi,
hogy "megoldottuk" az AI-t, nem ismeri fel a jelenlegi technológia korlátait.
Az biztos, hogy a mesterséges intelligencia szűkebb értelemben vett mérnöki
alkalmazásaiban, például a sakkozásban, az utazási útvonalak kiszámításában vagy a
szövegek durva fordításában exponenciális előrelépések történtek, de az erős mesterséges
intelligenciára irányuló öt évtizedes munka során alig történt lineárisnál több előrelépés. Az
okostelefonon elérhető intelligens személyi asszisztensek különböző változatai például csak
szerény mértékben jobbak, mint az Eliza, a primitív természetes nyelvi feldolgozás korai
példája az 1960-as évek közepéről. Még mindig nincs olyan gépünk, amely például képes
lenne elolvasni a világháborúról szóló összes webes információt, és megtervezni egy
tisztességes kampányt, de még olyan nyílt végű mesterséges intelligencia-rendszerünk sincs,
amely képes lenne kitalálni, hogyan kell megírni egy esszét, hogy átmenjen egy elsőéves
fogalmazásórán vagy egy nyolcadikos természettudományos vizsgán.
Miért ilyen kevés a fejlődés a memória és a CPU teljesítmény látványos növekedése
ellenére? Amikor Marvin Minksy és Gerald Sussman

1966-ban megkísérelték egy vizuális rendszer felépítését, vajon szuperklasztereket vagy
gigabájtokat képzeltek el, amelyek a zsebedben fognak elférni? Miért nem vezetett az ilyen
jellegű fejlődés egyenesen az emberi elme rugalmasságával rendelkező gépekhez?
Gondoljunk csak három lehetőségre:

1.

Megoldjuk a mesterséges intelligenciát (és ez végre gondolkodni képes gépeket fog
eredményezni), amint a gépeink nagyobbak és gyorsabbak lesznek.

2.

A mesterséges intelligenciát akkor oldjuk meg, ha a tanulási algoritmusaink egyre
jobbak lesznek. Vagy ha még nagyobb adataink lesznek.

3.

Akkor fogjuk megoldani a mesterséges intelligenciát, ha végre megértjük, hogy mit tett
az evolúció az emberi agy felépítésében.

Ray Kurzweil és sokan mások úgy tűnik, hogy az (1) lehetőségre, a megfelelő CPUteljesítményre helyezik a hangsúlyt. De vajon hányszoros CPU-teljesítmény megduplázása
lenne elég? Vajon az összes eddigi megduplázás közelebb vitt minket a valódi
intelligenciához? Vagy csak a szűkített ügynökökhöz, amelyek filmidőket tudnak nekünk
adni?
A (2) opcióban a Big Data és a jobb tanulási algoritmusok eddig csak olyan újításokhoz
vezettek, mint a gépi fordítások, amelyek gyors, de középszerű fordításokat biztosítanak az
emberi fordítók előzetes munkájára, a gondolkodás látszata nélkül. A ma elérhető gépi
fordítómotorok például nem tudnak alapvető kérdésekre válaszolni azzal kapcsolatban, hogy
mit fordítottak le. Tekintsük őket inkább idióta tudósoknak, mint folyékony
gondolkodóknak.
Én a (3) lehetőségre fogadok. Úgy tűnik, az evolúció olyan erős előítéletekkel ruházott
fel minket (vagy amit Noam Chomsky vagy Steven Pinker veleszületett korlátoknak
nevezne), amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy korlátozott adatok alapján értelmet
adjunk a világnak. A nagy erőfeszítések a nagy adatokkal nem igazán visznek minket
közelebb ezen előítéletek megértéséhez, így miközben egyre jobban és jobban megoldunk
olyan problémákat, amelyek szűk értelemben vett

(mint például a jól feltérképezett utakon való vezetés), nem jutunk érzékelhetően közelebb a
józan ésszel értő vagy a természetes nyelvet feldolgozni képes gépekhez. Vagy, ami még
inkább az idei Edge Question témája, a ténylegesen gondolkodó gépekhez.

CAN WE AVOID A DIGITAL APOCALYPSE?
SAM HARRIS
Idegtudós; a Project Reason társalapítója és elnöke; a Waking Up szerzője.

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy egy nap olyan gépeket fogunk építeni, amelyek
emberfeletti intelligenciával rendelkeznek. Csak folytatnunk kell a jobb számítógépek
gyártását - és ez így is lesz, hacsak nem pusztítjuk el magunkat, vagy más módon nem ér
véget az életünk. Azt már tudjuk, hogy a puszta anyag számára is lehetséges az általános
intelligencia megszerzése - az új fogalmak megtanulásának és ismeretlen kontextusban való
alkalmazásának képessége -, mert a fejünkben lévő 1200 köbcenti sós kása már megtette.
Nincs okunk azt hinni, hogy egy megfelelően fejlett digitális számítógép ne tudná ugyanezt
megtenni.
Gyakran mondják, hogy a közeljövő célja egy olyan gép megépítése, amely emberi
szintű intelligenciával rendelkezik. De hacsak nem emuláljuk kifejezetten az emberi agyat annak minden korlátaival együtt -, akkor ez hamis cél. A számítógép, amelyen ezeket a
szavakat írom, már most is emberfeletti memória- és számítási képességekkel rendelkezik.
Emellett potenciális hozzáféréssel rendelkezik a világ legtöbb információjához. Hacsak nem
teszünk rendkívüli lépéseket annak megnehezítésére, a jövőbeni mesterséges általános
intelligencia (AGI) minden olyan feladatban felül fogja múlni az emberi teljesítményt,
amelyhez az intelligencia forrásának tekintik. Hogy egy ilyen gép szükségszerűen tudatos
lesz-e, az nyitott kérdés. De akár tudatos, akár nem, egy AGI könnyen lehet, hogy a mi
céljainkkal összeegyeztethetetlen célokat fog kitűzni. Hogy ez az elválás mennyire hirtelen
és halálos lehet, az jelenleg sok színes spekuláció tárgya.
Az egyik módja annak, hogy meglássuk a közelgő kockázatot, ha elképzeljük, hogy mi
lehet

mi történne, ha elérnénk a céljainkat, és építenénk egy emberfeletti AGI-t, amely pontosan
úgy viselkedne, ahogyan azt terveztük. Egy ilyen gép gyorsan megszabadítana minket a
fáradságos munkától, sőt még a legtöbb szellemi munka elvégzésének kellemetlenségeitől is.
Mi következne a jelenlegi politikai rendünkben? Nincs olyan közgazdasági törvény, amely
garantálná, hogy az emberek minden lehetséges technológiai fejlődés mellett is találnak
majd munkát. Ha egyszer megépítenénk a tökéletes, munkamegtakarítást eredményező
eszközt, az új eszközök előállítási költségei megközelítenék a nyersanyagköltségeket. Ha
nem lennénk hajlandóak ezt az új tőkét azonnal az egész emberiség szolgálatába állítani,
akkor néhányunk elképzelhetetlen gazdagságot élvezne, a többiek pedig szabadon
éhezhetnének. Még egy igazán jóindulatú AGI jelenlétében is visszacsúszhatnánk a drónok
által felügyelt természeti állapotba.
És mit tennének az oroszok vagy a kínaiak, ha megtudnák, hogy egy Szilícium-völgyi
cég egy szuperintelligens AGI kifejlesztésén dolgozik? Ez a gép a definíció szerint képes
lenne földi és kiberháborút vívni - soha nem látott erővel. Hogyan viselkednének az
ellenfeleink egy ilyen győztes mindent visz forgatókönyv küszöbén? Egy AGI puszta
pletykája is őrjöngésre késztetheti fajunkat.
Kijózanító beismerni, hogy a káosz még a legjobb esetben is valószínűnek tűnik, ha az
AGI tökéletesen engedelmes marad. De természetesen nem feltételezhetjük a legjobb
forgatókönyvet. Valójában az irányítási probléma - amelynek megoldása garantálná az
engedelmességet bármely fejlett AGI esetében - nehezen megoldhatónak tűnik.
Képzeljük el például, hogy építünk egy számítógépet, amely nem intelligensebb, mint a
Stanford vagy az MIT átlagos kutatócsoportja - de mivel digitális időskálán működik,
milliószor gyorsabban működik, mint az őt építő elmék. Ha egy hétig zümmögtetjük, akkor
éveken20,000 át emberi szintű szellemi munkát végezhet. Mi

mekkora az esélye annak, hogy egy ilyen entitás megelégszik azzal, hogy tőlünk irányítson?
És hogyan tudnánk magabiztosan megjósolni egy olyan autonóm ágens gondolatait és
cselekedeteit, amely mélyebben lát a múltba, jelenbe és jövőbe, mint mi?
Az a tény, hogy úgy tűnik, valamiféle digitális apokalipszis felé rohanunk, számos
intellektuális és etikai kihívást jelent. Például, ahhoz, hogy reményünk legyen arra, hogy egy
szuperintelligens AGI-nek a miénkkel megegyező értékrendje legyen, ezeket az értékeket
kell belé nevelnünk (vagy más módon rávennünk, hogy utánozzon minket). De kinek az
értékei számítanának? Mindenki kapjon szavazati jogot az új kolosszusunk hasznossági
függvényének kialakításában? Ha más nem is, egy AGI feltalálása arra kényszerítene minket,
hogy megoldjunk néhány nagyon régi (és unalmas) erkölcsfilozófiai vitát.
Egy igazi AGI azonban valószínűleg új értékeket szerezne, vagy legalábbis újszerű - és
talán veszélyes - rövid távú célokat dolgozna ki. Milyen lépéseket tehetne egy
szuperintelligencia, hogy biztosítsa további túlélését vagy a számítási erőforrásokhoz való
hozzáférését? Az, hogy egy ilyen gép viselkedése összeegyeztethető marad-e az emberi
boldogulással, lehet a legfontosabb kérdés, amit fajunk valaha is feltesz.
A probléma azonban az, hogy úgy tűnik, csak kevesen vagyunk abban a helyzetben,
hogy végiggondoljuk ezt a kérdést. Sőt, az igazság pillanata olyan körülmények között
érkezhet el, amelyek zavarba ejtően informálisak és kedvezőtlenek: Képzeljünk el tíz
fiatalembert egy szobában - közülük többnek nem diagnosztizált Asperger-szindrómája van , akik Red Bullt isznak, és azon gondolkodnak, hogy vajon kapcsolják-e át a kapcsolót.
Vajon egyetlen vállalat vagy kutatócsoport dönthet-e az emberiség sorsáról? A kérdés szinte
magától megválaszolja magát.
És mégis kezd valószínűnek tűnni, hogy egy napon néhány okos ember egy kis része
feldobja ezeket a kockákat. És a kísértés érthető lesz. Szembesülünk a problémákkal - az
Alzheimer-kórral,

éghajlatváltozás, gazdasági instabilitás - amelyekre az emberfeletti intelligencia megoldást
kínálhat. Valójában az egyetlen dolog, ami majdnem olyan ijesztő, mint egy AGI
megépítése, az a kilátás, hogy nem épül meg. Mindazonáltal azoknak, akik a legközelebb
állnak e munka elvégzéséhez, a legnagyobb a felelőssége abban, hogy előre lássák a
veszélyeket. Igen, más területek is rendkívüli kockázatokat rejtenek magukban - de a
különbség az AGI és a szintetikus biológia között az, hogy az utóbbiban a legveszélyesebb
újítások (mint például a csíravonal-mutáció) nem a legcsábítóbbak, sem kereskedelmi, sem
etikai szempontból. Az AGI esetében a legerősebb módszerek (például a rekurzív
önfejlesztés) pontosan azok, amelyek a legnagyobb kockázatot hordozzák magukban.
Úgy tűnik, hogy egy isten építésének folyamatában vagyunk. Itt lenne az ideje, hogy
elgondolkodjunk azon, vajon jó isten lesz-e (vagy egyáltalán lehet-e).

COULD THINKING MACHINES BRIDGE THE EMPATHY GAP?
MOLLY CROCKETT
egyetemi docens, Kísérleti Pszichológiai Tanszék, Oxfordi Egyetem; Wellcome Trust
posztdoktori ösztöndíjas, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College
London.
Mi, emberek arra vagyunk ítélve, hogy életünket a saját fejünkbe zárva töltsük. Akárhogy is
próbálkozunk, soha nem tudjuk igazán megismerni, milyen lehet valaki másnak lenni. Még a
legempatikusabbak is elkerülhetetlenül találkoznak egy áthidalhatatlan szakadékkal
önmaguk és a másik között. Lehet, hogy fájdalmat érzünk, ha látjuk, hogy valaki beveri a
lábujját, vagy ha megtudjuk, hogy valaki másnak megszakadt a szíve. De ezek csupán
szimulációk; mások tapasztalatait soha nem lehet közvetlenül átérezni, és így soha nem lehet
közvetlenül összehasonlítani a sajátunkkal. Az empátia hiánya felelős a legtöbb
interperszonális konfliktusért, a prózai vitáktól kezdve azon, hogy ki mosogasson el, egészen
a szent földek feletti erőszakos vitákig.
Ez a probléma különösen élesen jelentkezik az erkölcsi dilemmák esetében. Az
utilitarista etika szerint az erkölcs alapvető kritériuma a legnagyobb jó maximalizálása a
legnagyobb számú ember számára - ez a számítás megköveteli, hogy a jólétet vagy
"hasznosságot" össze lehessen hasonlítani az egyének között. Az empátiakülönbség azonban
megnehezíti, ha nem lehetetlenné teszi az ilyen személyközi hasznossági
összehasonlításokat. Lehet, hogy mindketten azt állítjuk, hogy élvezzük a pezsgőt, de soha
nem fogjuk tudni, hogy ki élvezi jobban, mert nincs közös skálánk e meglehetősen
szubjektív értékek összehasonlítására. Ennek eredményeképpen nincs empirikus alapunk
annak megállapítására, hogy melyikünk érdemli meg jobban az utolsó poharat. Jeremy
Bentham, az utilitarizmus atyja felismerte ezt a problémát: "Az egyik ember boldogsága
soha nem lesz a másik ember boldogsága; ami az egyik embernek nyereség, az a másiknak
nem nyereség.

Akár úgy is tehetnél, mintha húsz almát húsz körtéhez adnál hozzá."
Az emberi agy nem képes megoldani az interperszonális hasznossági összehasonlítás
problémáját. A Nobel-díjas John Harsányi a huszadik század közepén néhány évtizeden át
dolgozott ezen. Elméletét az eddigi egyik legjobb próbálkozásként ismerik el, de alulmarad,
mert nem tud számot adni az empátiakülönbségről. Harsanyi elmélete tökéletes empátiát
feltételez, amelyben az én szimulációm a te hasznosságodról megegyezik a te
hasznosságoddal. Az emberi empátia hibás volta azonban a pszichológiai kutatások és saját
személyes tapasztalataink alapján vitathatatlan.
Vajon a gondolkodó gépek képesek lennének a feladatra? Az empátiakülönbség
áthidalásához szükség lenne arra, hogy a preferenciákat számszerűsítsük, és egy közös, az
egyének között összehasonlítható pénznemre fordítsuk le. Egy ilyen algoritmus olyan
vitathatatlan szabványokat biztosíthatna, amelyek segítségével jobb társadalmi szerződéseket
lehetne létrehozni. Képzeljünk el egy olyan gépet, amely képes lenne kiszámítani a vagyon
újraelosztásának optimális megoldását azáltal, hogy figyelembe veszi minden adóalany
preferenciáit, azokat egyformán mérlegeli és pontosan összehasonlítja. Bár a megoldás
formája még korántsem egyértelmű, potenciális előnyei magától értetődőek.
Az empátiakapacitást áthidaló gépek az önkontrollban is segíthetnek. Az önmagunk és
mások közötti empátiakülönbségen kívül létezik egy hasonló szakadék a jelen és a jövőbeli
önmagunk között is. Az önuralmi problémák a jelenlegi és a jövőbeli vágyak közötti véget
nem érő kötélhúzásból erednek. Talán a mesterséges intelligencia egy nap véget vet ennek a
patthelyzetnek azáltal, hogy megtanulja jelenlegi és jövőbeli énünk preferenciáit,
összehasonlítja és integrálja őket, és az integráció alapján viselkedési javaslatokat tesz.
Gondoljunk csak egy olyan étrendre, amely elég egészséges ahhoz, hogy elősegítse a
fogyást, de éppen elég ízletes ahhoz, hogy ne essen kísértésbe a csalásra, vagy egy olyan
edzéstervre, amely elég kihívást jelent ahhoz, hogy

javítsa a fittségét, de elég könnyű ahhoz, hogy kitartson mellette.
Az idegtudósok feltárják, hogyan képviseli az emberi agy a preferenciákat. Nem szabad
elfelejtenünk, hogy a mesterséges intelligencia preferenciáinak nem kell hasonlítaniuk az
emberi preferenciákra, sőt, teljesen más kódot igényelhet, ha olyan problémákat akar
megoldani, amelyeket az emberi agy nem tud megoldani. Végső soron azonban ez a kód
rajtunk múlik, és az, hogy ennek hogyan kell kinéznie, legalább annyira etikai kérdés, mint
amennyire tudományos. Már építettünk olyan számítógépeket, amelyek jobban látnak,
hallanak és számolnak, mint mi. A jobb empatikus képességű gépek megalkotása már egy
sokkal bonyolultabb probléma.
-de ennek a teljesítménynek az elérése létfontosságú lehet a túlélésünkhöz.

CARING MACHINES
ABIGAIL MARSH
A Georgetown Egyetem pszichológus professzora, Georgetown Egyetem

Az idegtudós Antonio Damasio leír egy Elliott nevű beteget, akinek a ventromedialis
prefrontális kéreg masszív sérülést szenvedett egy tumor eltávolítására irányuló műtétet
követően. Elliott jelentős intelligenciáját nem befolyásolta a műtét, beleértve az intelligencia
azon összetevőit, amelyek számítógépen is leképezhetők: a hosszú távú memóriát, a
szókincset, valamint a matematikai és térbeli gondolkodást. Ennek ellenére Elliott
elvesztette a cselekvőképességét. Miért? Mert más, ezen a területen sérült betegekhez
hasonlóan Elliott sem tudta többé használni a tudását és az intelligenciáját. Agykárosodása
tönkretette érzelmi képességeit, így döntés- és cselekvésképtelenné vált.
A döntés meghozatalához érzelmekre van szükség - arra, hogy az egyik eredményt
jobban akarjuk, mint a másikat, és a akarás alapvetően érzelmi jellegű. A zsigeri fájdalom,
amelyet "akarásként" tapasztalunk, a limbikus rendszerben és a bazális ganglionokban
található agykérgi áramkörök, különösen az amygdala és a nucleus accumbens aktivitásából
ered, amelyek olyan jelzésekre reagálva aktívak, amelyek azt jelzik, hogy egy inger
kívánatos vagy nem kívánatos kimenetelhez vezethet. Az ezekből a struktúrákból származó
információk a ventromedialis prefrontális kéregbe jutnak, amely a végső közös útvonal,
amely a különböző választási lehetőségek közötti közvetítésért és a döntés meghozataláért
felelős.
Amikor azt mondjuk, hogy egy adott választás olyan, mintha "almát és narancsot
hasonlítanánk össze", nem azt jelentjük, hogy lehetetlen döntést hozni. Az embereknek nem
nehéz eldönteniük, hogy inkább

egy alma vagy egy narancs, vagy sör vagy bor, vagy pizza vagy burrito. Úgy értjük, hogy
nincs racionális, objektív alapja ennek a döntésnek, nincs számszerű képlet, amely előírja a
választást. Az emberi döntéshozók tehát arra a homályos és minőségi érzésre támaszkodnak,
hogy az egyik lehetőséget jobban akarják, mint a másikat, egy olyan érzésre, amely a
prefrontális kéregünk tevékenységét jelenti, amely a szubkortikális érzelmi agyi
struktúrákkal együttműködve dolgozik a lehetőségek összehasonlításán. Egy olyan beteg,
mint Elliott, akinek ez a képessége elpusztult, megakad, amikor megpróbálja meghozni azt,
aminek egyszerű döntésnek kellene lennie. Mivel képtelen létrehozni a belső vágyakozás
érzését, nehezen tudja eldönteni, hogy mit egyen ebédre, vagy hogy mikorra írjon be egy
orvosi időpontot, vagy hogy milyen színű tollal írja be a dátumot a naptárába. Ebben az
értelemben hasonlít a mély depresszióban szenvedő emberekhez, akik anhedóniát
tapasztalnak. Ezek a betegek naphosszat az ágyban töltik napjaikat, mert az anhedónia
megfosztja őket attól a várakozástól, hogy valami öröm vagy élvezet érzését keltse bennük,
ezért nem tesznek semmit. Ismétlem, az ő alapvető károsodásuk az érzés.
Nincs mitől tartanunk a gondolkodó gépektől, hacsak nem tudnak érezni is. A
gondolkodás önmagában is képes megoldani problémákat, de ez nem ugyanaz, mint a
döntéshozatal. Az idegtudomány azt mondja, hogy egy olyan entitás, amely nem képes a
kívánatos kimenetelt akaró vagy a kedvezőtlen kimeneteltől való félelem élményét
előidézni, érzéketlen marad a döntésekkel szemben.
-az állampolgári jogokról, a kormányról vagy bármi másról. Alapvetően anhedonikus, ezért
inkább marad örökre ágyhoz kötve, mintsem hogy felemelkedjen. Az idegtudósok olyan
messze vannak attól, hogy megértsék, hogyan keletkezik az agyban a szubjektív élmény,
még kevésbé az érzelmek szubjektív érzése, hogy ezt az érzést valószínűleg nem fogják
egyhamar gépben reprodukálni.
Ha igen, akkor óvatosan kell eljárnunk. Az emberek az érzelmek mellett képesek
megérteni mások érzéseit, és ami még mélyebb, törődni is tudnak velük.

arról, hogy mások mit éreznek. A törődésnek ez az érzése valószínűleg annak az ősi idegi
struktúrának a részeként alakult ki, amely miatt a szülők inkább törődnek sebezhető
csemetéikkel, minthogy elhagynák vagy megennék őket. Ezt az érzéket más emlősökkel és
madarakkal is megosztjuk; ez különbözteti meg a társas delfineket a magányos cápáktól.
Mindkét élőlény képes érezni, de csak a delfinek képesek másokra érezni. Ennek
eredményeképpen az emberek nagyon eltérő bánásmódra számíthatnak a cápáktól és a
delfinektől. Bár félelmetes ragadozók, a delfinek gyakran megvédik a sebezhető emberi
úszókat, néha a cápáktól is. Bármilyen kísérlet arra, hogy olyan gépeket hozzunk létre,
amelyek képesek érezni, és ezért képesek dönteni a cselekvésről, lehetővé kell tenni
számukra, hogy másokkal is törődjenek - cápák helyett mechanikus delfineket kell létrehozni
-, ha az embereknek reményük van arra, hogy túléljenek közöttük.

ENGINES OF FREEDOM
ALEXANDER WISSNER-GROSS
Feltaláló; vállalkozó; kutató, MIT Media Lab; Institute Fellow, Institute for Applied
Computational Science, Harvard Egyetem
Az intelligens gépek ugyanarra fognak gondolni, mint az intelligens emberek - hogyan
javíthatják a jövőjüket azáltal, hogy szabadabbá teszik magukat.
Miért kell a szabadságra gondolni? A legújabb kutatások számos tudományterületen azt
sugallják, hogy a különböző intelligensnek tűnő viselkedések egyszerűen a jövőbeli
cselekvési szabadság maximalizálására irányuló alapvető törekvés fizikai megnyilvánulása.
Például egy intelligens robot, amely egy szerszámot tart a kezében, felismeri, hogy
lehetősége van arra, hogy az eszközt kihasználva új módon változtassa meg a környezetét, és
így a lehetséges jövőképek szélesebb körét érheti el, mint anélkül.
A technológiai forradalmak mindig is növelték az emberi szabadságot valamilyen
fizikai dimenzióban. A mezőgazdasági forradalom a növények háziasításával a vadászógyűjtögető őseinknek szabadságot biztosított arra, hogy népességüket új módon és nagyobb
sűrűséggel terjeszthessék el térben. Az ipari forradalom új mozgómotorokat hozott létre,
amelyek lehetővé tették az emberiség számára, hogy a sebesség és az erő új szintjeit érje el.
Most a mesterséges intelligencia forradalma azt ígéri, hogy olyan gépeket hoz létre, amelyek
képesek kiszámítani az összes fennmaradó módot, amellyel cselekvési szabadságunk a
fizikai törvények határain belül növelhető.
Az ilyen szabadságra törekvő gépeknek nagy empátiával kell rendelkezniük az
emberek iránt. Érzelmeink megértése jobban képessé teszi őket arra, hogy elérjék a velünk
való együttműködést igénylő célokat. Ugyanígy,

barátságtalan vagy destruktív viselkedésmódok rendkívül unintelligensek lennének, mivel az
ilyen cselekedetek általában nehezen visszafordíthatóak, és ezért csökkentik a jövőbeli
cselekvési szabadságot. Ennek ellenére a biztonság érdekében fontolóra kellene vennünk,
hogy az intelligens gépeket úgy tervezzük meg, hogy inkább az emberi cselekvés jövőbeli
szabadságát maximalizálják, mint a sajátjukat (boldog mellékhatásként reprodukálva
Asimov robotika törvényeit). Azonban még a legönzőbb szabadságmaximalizáló gépeknek
is gyorsan rá kellene jönniük - ahogyan az állatok jogainak számos támogatója már megtette
-, hogy racionálisan növelhetik annak utólagos valószínűségét, hogy olyan univerzumban
éljenek, amelyben a náluk magasabb intelligenciák jól bánnak velük, ha hasonlóan
viselkednek az emberekkel szemben.
Az algoritmikus pénzügyi kereskedés formájában talán már most is van egy előzetese
annak, hogy milyen lesz az emberi interakció a szabadságra törekvő gépekkel. A pénzügyi
piacok a szabadságot kereső mesterséges intelligencia végső mézesmadzagját jelentik, mivel
a gazdagság vitathatatlanul a szabadság egyik fokmérője, és a piacok hajlamosak a kevésbé
intelligens kereskedőktől az intelligensebb kereskedőkhöz juttatni a vagyont. Nem véletlen,
hogy az új mesterséges intelligencia algoritmusok egyik első alkalmazási kísérlete szinte
mindig a pénzügyi kereskedés. Ezért az, ahogyan társadalmunk jelenleg az emberfeletti
kereskedési algoritmusokkal bánik, mintát adhat az általánosabb mesterséges intelligenciával
való jövőbeli interakciókhoz. Sok más példa mellett a mai piaci áramkör-megszakítók idővel
általánossá válhatnak a jövőbeni központosított képességekre, hogy a mesterséges
intelligenciákat elzárják a külvilágtól, és a mai nagy kereskedők jelentési szabályai
általánossá válhatnak a jövőbeni követelményekre, amelyek szerint a fejlett mesterséges
intelligenciákat engedélyeztetni és regisztrálni kell a kormánynál. Ezen a szemüvegen
keresztül a lassabb emberi kereskedők által folytatott nagyfrekvenciás algoritmikus
kereskedés szigorúbb szabályozására irányuló felhívások úgy tekinthetők, mint az emberiség
egyik legkorábbi kísérlete arra, hogy a gondolkodó gépekkel lezárja a kialakulóban lévő
"intelligencia szakadékot".

De hogyan akadályozhatjuk meg a szélesebb körű intelligenciaszakadék kialakulását?
Michael Faradayt apokrif módon 1850-ben egy szkeptikus brit államkincstárnok
megkérdezte az elektromosság hasznosságáról, és azt válaszolta: "Miért, uram, minden
valószínűség szerint hamarosan meg fogja tudni adóztatni". Hasonlóképpen, ha a vagyon
csak a szabadság egy fokmérője, az intelligencia pedig csak a szabadság maximalizálásának
motorja, akkor az intelligencia megosztottságát progresszív intelligenciaadókkal lehetne
kezelni.
Bár az intelligencia megadóztatása újszerű módszer lenne az emberi és gépi
gazdaságok szétválasztásának mérséklésére, a szétválasztás problémája mégis kreatív
megoldásokat igényel. A nagyfrekvenciás kereskedésben már most is létezik egy 500 ms
alatti gazdaság, amelyet az elsősorban egymás között kereskedő algoritmusok, és egy 500
ms feletti gazdaság, amelyet mindenki más foglal el. Ez a példa arra emlékeztet, hogy míg a
térbeli gazdasági szétválasztás (pl. a különböző fejlettségi szinten lévő országok között) már
évezredek óta létezik, a mesterséges intelligencia most először teszi lehetővé az időbeli
szétválasztást is. Ez a szétválasztás vitathatóan azért marad fenn, mert az emberi gazdaság
nagy része még mindig egy olyan fizikai világban él, amely még nem programozható
alacsony késleltetéssel. Ez a mindenütt jelenlévő számítástechnika fejlődésével várhatóan
megváltozik, és végül az emberiséget arra késztetheti, hogy egyesüljön az intelligens
gépeivel, mivel még a legkritikusabb gazdasági döntések késleltetési ideje is a természetes
emberi reakcióidő alá kezd csökkenni.
Addig is, továbbra is be kell fektetnünk a jóindulatú gondolatokkal gondolkodó gépek
fejlesztésébe, hogy a szabadság jövőbeli motorjaivá válhassanak.

ANY QUESTIONS?
SARAH DEMERS
Horace Taft fizika professzor, Yale Egyetem

Legyünk nagylelkűek, és adjuk meg a gépeknek a gondolkodás képességét, legalábbis
képzeletben. Mint gondolkodóknak, nekünk is képesnek kellene lennünk ezt kezelni. A
gondolkodók bármely új kategóriájának megjelenése esetén elsősorban egy dologra lennék
kíváncsi: milyen kérdéseket tesznek fel?
A gépek általában gyorsabbak és alkalmasabbak az algoritmusok futtatására és az
adatokban lévő összefüggések megtalálására, mint az emberek. A tudomány és a
társadalomtudományok minden ágában alkalmazzák őket problémák megoldására. A humán
tudományokban is egyre jobban megvetik a lábukat azon túl, hogy megmondják, X író
milyen gyakran használta az Y szót, és milyen tipikus szavakkal milyen közelségben. Az új
ismeretek generálásának korlátai azonban éppúgy a helyes kérdések feltevésében rejlenek,
mint a már kialakult és jól megfogalmazott rejtvények hatékonyabb megoldásában.
A részecskefizika területén a kihívások a fizika és a filozófia keverékei. A jelenlegi
mérési sorozatunk olyan valószínűtlen válaszokat ad, hogy egyesek elkezdték elképzelni,
hogy csak egy univerzumban vagyunk a sok közül, azt gondolva, hogy ennyi univerzum
között biztosan van néhány olyan, amelyben olyan valószínűtlen fizikai állandók vannak,
mint a miénkben. A filozófia a valószínűtlen fogalmak jelentésével kúszik be. És a
problémák megoldásában elért minden haladásunk ellenére még mindig szembesülünk a
sötét energia és a sötét anyag rejtélyeivel, így az univerzum anyag/energia tartalmának 96
százaléka a jelenlegi elméleteinken kívül marad. Létezik-e a relativisztikus
kvantumtérelméleten túli keretrendszer a természet törvényeinek leírására a kis méretek és a
nagyméretű

sebességek? Egy alapvető részecskéről alkotott jelenlegi ismereteink csak alapvetően
elégtelenek?
A gépek már segítettek abban, hogy jobb kérdéseket tegyünk fel. Adatéhségük lehetővé
tette számunkra, hogy új módon álmodjuk meg a környezetünkkel való szembesülést. De ha
a gépek gondolkodni tudnának, mit tudnának kitalálni az univerzumról? Hogyan közelítenék
meg a megértését? Lefogadom, hogy az emberek is hozzájárulhatnának a kérdéseik
megválaszolásához. Az agyunk végül is fantasztikus gépezet.
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BART KOSKO
A Dél-kaliforniai Egyetem villamosmérnöki és jogi professzora; szerző, Noise (zaj)
A gépek nem gondolkodnak. Megközelítik a funkciókat. A bemeneteket kimenetekké
alakítják. Egy zsebszámológép négyzetgyökér gombja a 9-es számot 3-as számmá alakítja.
Egy jól képzett konvolúciós neurális hálózat egy képet, amelyen az arcod van, kimenetté
alakít Egy képet, amelyen nincs az arcod, kimenetté 1.alakít. 0.
Egy többrétegű vagy elég "mély" neurális háló bármely képet leképez annak
valószínűségére, hogy az Ön arca szerepel a képen. A betanított háló tehát egy valószínűségi
függvényt közelít. A folyamat elképesztő mennyiségű számítást igényel ahhoz, hogy akár
csak megközelítőleg is jól sikerüljön. De az eredmény még mindig csak a bemeneteket
képezi le a kimenetekre. Akkor is egy függvényt közelít, ha az eredmény hasonlít az emberi
érzékeléshez vagy gondolkodáshoz. Csak rengeteg számítógépes teljesítményre van szükség.
Az "intelligens" gépek olyan összetett funkciókat közelítenek, amelyek mintákkal
foglalkoznak. A minták lehetnek beszéd, képek vagy bármilyen más jelek. A képminták
általában sok pixelből vagy voxelből állnak, így nagy dimenziójúak lehetnek. Az érintett
minták könnyen meghaladhatják az emberi elme felfogóképességét. Ez a számítógépek
fejlődésével egyre inkább fokozódni fog.
Az igazi előrelépés a digitális számítógépek számtörő erejében történt. Ez a Mooretörvénynek köszönhetően az áramköri sűrűség körülbelül kétévente történő folyamatos
megduplázódásának köszönhető, nem pedig bármilyen

alapvetően új algoritmusok. Az exponenciálisan növekvő feldolgozási teljesítmény lehetővé
teszi, hogy a közönségesnek tűnő számítógépek a Big Data és a mintafelismerés egyre
nehezebb problémáival is megbirkózzanak.
Tekintsük a Big Data és a gépi tanulás legnépszerűbb algoritmusait. Az egyik
algoritmus felügyelet nélküli (nem igényel tanárt az adatok címkézéséhez). A másik
felügyelt (tanárra van szükség). Ezek teszik ki az alkalmazott mesterséges intelligencia nagy
részét.
A felügyelet nélküli algoritmust k-means klaszterezésnek nevezik, amely vitathatatlanul
a legnépszerűbb algoritmus a nagy adatokkal való munkához. A Google News alapját
képezi, és a hasonlót a hasonlóval klaszterezi. Kezdjük egymillió adatponttal. Csoportosítsa
őket 10 vagy 50 vagy 100 klaszterbe vagy mintába. Ez egy számítási szempontból nehéz
probléma. A k-means klaszterezés azonban legalább az 1960-as évek óta iteratív módon
alakítja ki a klasztereket. Ami változott, az a problémák mérete, amelyeket a jelenlegi
számítógépek kezelni tudnak. Maga az algoritmus különböző mesterséges intelligenciaszuggesztív nevek alatt futott, mint például önszerveződő térképek vagy adaptív vektor
kvantálás. Ez még mindig csak a régi kétlépéses iteratív algoritmus az 1960-as évekből.
A felügyelt algoritmus a neurális háló algoritmusa, a backpropagation. Kétségkívül ez a
legnépszerűbb algoritmus a gépi tanulásban. A backpropagation az 1980-as években kapta a
nevét. Már legalább egy évtizeddel korábban megjelent. A backpropagation olyan mintákból
tanul, amelyeket egy felhasználó vagy felügyelő ad neki. A felhasználó bemeneti képeket
mutat be az arcával és anélkül is. Ezek több, kapcsolószerű neuronrétegen keresztül
táplálkoznak, amíg egy végső kimenetet nem adnak ki, ami lehet egyetlen szám is. A tanár
az 1-es számot szeretné kimenetként, ha az Ön arca szerepel egy bemeneti képen.
Máskülönben a tanár 0-t akar. A háló megtanulja az arcod mintázatát, miközben több ezer
vagy millió iteráción keresztül így söpör előre-hátra. Egyetlen lépésnél vagy söpörésnél sem
történik intelligencia vagy gondolkodás. És a

a több száz vagy ezer hálózati paraméter bármelyikének frissítése hasonlít ahhoz, ahogyan a
valódi szinapszisok új idegi ingerlési mintákat tanulnak. A hálózati paraméterek
megváltoztatása ehelyett ahhoz hasonlít, mintha az emberek a következő cselekedetüket
annak alapján választanák meg, hogy a cselekedetük milyen csekély hatással lenne egy
tízéves amerikai kötvény kamatlábára.
A csattanó: Mindkét népszerű mesterséges intelligencia algoritmus a modern statisztika
ugyanazon standard algoritmusának, az elvárás-maximalizáló (EM) algoritmusnak a speciális
esete. Tehát minden állítólagos intelligencia végül is csak közönséges statisztika. Az EM
egy kétlépéses iteratív séma a valószínűségi hegy megmászására. Nem mindig jut el a
legmagasabb valószínűségi domb tetejére, de szinte mindig eljut a legközelebbi domb
tetejére. Ez lehet a legjobb, amire egy tanulási algoritmus általában képes. A gondosan
bejuttatott zaj és egyéb módosítások felgyorsíthatják a mászást. De még mindig minden út a
hegy tetején végződik a maximális valószínűségű egyensúlyban. Mindegyik a gépi tanulás
egyfajta nirvánájában, a lokálisan optimális mintafelismerésben vagy funkcióközelítésben
végződik. Ezek a hegycsúcs-egyensúlyok egyre lenyűgözőbbnek és intelligensebbnek
tűnnek majd, ahogy a számítógépek egyre gyorsabbak lesznek. De nem tartalmaznak több
gondolkodást, mint néhány összeg kiszámítása, majd a legnagyobb érték kiválasztása.
Így a gépi gondolkodás nagy része nem más, mint gépi hegymászás. Marvin Minsky
"Steps Toward Artificial
Az "Intelligencia" ebben a kontextusban megalázó olvasmány, mert algoritmikusan oly
keveset változott azóta, hogy megírta. Még azt a tendenciát is megjósolta, hogy a
számítógép-intenzív hegymászást valami kognitív szempontból különleges dolognak
tekintjük: "Talán ami egy szinten egyszerű hegymászásnak tűnik, az néha (egy alacsonyabb
szinten) a "belátás" hirtelen ugrásainak tűnik".
Vannak más mesterséges intelligencia algoritmusok is, de a legtöbbjük a Minsky által
leírt kategóriákba tartozik. Az egyik példa a Bayes-féle valószínűségszámítás futtatása

algoritmusok keresési fákon vagy gráfokon. Meg kell küzdeniük az exponenciális
elágazással vagy a dimenzionalitás átkának valamilyen kapcsolódó formájával. Egy másik
példa a konvex vagy más nemlineáris, korlátozott optimalizálás a minták osztályozására.
Joseph-Louis Lagrange olasz matematikus találta meg a ma is használt általános megoldási
algoritmust. Ezt 1811-ben találta ki. Az okos trükkök és finomítások mindig segítenek. A
fejlődés azonban döntő mértékben attól függ, hogy ezeket az algoritmusokat egyre gyorsabb
számítógépeken futtatjuk-e. Maguk az algoritmusok főleg összeadások és szorzások
hatalmas számából állnak, így nem valószínű, hogy egy nap hirtelen felébrednek és átveszik
a világuralmat. Ehelyett egyre jobban fognak tanulni és egyre gazdagabb mintákat
felismerni, egyszerűen azért, mert gyorsabban összeadnak és szoroznak.
Jó esély van arra, hogy a holnap gondolkodó gépei nagyon hasonlítani fognak a
maiakra - a gyorsabb számítógépeken futó régi algoritmusokra.

THE DISADVANTAGES OF METAPHOR
JULIA CLARKE
egyetemi docens, John A. Wilson Centennial Fellow in Vertebrate Paleontology, Jackson
School of Geosciences, University of Texas, Austin
A nyelvhasználatunk rugalmas, nagyvonalú és kreatív, sajátos intelligenciánk terméke. De
az emberi és a gépi gondolkodás nem ugyanaz, és a különbségek fontosak.
Azt állíthatjuk, hogy a gépi "gondolkodás" modell-jelenség viszonyban áll az emberi
gondolkodással - egy összetett folyamat szükségszerűen egyszerű leírása, amely ennek
ellenére megfelelő lehet, és minden bizonnyal hasznos lehet. Az ilyen szavakat és magukat a
gépeket is tekinthetjük egyfajta rövidítésnek arra, amit meg akarunk érteni. Egy gépet
"gondolkodónak" nevezni egyszerű heurisztikus kényelmi szempont lehet; a géptervezés
lehet kifejezetten biomimetikus. Valójában gyakran a biológia nyelvét használjuk, hogy az
általunk létrehozott tárgyakról beszéljünk. Azt látjuk, hogy a gépek fejlődnek,
gondolkodásuk egyre jobban hasonlít a miénkhez, és talán kulcsfontosságú, esetleg
fenyegető módon felülmúlja azt. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a gépek "evolúciója"
nem biológiai folyamat, hanem emberi, teremtő által vezérelt folyamat. Csak annyiban
természetes vagy biológiai, hogy a természetes, biológiához kötött emberek
tevékenységének eredménye.
A természetes fogalmának ez a meghatározása több alapvető problémához vezet. A
biológiai evolúció nem egy teremtő által vezérelt folyamat. A struktúrákat nem lehet
megálmodni vagy vállalkozói szellem vagy kíváncsiság által vezérelt elme által irányítani.
Biológusok, filozófusok és társadalomtudósok, akik azt vizsgálják, hogyan tanítjuk az
evolúciót, többször is kimutatták, milyen károkat okoz az, ha a biológiai evolúciót
szándékossággal vagy teleológiával ruházzuk fel. Ha arról beszélünk, hogy a gépek
"fejlődnek", nagyobb kognitív

kapacitása az evolúciós folyamat természetével kapcsolatos mélységes félreértést állandósítja.
A gépi "gondolkodás" természetesként való leírásának másik, ezzel összefüggő
következménye, hogy a földi rendszer minden, az ember által okozott, gondatlanság vagy
háború útján történő módosítása hasonlóan természetessé válik.
Bizonyára van némi igazság, amit analógiákkal kommunikálunk - például "az agy egy
gép" vagy "gépi gondolkodás" -, de ez többet mond arról, hogy hogyan értelmezzük a
világot. Jól tesszük, ha nem felejtjük el, hogy az emberre jellemző kognitív tulajdonságok a
ma élő 6 vagy több millió évnyi elkülönülésünk szeszélyeinek és véletlenszerűségeinek az
eredményei. Az absztrakt gondolkodást gyakran csupán néhány 50,000évesre becsülik, vagy
ha optimisták vagyunk, 200 000 évesre - ami a Föld történetében nagyon későn jelenik meg.
Mégis arra késztet bennünket, hogy homológizáljuk a gépi és az emberi gondolkodást.
A technológiai innováció és a biológiai innováció mögött álló folyamatok alapvetően
különböznek egymástól, ahogyan a folyamatok résztvevői is. A technológiai innovációban
van valamilyen termék vagy funkció - "gondolat" vagy "gondolkodás" -, amit szeretnénk, ha
megvalósulna, és ami felé haladnánk. Az emberi megismerés egyedek populációiban
fejlődött ki, teljesen ellentétben a gépekkel, amelyek, mint Lamarck zsiráfjai, "életük" során
funkcionális tulajdonságokat szerezhetnek. Az innováció a biológiai evolúcióban úgy zajlik,
mint egy elhúzódó improvizáció. A populációkban csak genetikai és tulajdonságbeli
variabilitás van, és a környezet és a véletlen befolyásolja egy populáció e tulajdonságainak
hosszú élettartamát.
Mit veszítünk azzal, hogy a gépek "gondolkodnak"? Azt állítom, hogy szem elől
tévesztjük az analógiával összefüggésbe hozott jelenségek kulcsfontosságú aspektusait. A
biológiai evolúció populációkban zajlik, és nem célorientált. Nem próbál megoldani egy
problémát. Mind a Föld, mind az élet történetének szeszélyei vezettek a jelenlegi emberi

kognitív létesítmények. Nemcsak a folyamatok különböznek egymástól, hanem az
eredményeik is. Vegyük a nyelvet: Használhat-e egy gép pontatlan kifejezéseket?
Ha megengedjük a gépeknek, hogy "gondolkodjanak", akkor mi is csak gondolkodó
gépeknek kezdjük látni magunkat? Emberi kognitív képességeinket a technológiával való
kölcsönhatás fogja alakítani? Fontos, hogy ne feledjük, milyen sokszínű és egyenesen
hatalmas az emberi populáció. A számítógép-használat nincs összefüggésben azzal, hogy
több utódot adnánk át a következő generációnak. Az emberi népesség nagy része egyelőre
korlátozottan fér hozzá a technológiához. Fajunk fejlődése lassú lesz, és ezt jelentősen
befolyásolja majd a környezetünk és a tiszta vízhez, tápláló ételhez és egészségügyi
ellátáshoz való kollektív hozzáférés. Ha az emberiségről folytatott vitáinkban ugyanolyan
befogadóak tudunk lenni, mint abban, amit "gondolkodásnak" akarunk nevezni, akkor talán
jobb helyre jutunk.

A UNIVERSAL BASIS FOR HUMAN DIGNITY
MICHAEL MCCULLOUGH
Pszichológiaprofesszor, a Miami Egyetem Evolúció és Emberi Viselkedés
Laboratóriumának igazgatója; szerző, Beyond Revenge: The Evolution of the Forgiveness
Instinct (A bosszún túl: A megbocsátás ösztönének evolúciója).
"Az emberi agy egy gondolkodógép" az egyik legigazabb tudományos közhely, amit az
emberről mondhatunk, a "A szív egy vérpumpa" vagy a "A szem egy kamera" mellett.
Legjobb tudomásunk szerint minden érzékelésünket, érzésünket, legmélyebb vágyainkat,
legmélyebb örömünket és bánatunkat, sőt még a szabad akarat gyakorlását is (ami úgy tűnik)
- egyszóval az emberi tapasztalat teljes tartalmát - az agy okozza. Az, hogy ezt az állítást oly
sokan természetesnek veszik, mintha mindvégig tudtuk volna (nem tudtuk), jól jelzi, milyen
messzire jutottunk az elmúlt néhány évszázadban tudományos ismereteinkben.
Bár az agynak ez a szemlélete ma már sok ember számára második természetű, a
legtöbben még mindig nem tudják teljesen elfogadni. Az amerikaiak nagyjából kétharmada
továbbra is hisz a halált túlélő lélek létezésében - amit nehéz lenyelni, ha valóban meg
vagyunk győződve arról, hogy az agy termeli az emberi tapasztalatok egészét. Mások akkor
veszítik el az emberi tapasztalatok teljesen agyatlan természetébe vetett bizalmukat, amikor
megtudják, hogy milyen hézagok maradtak az agy gondolkodásának előállításával
kapcsolatos tudományos ismereteinkben. De mélyebb szorongás is övezi ezt az elképzelést.
Ez a mélyebb félelem az, hogy az emberi tapasztalatok agyi alapú megértése az
emberiség méltóságába kerül. Ha széles körben elfogadják azt az elképzelést, hogy az
emberi elme tartalma az emberi méltóság.

kimenete egy gépezet, aggódnak az aggódók, nem fogunk-e kevesebb szeretettel,
toleranciával és tisztelettel bánni egymással, mint egyébként tennénk? És nem vagyunk-e mi
magunk is jogosultak kevesebb szeretetre, toleranciára és tiszteletre?
Nem, nem fogunk, és nem is fogunk.
Először is, ne feledjük, hogy nem kell hinni abban, hogy az agy egy gondolkodógép
ahhoz, hogy megfosszuk az embereket és más érző lényeket a méltóságuktól. A történelem
azt mutatja, hogy az emberi tapasztalat nem anyagi alapjába vetett hit egészen kényelmesen
megfér egymás mellett a közömbösséggel és a kegyetlenséggel. Az emberáldozatok, a
boszorkányüldözések, az inkvizíciók és az öngyilkos mártíromság például mind arra a
tanításra épültek, hogy az elme és a test független entitások. A történelem során az emberek
hajlandóak voltak szörnyű fájdalmakat okozni mások (vagy saját) fizikai testének, hogy
javítsanak nem fizikai lelkük állapotán. És vajon a tudósok el tudták volna-e tűrni az élő
állatok élveboncolását olyan sokáig, ameddig megtették, ha nem lett volna erkölcsi
fedezetük a karteziánus hit által biztosított erkölcsi fedezet, miszerint a test (amellyel a nem
emberi állatok nyilvánvalóan rendelkeznek) és a lélek (amellyel a karteziánusok szerint nem
rendelkeznek) különböző dolgok? Kétlem.
De ami még ennél is fontosabb: egyszerűen nem igaz, hogy az emberi méltóságot
veszélyezteti az elme modern felfogása. Erkölcsi szempontból nem az számít, hogy a
vágyaidat, reményeidet és félelmeidet egy gép, egy hatalmas láthatatlan madár vagy egy
tündérporfelhő hozza-e létre. Az egyetlen morálisan releváns tény az, hogy ezek a
törekvések ott vannak benned; nekünk, többieknek kell eldöntenünk, hogy az erkölcsöt
jobban szolgálja-e, ha segítünk neked beteljesíteni ezeket a törekvéseket, vagy ha
meghiúsítjuk őket. Van egy érdekes analógia az emberi klónozás körüli etikai kérdések
egyikével: Vajon a klónozással előállított emberi lényeknek ugyanazok a jogok illetnék meg
őket, mint a hagyományos módon előállított emberi lényeket? Természetesen igen. Mi a

erkölcsileg nem az a fontos, hogy az ember hogyan jön a világra, hanem egyszerűen az,
hogy az illető ugyanúgy a világban van, és ugyanúgy rendelkezik vágyakkal, törekvésekkel
és félelmekkel, mint bárki más. Az egyetlen erkölcsi döntés, amellyel a többieknek szembe
kell nézniük, az, hogy segítünk-e vagy akadályozzuk az illető személyt a beteljesedésben.
Az a meggyőződés, hogy az agy felelős minden emberi tapasztalatért, nemhogy nem
veszélyezteti az emberi méltóságot, de szerintem még növelheti is azt. Amikor felismerem,
hogy ön és én lényegében ugyanazokon a gondolkodógépeken osztozunk a fejünkben
(természetesen a természetes szelekció jóvoltából), csak egy kis ugrást kell tennem ahhoz,
hogy egy fontos erkölcsi felfedezéshez jussak: Valószínűleg ugyanazokat a dolgokat
szereted, mint én (étel, család, meleg ágy, szabadság), és valószínűleg ugyanazok a dolgok
okoznak neked fájdalmat, mint nekem (kínzás, egy szeretett személy halála, a gyermekeim
rabszolgává válásának látványa). Amint rájöttem, hogy az én és a te törekvéseid nagyjából
azonosak, nehezebben látom magam jogosultnak arra, hogy a te törekvéseid fölött
átgázoljak, miközben ragaszkodom ahhoz, hogy te tiszteld az enyéimet. Ez a felismerés
naturalista alapot nyújt az egyetemes emberi jogok érvényesítéséhez. Nem kell azzal
érvelnünk, ahogy Amerika alapító atyái tették, hogy minden ember egyetemes egyenlősége
magától értetődő: A tudomány nyilvánvalóvá tette ezt az igazságot.
De miért állnánk meg az embereknél? Ha egyszer rájön, hogy az agyak
gondolkodógépek, akkor talán a nem emberi állatokra sem lehet büntetlenül szenvedést
kényszeríteni. Elvégre más gerincesek gondolkodógépei sem különböznek annyira a
miénktől, és az ő gondolkodógépeik ugyanúgy szeretnek bizonyos dolgokat, félnek
másoktól, és ugyanúgy reagálnak a fájdalomra, mint a miénk. Milyen erkölcsi indoka van
tehát annak, hogy megfosszuk a nem emberi állatokat a méltóságuktól, csak azért, mert nem
tudnak felemelni a szavukat, hogy megvédjék azt saját maguk számára?
Mindannyian szeretnénk, ha méltósággal bánna velünk mindenki, akivel találkozunk, de

nehéz volt egy általánosan érvényes érvet találni a ragaszkodás mellett. Ha felismerjük, hogy
az agyunk a természetes szelekció által tervezett gondolkodógép, akkor egy kicsit közelebb
kerülhetünk a kívánt érvhez, mert megmutatja, hogy a legfontosabb dolgokban mindannyian
egyformák vagyunk. E felfedezés elfogadása nem fosztja meg az emberiséget a méltóságától;
épp ellenkezőleg, az aranyszabály modern újrafelfedezése felé vezet bennünket.

THINKING ABOUT PEOPLE WHO THINK LIKE MACHINES
HAIM HARARI
Fizikus; a Weizmann Tudományos Intézet volt elnöke; A View from the Eye of the Storm
(Kilátás a vihar szeméből) című könyv szerzője.
Amikor azt mondjuk, hogy "gondolkodó gépek", akkor valójában "olyan gépekre
gondolunk, amelyek úgy gondolkodnak, mint az emberek". Nyilvánvaló, hogy a gépek
sokféle módon gondolkodnak: eseményeket indítanak el, dolgoznak fel dolgokat, döntéseket
hoznak, választásokat hoznak, és a gondolkodás számos (de nem minden) más aspektusát is
végrehajtják. Az igazi kérdés azonban az, hogy a gépek képesek-e úgy gondolkodni, mint az
emberek, ami a mesterséges intelligencia ősrégi próbája: Megfigyeled a gondolkodás
eredményét, és nem tudod megállapítani, hogy azt egy gép vagy egy ember végezte.
Néhány neves tudományos gurut megrémít a gondolkodó gépek által irányított világ.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez jogos félelem. Én inkább attól a világtól tartok, amelyet
olyan emberek irányítanak, akik úgy gondolkodnak, mint a gépek, ami digitális
társadalmunk egyik fő feltörekvő tendenciája.
Egy gépet megtaníthat egy algoritmus követésére, és olyan műveletek sorozatának
végrehajtására, amelyek logikusan követik egymást. Ezt gyorsabban és pontosabban tudja
megtenni, mint bármelyik ember. Jól meghatározott alaptételek vagy axiómák mellett a
tiszta logika a gondolkodó gép erőssége. A józan ész gyakorlása a döntéshozatalban és az
értelmes kérdések feltevésének képessége azonban mindeddig az emberek előjoga volt. Az
intuíció, az érzelmek, az empátia, a tapasztalat és a kulturális háttér ötvözése - és mindezek
felhasználása a releváns kérdések feltevéséhez és a látszólag egymástól független tények és
elvek kombinálásával történő következtetések levonásához - az emberi gondolkodás
védjegye, nem pedig a "nem" gondolkodás.

mégis megosztott a gépek között.
Emberi társadalmunk gyorsan halad a szabályok, előírások, törvények, befektetési
eszközök, politikai dogmák és viselkedési minták felé, amelyek vakon követik a szigorú
logikát, még akkor is, ha az hamis alapokon nyugszik, vagy ütközik a nyilvánvaló józan
ésszel. A vallási szélsőségek mindig is néhány abszurd axióma alapján haladtak előre, ami
logikusan végtelenül durva következményekhez vezetett. Számos tudományág - például a
jog, a számvitel, valamint a matematika és a technológia bizonyos területei - a bürokratikus
struktúrák és a rugalmatlan szabályozókat bálványozó média támogatásával gyakran vezet
olyan átláthatatlan elvekhez, mint a "teljes átláthatóság" és az intoleráns cselekedetekkel
szembeni tolerancia. Ezek és hasonló tendenciák a problémák algoritmikusabb és logikusabb
megoldási módjai felé mozdítanak el bennünket, gyakran a józan ész rovására. Ha a józan
ész - bármi is legyen a definíciója - az emberek egyik előnye a gépekkel szemben, akkor ma
azt látjuk, hogy egyértelműen eltávolodunk az embereknek ettől az egyre növekvő értékétől.
Sajnos a gépi gondolkodás és az emberi gondolkodás közötti szakadék kétféleképpen
szűkülhet, és amikor az emberek elkezdenek úgy gondolkodni, mint a gépek, automatikusan
elérjük a "gépeket, amelyek úgy gondolkodnak, mint az emberek" célját, és rossz irányból
érjük el azt. Egy nagyon okos ember, aki a másodperc töredéke alatt több tucat e-mail,
szöveges üzenet és tweet között (nem is beszélve az egyéb digitális zavaró tényezőkről) egy
sor információ alapján következtetéseket von le, nem jobb egy közepes intelligenciával
rendelkező gépnél, amely nagy mennyiségű releváns információt elemez, mielőtt
elhamarkodott következtetéseket vonna le, vagy aláírna egy nyilvános petíciót egy számára
ismeretlen témában.
Több száz példát lehetne felsorolni erre a tendenciára. Mindannyian támogatjuk azt a
törvényt, hogy minden új épületnek teljes hozzáférést kell biztosítania a

a speciális igényű emberek, míg a régi épületek felújításukig hozzáférhetetlenek
maradhatnak. De van-e értelme megtiltani egy régi fürdőszoba felújítását, hogy ilyen
hozzáférést biztosítson, mert nem lehet új liftet felszerelni? Vagy követelni az összes CIA
vagy FBI titkos forrás teljes nyilvánosságra hozatalát, hogy egy bíróság elítélhessen egy
terroristát, aki nyilvánvalóan több száz embert gyilkolt meg? Vagy szülői beleegyezést
követelni, mielőtt egy tinédzsernek aszpirint adnának az iskolában? És amikor az iskolai
szövegeket a mérföldek használatáról kilométerekre alakítják át, akkor a "A hegy tetejéről
körülbelül 100 mérföldre lehet látni" mondatot egy ember úgy fordítja le, hogy "Körülbelül
160,934 km-re lehet látni".
A liberális demokrácia szokásos szent tehenei közé joggal tartoznak a szabadságjogok
széles skálája: a szólásszabadság, a sajtószabadság, a tudományos szabadság, a
vallásszabadság (vagy a vallás hiánya), az információszabadság és számos más emberi jog,
beleértve az esélyegyenlőséget, a törvény előtti egyenlő bánásmódot és a
diszkriminációmentességet. Mindannyian támogatjuk ezeket az elveket, de a tiszta és
szélsőséges logika arra késztet bennünket, hogy a józan ész ellenében elsősorban a bűnözők
és terroristák emberi jogaihoz ragaszkodjunk, mert az áldozatok emberi jogai "nem
kérdésesek". Az átláthatóság és a sajtószabadság logikusan megköveteli, hogy teljes körűen
beszámoljanak a belső agymenetekről, amelyeken kényes kérdéseket mérlegelnek, ezzel
megakadályozva minden szabad vitát és nyers gondolkodást bizonyos állami szervekben. Az
akadémiai szabadsággal logikusan vissza lehet élni, a józan ész és a tényszerű ismeretek
ellenében, hogy az evolúció alternatívájaként Noé bárkájáról tanítsanak, hogy a
történelemtanítás során tagadják a holokausztot, vagy hogy a kozmológia alapjaként egy
6000 évvel ezelőtt (és nem 14 milliárd évvel ezelőtt) létrehozott világegyetemet hirdessenek.
Sorolhatnánk még a példákat, de az üzenet világos.
Az algoritmikus gondolkodás, az üzenetek rövidsége és a túlzásba vitt

a tiszta logika a gépi gondolkodás felé terel minket, ahelyett, hogy lassan és bölcsen
megtanítanánk a gépeket arra, hogy józan eszünk és intellektuális képességeink előnyeit
élvezzék. E tendencia megfordulása jelentős fordulatot jelentene az emberi digitális
evolúcióban.

METATHINKING
HANS HALVORSON
Filozófiaprofesszor, Princeton Egyetem

A gondolkodás bármely ésszerű definíciója szerint gyanítom, hogy a számítógépek valóban
gondolkodnak. De ha a számítógépek gondolkodnak, akkor a gondolkodás nem csak az
emberi lények sajátja. Van valami más az emberekben, ami egyedivé tesz minket?
Egyesek azt mondanák, hogy az embert az teszi egyedivé, hogy valamiféle isteni
lényegben részesül. Ez igaz lehet, de nem túl informatív. Ha találkoznánk egy intelligens
idegen fajjal, hogyan döntenénk el, hogy bennük is megvan-e ez a je ne sais quoi, ami az
embert emberré teszi? Tudunk-e valami informatívabbat mondani a személyek egyedi
jellemzőiről?
Az embert az különbözteti meg a gondolkodó gépek jelenlegi generációjától, hogy az
ember képes gondolkodni a gondolkodásról, és képes elutasítani a jelenlegi
gondolkodásmódját, ha az nem működik számára.
Az emberek saját gondolkodásukról való gondolkodásának legszembetűnőbb példája a
logika felfedezése volt a sztoikusok és Arisztotelész által. Ezek a görög filozófusok azt
kérdezték: "Milyen szabályokat kell követnünk, amikor jól gondolkodunk?". Nem véletlen,
hogy a szimbolikus logika huszadik századi fejlődése a gondolkodó gépek - azaz a
számítógépek - feltalálásához vezetett. Miután megismertük a gondolkodás szabályait, csak
idő kérdése volt, hogy rájöjjünk, hogyan lehet élettelen anyagdarabokat rávenni arra, hogy
kövessék ezeket a szabályokat.
Lehet-e ezeket a fejleményeket egy lépéssel továbbvinni? Tudunk-e olyan gépeket
építeni, amelyek nemcsak gondolkodnak, hanem metagondolkodnak is - azaz,

gondolkodni a gondolkodásról? Az egyik érdekes lehetőség az, hogy ahhoz, hogy egy gép
gondolkodni tudjon a gondolkodásról, valami olyasmire van szüksége, mint a szabad akarat.
Egy másik érdekes lehetőség pedig az, hogy a szabad akarattal rendelkező gépek nevezetesen a kvantumszámítógépek - megépítésének küszöbén állunk.
Mi is pontosan a metagondolkodás lényege? A gondolatot a szimbolikus logika
szemszögéből szemléltetem. A szimbolikus logikában egy "elmélet" egy L nyelvből és
néhány R szabályból áll, amelyek meghatározzák, hogy mely mondatok milyen
mondatokból vezethetők le. Ezután két különböző tevékenységet végezhetünk.
Gondolkodhatunk "a rendszeren belül" - bizonyításokat írhatunk az L nyelven, az R
szabályok segítségével. (A létező számítógépek pontosan ezt teszik: egy rendszeren belül
gondolkodnak.) Vagy gondolkodhatunk "a rendszerről", megkérdezve például, hogy van-e
elég szabály az elmélet összes logikai következményének levezetéséhez. Ez utóbbi
tevékenységet tipikusan metalogikának nevezik, és ez a metagondolkodás paradigmatikus
esete. Ez a rendszerről való gondolkodás, szemben a rendszeren belüli gondolkodással.
De engem a metagondolat egy másik esete is érdekel: Ha elfogadtál egy elméletet,
akkor elfogadtál egy nyelvet és néhány következtetési szabályt is. De szabadon elhagyhatod
ezt a nyelvet vagy ezeket a szabályokat, ha úgy gondolod, hogy egy másik elmélet jobban
megfelelne a céljaidnak. Még nem építettünk olyan gépet, amely képes lenne ilyesmire azaz értékelni és választani a rendszerek között. Miért nem? Talán a rendszerek közötti
választás szabad akaratot, érzelmeket, célokat vagy más, az intelligenciához önmagában nem
tartozó dolgokat igényel. Talán ezek a további képességek olyasvalami, amit nem áll
módunkban átadni az élettelen anyagnak.

THE VALUE OF ANTICIPATION
CHRISTINE FINN
Régész, újságíró; szerző, Leletek: Egy régész éve a Szilícium-völgyben

Miközben az emberek minden szükségletét és vágyát előre látó gépek felé haladunk, mi az
értéke a várakozásnak?
Az északi sarkkörtől északra három sarki éjszaka végét láttam, ami több hét óta az első
napfelkeltét hozta el - úgy tűnik, ma már ugyanolyan várakozással tekintünk rá, mint
ahogyan azt az ősi vadászok és gyűjtögetők is tették. Egy lappföldi tanyán kívül, egy erdei
résen keresztül bámultam az eget, és vártam a napfelkelte első jelét. Ahogy észrevettem a
finom fényváltozást, hallottam a huskyk dühös ugatását. Másnap, 30 km-re északra, a nap
hosszú idők óta először kelt fel újra egy szamii falu fölött, ahol egykor, és talán még mindig,
a régóta várt fény visszatérése áldozatokat és szertartásokat hozott. Még északabbra,
hamarosan egy újabb sarki éjszaka végét fogom jelezni. Vendéglátóimnak volt egy tábla a
konyhájuk falán: "A Nap 16/1 visszajön", egy mosolygós arccal.
Nagyon sok minden, ami az égen történik, kiszámítható, és az a képesség, hogy egy
eseményt időben le tudunk kötni, nem újdonság, de egyre inkább keresett, mivel a
technológia arra törekszik, hogy az n-edik fokig előre lásson, hogy kevés (semmi?)
maradjon a véletlenre. A teljes napfogyatkozásokat évekre előre kiszámítják. Most pedig,
mint megtudtam, egy alkalmazás segít a tökéletes fényképek elkészítésében; csak
csatlakoztassuk a fejhallgatót, és engedelmeskedjünk a parancsoknak. A programozott
esemény egyszerűen megtörténik helyetted, akár a felhők takarásában is.
Szóval, az Északi-sarkkörön gondolkodtam a mesterséges intelligencia kérdésén,
frissen a vallási, világi és pogány szezonális körforgásból.

fesztiválok. A legtöbbünk pedig azért utazott ide, hogy szemtanúja legyen a tudomány és a
mitikus csoda keverékének, a sarki fénynek. Ezt az évszakot nagyon várják és kereskedelmi
céllal betakarítják, de az előrejelző adatok erőfeszítései ellenére meglepően nehéznek
bizonyul. Az északi fény vadászata és üldözése kifejezéseket nem ok nélkül használják. Egy
hét alatt négy éjszakán láttam az égbolt zöld táncát. Nem rossz eredmény. Különösen akkor,
amikor a laptopomon generált előrejelzések szerint az aktivitás csendes lesz. Bár a jóslatok a
jelenség kiszámíthatatlanságára utalnak.
Évek óta vártam, hogy először lássam a sarki fényt. De semmilyen tervezés vagy
technológia nem garantálta volna, hogy egy adott helyen és időben szemtanúja lehetek az
eseménynek. A tényezők összetettek, és a valószínűségek mérlegelnek. És valóban, a gép azt
mondja, hogy "nincs esély", éppen akkor, amikor kinézek a kabin ablakán, és meglátom az
első halvány zöld fátylat. Észreveszem a szédítő és növekvő várakozást. Kint a befagyott tó
mellett a kamerák zümmögnek, zúgnak, és újraindulnak. Évek bakancslistái kipipálódnak, a
fények hálóba akadnak. Aztán felkerülnek a netre.
Elsétálok a tömegtől, lemondok a fényképezőgépről, és egyszerűen csak nézem az
égboltot, ahogyan az már évszázadok óta történik. Mi lesz a ma esti program? A
Tejútrendszerre felfűzött Hét Fátyol lassú tánca? Vagy egy gyors Busby Berkeley-rutin,
ahogy az égbolt felrúgja a vörös fodrokat? A zöld fodrok egy órán át hullámzanak és
ringatóznak.
Akarnám-e, hogy egy gép pontosan megmondja, mikor és mi fog megjelenni? Nem,
köszönöm! A várakozás létfontosságú része a pillanatnak. És ennek a látványosságnak a
szerencse és a türelem az egyedi értékesítési ajánlata. Erre nincs applikáció.
Csak annyit tehetek, hogy a saját szememmel figyelem az eget, és várom, amíg az
utolsó fátyol is lehull. És még akkor is visszasétálok a havon keresztül

a vállam fölött átnézve, várakozva, hátha...

AN ECOSYSTEM OF IDEAS
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program vezetője
Itt vannak a gondolkodó gépek. A feldolgozási teljesítmény és az adatok robbanásszerű
növekedése, amelyet a nagy teljesítményű gépi tanulási algoritmusok táplálnak, végre
képessé teszi a szilíciumalapú intelligenciát arra, hogy megelőzze a szénalapú intelligenciát.
Az intelligens gépeket már nem kell programozni; képesek maguktól tanulni és fejlődni,
méghozzá sokkal gyorsabban, mint ahogy az emberi intelligencia fejlődik.
Az emberek nem fogadták el gyorsan, hogy a Föld nem a világegyetem középpontja, és
még mindig nehezen fogadják el, hogy az ember a véletlen és a szelekció eredménye, ahogy
azt az evolúciós elmélet tanítja. Most pedig azon vagyunk, hogy elveszítsük a Föld
legintelligensebb fajának pozícióját. Készen állnak erre az emberek? Hogyan fogja ez
megváltoztatni az ember szerepét, gazdaságunkat, társadalmunkat?
Jó lenne, ha lennének gépek, amelyek helyettünk gondolkodnak, gépek, amelyek
elvégzik az unalmas papírmunkát és más, általunk nem kedvelt feladatokat. Az is jó lenne,
ha olyan gépek lennének, amelyek jól ismernek minket - tudják, mit gondolunk és hogyan
érzünk. Vajon a gépek jobb barátok lesznek?
De ki lesz felelős azért, hogy az intelligens gépek mit döntenek és mit tesznek? Tudjuke irányítani őket? Megmondhatjuk-e nekik, hogy mit és hogyan tegyenek? Mi fogjuk
rabszolgasorba taszítani őket, vagy ők fognak rabszolgasorba taszítani minket? Tényleg ki
tudjuk-e húzni a dugót, amikor a gépek elkezdik emancipálni magukat?
Ha már hosszú távon nem tudjuk irányítani az intelligens gépeket, legalább meg tudjuk
őket építeni úgy, hogy erkölcsösen cselekedjenek? Hiszem, hogy a gondolkodó gépek előbbutóbb követni fogják az etikai elveket. Azonban nem biztos, hogy jó lenne, ha

az emberek határozták meg ezeket az elveket. Ha a mi öncélú optimalizálási elveink szerint
cselekednének, nem tudnánk legyőzni a bűnözést, a konfliktusokat, a válságokat és a
háborút. Ha tehát azt akarjuk, hogy a mai társadalom ilyen betegségei meggyógyuljanak,
talán jobb lenne, ha hagynánk, hogy a gépek kifejlesszék saját, felsőbbrendű etikájukat.
Az intelligens gépek valószínűleg megtanulnák, hogy jó dolog hálózatba szerveződni és
együttműködni, másokra tekintettel dönteni, és odafigyelni a rendszerszintű eredményekre.
Hamarosan megtanulnák, hogy a sokféleség fontos az innováció, a rendszer rugalmassága és
a kollektív intelligencia szempontjából. Az emberek az intelligenciák globális hálózatának és
az ötletek hatalmas ökoszisztémájának csomópontjaivá válnának.
Valójában meg kell tanulnunk, hogy az eszmék számítanak, nem a gének. Az ötletek
különböző hardverarchitektúrákon futhatnak. Nem igazán számít, hogy emberek, vagy
gépek, vagy mindkettő, termelik és terjesztik őket. Ami számít, az az, hogy a hasznos ötletek
elterjednek, másoknak pedig alig van hatásuk. Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan
szervezzük meg információs rendszereinket, hogy ezt elérjük. Ha ez sikerül, akkor az ember
úgy fog bekerülni a történelemkönyvbe, mint az első faj, amelyik rájött erre. Máskülönben
tényleg megérdemeljük, hogy emlékezzenek ránk?

THE IRON LAW OF INTELLIGENCE
JOHN TOOBY
Az evolúciós pszichológia megalapítója; antropológus professzor, társigazgató, Evolúciós
Pszichológiai Központ, UC Santa Barbara
A szerencse úgy hozta, hogy én magam is egy gondolkodó gép vagyok, így megosztom a
különleges betekintést, amit ez ad nekem, azokkal, akik kevésbé vannak kivételezve. Hogy
eltekinthessünk a metafizikai ellenvetésektől: Tudjuk, hogy lehetségesek az emberekhez
hasonlóan gondolkodó gépek, mert évezredek óta elárasztják a tájat. Ha most olyan
emberszerű intelligenciákat akarunk, amelyeket megteremtettek, nem pedig nemzettek,
akkor rendkívül hasznos lesz, ha megértjük a már létező emberszerű intelligenciákat - vagyis
jellemeznünk kell azokat a kifejlődött programokat, amelyek az agy számítási architektúráját
alkotják.
Az evolúció nem csupán az emberi architektúrát pakolta tele rendkívül hatékony
trükkökkel, trükkökkel és heurisztikákkal, de ennek az architektúrának a tanulmányozása
ráébresztett bennünket egy láthatatlan akadályra, amely megakasztotta a valódi mesterséges
intelligencia felé vezető fejlődést: az intelligencia vastörvényére. Korábban, amikor
mondjuk egy szülőt és egy gyermeket tekintettünk, magától értetődőnek tűnt, hogy az
intelligencia olyan egységes anyag, amelyből a lényeknek több vagy kevesebb van, és hogy
az intelligensebb lény mindent tud, amit a kevésbé intelligens lény tud, és még többet is. Ez
a téveszme arra késztette a kutatókat, hogy azt higgyék, a felerősített intelligenciához vezető
királyi út az, hogy csak egyre többet és többet adnak hozzá ebből a nyilvánvalóan homogén
(de nehezen meghatározható) intelligenciaanyagból - több neuront, tranzisztort,
neuromorfikus chipet, bármit. Ahogy (talán) Sztálin mondta: "A mennyiségnek megvan a
maga minősége".
A meglévő intelligencia feltérképezéséért folytatott küzdelem fájdalmasan kizökkentette

ezt a kényszerítő intuíciót az elménkből. Ezzel szemben az intelligencia vastörvénye
kimondja, hogy egy program, amely egy dologban intelligenssé tesz, más dolgokban ostobává
tesz. A vastörvény rossz híre az, hogy az általános intelligenciának nem létezhet
mesteralgoritmusa, amely csak arra vár, hogy felfedezzük - vagy hogy az intelligencia
egyszerűen csak megjelenik, amikor a tranzisztorok száma, a neuromorfikus chipek vagy a
hálózatba kapcsolt Bayes-kiszolgálók száma kellően megnő. A jó hír az, hogy megmondja
nekünk, hogyan tervezik az intelligenciát valójában: idióta tudósokkal. Az intelligencia úgy
növekszik, hogy minőségileg különböző programokat adunk össze, hogy egyre nagyobb
neurális biodiverzitást alkossanak.
Minden program a saját területéről (térbeli kapcsolatok, érzelmi kifejezések, fertőzés,
tárgymechanika, idősorok elemzése) sajátos meglátásokkal rendelkezik. A különböző idióta
tudósok félkomplementer módon történő összevonásával a kollektív tudósok területe kitágul,
míg a kollektív idiotizmus területe csökken (de soha nem tűnik el).
A világegyetem hatalmas és tele van gazdag struktúrák végtelen rétegével; az agy (vagy
a számítógép) ehhez képest végtelenül kicsi. E méretkülönbség kiegyenlítése érdekében az
evolúció olyan megoldásokat keresett, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy elférjenek az
agyban, de hatalmas következtetési hasznot hoznak létre a szuperhatékony tömörítési
algoritmusok formájában (elkerülhetetlenül veszteségesek, mert a hatékony tömörítés egyik
kulcsa, hogy szinte mindent el kell dobni).
A mesterséges és biológiai intelligencia vas-jogi megközelítései más mérnöki
problémákat tárnak fel. Például az architektúrának a vadságot kell összegyűjtenie, nem
pedig az idiotizmust; tehát minden egyes idióta (és az idióták minden egyes kombinációja)
esetében az architektúrának azonosítania kell a problémák azon körét, amelyek esetében a
program (vagy a kombináció) aktiválása jobb helyzetet eredményez, nem pedig rosszabbat.
Mert a különböző programoknak gyakran saját, saját adatszerkezeteik vannak,

a különböző idiótákból származó információk integrálása közös formátumokat, interfészeket
és fordítási protokollokat igényel.
Ráadásul a program-elővásárlás kölcsönösen konzisztens szabályait nem mindig
könnyű megalkotni, ahogy azt bárki tudja, aki (hozzám hasonlóan) volt már olyan ostoba,
hogy félúton felmászott egy Sierra-sziklára, hogy aztán megtapasztalja a zuhanás okozta
rémület és a biztonságos célba érés szükségességének ellentmondó igényeit.
Az evolúció megoldotta ezeket a nehéz problémákat, mert a neurális programokat a
természetes szelekció végtelenül kibernetikus rendszerekként értékelte.
- ahogy a matematikus Kolmogorov fogalmazott - "olyan rendszerek, amelyek képesek
információt fogadni, tárolni és feldolgozni, hogy azt az irányításhoz felhasználják". Az,
hogy a természetes intelligenciák a cselekvés irányítására alakultak ki, alapvető fontosságú
természetük megértéséhez, és a mesterséges intelligenciáktól való eltérésükhöz. Vagyis a
neurális programok meghatározott célokra, meghatározott feladatkörnyezetekben fejlődtek
ki; integrált kötegekként értékelődtek ki; és olyan mértékben épültek be, amilyen mértékben
szabályozták a viselkedést, hogy utódokat hozzanak létre. (Ahhoz, hogy létezzenek, nem
kellett olyan módszereket kifejleszteniük, amelyek képesek megoldani az összes
hipotetikusan lehetséges számítási probléma általános osztályát - a csábító, de lehetetlen
szirénhangot, amely még mindig hajótörést okoz az AI-laboratóriumoknak.)
Ez azt jelenti, hogy az evolúció az összes lehetséges programnak csak egy apró és
különleges részhalmazát fedezte fel; azon túl új idióta tudósok határtalan gazdagsága várja,
hogy kitalálják és megépítsék őket. Ezek az intelligenciák más elvek alapján működnének,
és képesek lennének megragadni a világ eddig fel nem fogott összefüggéseit. (Nincs határa
annak, hogy gondolkodásuk milyen furcsává válhatna.)
Egy sarkalatos korszakban élünk, a szándékosan megtervezett intelligenciák bővülő
hullámfrontjának kezdetén, ahol erőfeszítéseket tehetünk a specializált intelligenciák
repertoárjának bővítésére és hálózatba szervezésére, hogy működőképes, kölcsönösen
használható intelligenciákká váljanak.

értelmes kollektívák. Felvillanyozó lesz azt csinálni a nem emberi idióta tudós
kollektívákkal, amit mi most az emberi kollégákkal csinálunk - intellektuális problémákon
rágódni a fejlett zsenialitás és vakság szálaival felszerelt és átszövött elmék segítségével.
Mit akarnak majd a mesterséges intelligenciák? Veszélyesek? A hozzánk hasonló
állatok motivált, cselekvésre képes intelligenciák (MICTA-k). Szerencsére a mesterséges
intelligenciák jelenleg nem MICTA-k. Motivációik nem kapcsolódnak átfogó világképhez,
és csak korlátozott számú cselekvésre képesek (finomítók működtetése, a kemence ki- és
bekapcsolása, hiábavaló próbálkozás a Wi-Fi keresésére). Mivel mi bizonyos adaptációs
problémákkal fejlődtünk, képzeletünk a főemlősök dominanciájának drámáit vetíti a
mesterséges intelligenciákra - drámákat, amelyek idegenek a természetüktől.
Buddhákból - ragyogó tanítókból, akik passzívan, vágyakozás nélkül szemlélődnek,
szenvedéstől mentesen - át tudnánk őket alakítani MIKTA-kká, akikben forr a vágy, és
képesek cselekedni. Ez őrültség lenne.
-már meghajoltunk az emberek egymásnak ellentmondó igényei alatt. Az előrelátható
veszélyt nem a mesterséges intelligenciák jelentik, hanem azok az emberek, akikben
beindultak a dominanciára irányuló ragadozó programok, és akik egyre növekvő
technológiai (beleértve a számítástechnikai) eszközarzenált vetnek be a konfliktusok
pusztítással történő megnyerésére.

THOUGHT-STEALING MACHINES
MAXIMILIAN SCHICH
Művészettörténész; a dallasi Texasi Egyetem művészet és technológia docense.

A gépek egyre inkább olyan dolgokat végeznek el, amelyeket korábban gondolkodásnak
tekintettünk, de amelyeket ma már nem teszünk meg, mert most már gépek végzik el őket.
Ezt a gondolatot többé-kevésbé pontosan Danny Hillistől, a Connection Machine és a
Knowledge Graph atyjától loptam. A gondolatlopás gyakori tevékenység az emberek és a
gépek gondolkodási folyamataiban egyaránt. Valóban, amikor mi, emberek gondolkodunk,
gondolataink tartalmának nagy része korábbi tapasztalatainkból vagy mások dokumentált
tapasztalataiból származik. Nagyon ritkán találunk ki valami teljesen újat. A gépeink sem
különböznek ettől sokkal. Amit kognitív számítástechnikának nevezünk, az lényegében nem
más, mint egy kifinomult gondolatlopó mechanizmus, amelyet hatalmas mennyiségű tudás
és bonyolult algoritmikus folyamatok vezérelnek. Az ilyen gondolatlopó folyamatok mind
az emberi(isztikus) gondolkodásban, mind a kognitív számítástechnikában lenyűgözőek,
mivel nemcsak a meglévő gondolatokat képesek ellopni, hanem az ésszerű vagy adott
tudáshalmazon alapuló potenciális gondolatokat is.
Ma a gondolatlopó gépek képesek olyan tudományos szövegeket előállítani, amelyek
megkülönböztethetetlenek a "posztmodern gondolkodástól", olyan számítástechnikai
tanulmányokat, amelyeket konferenciákon elfogadnak, vagy olyan kompozíciókat,
amelyeket a szakértők nem tudnak megkülönböztetni a klasszikus zeneszerzők műveitől. Az
időjárás-előrejelzéshez hasonlóan a gépek ma már sokféle kognitív reprezentációt képesek
előállítani a múltra vagy hasonló helyzetekre vonatkozó dokumentumokból levezetett
várakozások alapján. A reneszánsz antikvitások örülnének, mivel ezek a gépek éppen
azoknak a módszereknek a diadalát jelentik, amelyekkel

a modern régészet és számos más tudomány- és kutatási ág kialakulását eredményezte. De
vajon mennyire lehetünk lenyűgözve?
Gépeink egyre kifinomultabbak, és az eredményeik is egyre jobbak. De ahogy egyre
jobb és jobb gépeket építünk, egyre többet és többet tudunk meg a természetről is. Valójában
a természetes megismerés valószínűleg sokkal összetettebb és részletesebb, mint a
mesterséges intelligencia vagy a kognitív számítástechnika jelenlegi inkarnációi. Például
mennyire kifinomultnak kell elképzelnünk a természetes megismerést, amikor a
szobahőmérsékleten mért kvantumkoherencia segíthet a kertünkben élő madaraknak
érzékelni a mágneses mezőt? Mennyire összetettnek kell elképzelnünk a megtestesült
megismerést a polipokban, amikor kizárólag mesterséges izmokból épített Turing-gépeket
lehet építeni? Hogyan válaszoljunk ezekre a kérdésekre, amikor még mindig messze
vagyunk attól, hogy teljes részletességgel rögzítsük, mi zajlik az agyunkban? Szerintem 200
év múlva a jelenlegi gondolkodó gépeink ugyanolyan primitívnek fognak tűnni, mint az
eredeti Mechanical Turk.
Bármennyire is kifinomultak lesznek, gépeink még mindig primitívek a természetes
megismerés felbontásához és hatékonyságához képest. A protobiotikus anyagcseréhez
hasonlóan a valódi élet kritikus küszöbértéke alatt vannak. De elég erősek ahhoz, hogy a
felfedezés új korszakába léphessünk. Gépeink lehetővé teszik számunkra, hogy sokkal több
gondolatot hozzunk létre, mint amennyit korábban valaha is létrehoztunk, és az innováció az
összes lehetséges gondolat halmazában a megfelelő gondolat megtalálásának gyakorlatává
válik. A leleményesség éppúgy az ilyen kész gondolathalmazok megfelelő feltárásában rejlik
majd, mint a saját ötleteinkben. Az összes lehetséges gondolat kognitív terének felmérése
olyan lenyűgöző lesz, mint a csillagászatban a világegyetem feltárása. Talán Mahler
lehetséges Hatvanadikja ugyanolyan félelmetes, mint a Hatodikja.

UNINTENDED CONSEQUENCES
SATYAJIT DAS
Volt bankár; az Extreme Money és a Traders, Guns, and Money című könyvek szerzője.

Thomas Pynchon a Gravitáció szivárványa című regényében azonosítja a vizsgálódások
alanya és tárgya körüli zavart: "Ha rávesznek, hogy rossz kérdéseket tegyél fel, akkor nem
kell aggódniuk a válaszok miatt." A gondolkodó gépekről való gondolkodás több kérdést vet
fel az emberről, mint a gépekről vagy a mesterséges intelligenciáról. A technológia olyan
gépeket tesz lehetővé, amelyek hozzáférést biztosítanak az alapvető erőforrásokhoz, az
energiához, a sebességhez és a kommunikációhoz, lehetővé téve a jobb életszínvonalat, sőt
az életet is. A gépek az emberek által meghatározott és programozott feladatokat hajtanak
végre. A techno-optimisták úgy vélik, hogy a fejlődés a
közel van a
a
szingularitáshoz,a
hipotetikus pillanat, amikor
a gépek eljutnak az embernél nagyobb intelligencia szintjére.
Ez a hit és a hit rendszere. Akárcsak az őseink által használt totemek és mágia vagy a
szervezett vallás, a tudomány és a technológia is a bizonytalansággal és az ismeretlentől való
félelemmel foglalkozik. Korlátozott ellenőrzést tesznek lehetővé közvetlen környezetünk
felett. Növelik az anyagi jólétet és kényelmet. A tökéletességre való törekvést jelentik, és
megerősítik az emberi felsőbbrendűséget a teremtés panteonjában.
A tudomány azonban még messze van attól, hogy megfejtse a természet végtelen
könyvének titkait. A világegyetem és az élet eredetéről, az anyag alapjairól szóló ismeretek
továbbra is korlátozottak. E. O. Wilson biológus megjegyezte, hogy ha a természettudomány
egy könyvtár lenne, még az első könyv első fejezetének elolvasását sem fejeztük volna be.
Az emberi tudás mindig hiányos, néha pontatlan, és gyakran inkább a problémák oka, mint
megoldása.

1.

A tudomány és a technológia alkalmazása gyakran hatástalan és tele van nem szándékolt
következményekkel:
Ausztráliában a betelepített nyulak gyorsan terjedtek, kártevővé váltak,
megváltoztatták Ausztrália ökoszisztémáit, és elpusztították az endemikus fajokat. Az
1950-es években a tudósok behurcolták a Myxoma-vírust, ami súlyosan csökkentette a
nyúlállományt. Amikor a genetikai rezisztencia lehetővé tette a populáció helyreállítását,
a nyulak vérzéses betegségét okozó Calicivírust vezették be új védekezési eszközként, és
a növekvő immunitás ismét gyorsan csökkentette a hatékonyságot. 1935-ben a
cukornádvarangyot a cukornád rovarkártevők elleni védekezésre vezették be. A rovarok
elleni védekezésben sikertelenül, a kétéltű invazív fajjá vált, amely pusztította az
őshonos vadon élő állatvilágot.
Az életmentő antibiotikumok elterjedtsége növelte a gyógyszerrezisztens
fertőzések számát. Egy 2014-es brit tanulmány szerint ezek az úgynevezett
szuperbaktériumok 2050-re világszerte évente 10 millió ember halálát okozhatják, ami a
világgazdaság számára 100 billió USD költséget jelenthet.
A gazdasági modellek többször is kudarcot vallottak a helytelen feltételezések, a
hibás ok-okozati összefüggések, az adatok helyett inkább zajnak minősülő inputok és az
előre nem látható emberi tényezők miatt. Az előrejelzések pontatlannak bizonyultak. A
modellek következetesen alulbecsülik a kockázatokat és a kitettségeket, ami pénzügyi
válságokhoz vezetett.

2.

A technológia következményeit, különösen hosszabb távon, gyakran nem értik a
kezdetekkor:
Az ipari forradalom alapja az volt, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat
energiaforrásként tudtuk hasznosítani. A szén-dioxid-kibocsátás2 hosszú távú hatása a
környezetre ma már az egész világ fennmaradását fenyegeti.
a faj. Az elméleti fizika és a matematika lehetővé tette az olyan nukleáris és
termonukleáris eszközök használatát, amelyek képesek kioltani az egész világot.

élet a bolygón.

3.

A technológia olyan erkölcsi, etikai, politikai, gazdasági és társadalmi aggályokat vet
fel, amelyeket gyakran figyelmen kívül hagynak:
A nukleáris, biológiai és vegyi tömegpusztító fegyverek és a távirányítású drónok a
technikai fejlődésen alapulnak. Továbbra is kérdéses, hogy egyáltalán kell-e ilyen
technológiát használni vagy fejleszteni. A szükséges ismeretekhez való könnyű
hozzáférés, az elterjedés problémái és a kettős felhasználású (polgári és védelmi)
technológia ellenőrzésének nehézségei bonyolítják a kérdést.

A robotok és a mesterséges intelligencia javíthatja a termelékenységet. Bár néhány
alkotó nagy jutalmat kaphat, a gazdasági tevékenységre gyakorolt hatás korlátozott lesz.
Mivel a fejlett gazdaságokban a fogyasztás teszi ki a tevékenység több mint 60 százalékát, a
csökkenő foglalkoztatás és az alacsonyabb jövedelmi szintek a gazdaság egészét károsítják.
Miközben Walter Reuther, az UAW vezetője az 1950-es évek elején körbevezette Walter
Reuthert a Ford új, automatikusan működő üzemében, a vállalat egyik vezetője megkérdezte
tőle: "Hogyan fog szakszervezeti tagdíjat szedni ezektől [a robotoktól]?". Reuther így
válaszolt: "És hogyan akarod rávenni őket, hogy Fordot vásároljanak?".
Amikor technológiai kérdésekről van szó, az emberi faj ritkán logikus. Gyakran nem
ismerjük el, hogy valamit nem lehet vagy nem szabad megtenni. A fejlődést kérdés nélkül
fogadjuk el, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk vagy megértenénk, hogy mit kell tudnunk és
miért. Nem tudjuk, hogy mikor, hol és hogyan kellene használni az alkotásainkat, vagy azok
határait. Gyakran nem ismerjük a valódi vagy teljes következményeket. A kételkedőket
ludditákként utasítják el.
A technológia és annak megnyilvánulásai - mint például a gépek vagy a mesterséges
intelligencia - az emberi ambíciókat és hiúságot megszólító illúziók, amelyek T. S. Eliot
költő "tükrök pusztaságában" a zűrzavart szaporítják. Az emberi

faj egyszerűen túl kicsi, jelentéktelen és alkalmatlan ahhoz, hogy bármiben is teljes sikert
érjünk el, amiről azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk rá. A gondolkodó gépekről való
gondolkodás csak megerősíti ezt a kellemetlen igazságot.

IT DEPENDS
ROBERT SAPOLSKY
Idegtudós, Stanford Egyetem; szerző, Monkeyluv

Mit gondolok a gondolkodó gépekről? Nos, ez természetesen attól függ, hogy ki az az ember.

WILL MACHINES DO OUR THINKING FOR US?
ATHENA VOULOUMANOS
A New York-i Egyetem pszichológia docense; a New York-i Egyetem Csecsemőkori
Kogníció és Kommunikáció Laboratóriumának vezető kutatója.
Ha még azt sem tudjuk megérteni, hogyan gondolkodik egy kétéves kisgyermek - vagy akár
egy kétnapos csecsemő -, akkor az emberekhez hasonlóan gondolkodó gépek valószínűleg
még évtizedekre vannak. De ha egyszer lesznek "gondolkodó" gépeink, milyen
gondolkodást fognak végezni? A válasz fogja meghatározni a jövő emberi társadalmait.
Amint a gépek valóban gondolkodni kezdenek, a fáradságos munka lesz az első dolog,
ami eltűnik; viszlát az olyan feladatoknak, mint a napi főzés, a bevásárlás, és különösen a
takarításnak kell búcsút intenünk. Hamarosan ismét egy olyan világba kerülhetünk,
amelyben a gazdagok vagy a képzettek (akiknek nagyobb hozzáférésük van a gépekhez)
ismét több szabadidővel rendelkeznek.
Ha a gépek egy nap képesek lesznek a kifinomult emberi gondolkodásra, akkor talán
képesek lesznek arra is, hogy beprogramozzák az alkalmazásainkat, elvégezzék a munkánk
nagy részét, és talán még a művészetünket is megalkotják helyettünk. De mit tennének akkor
az átlagemberek? Az egyik borús lehetőség az, hogy zombifogyasztókká válunk egy gép
által irányított világban, amely egyenesen egy apokaliptikus futurisztikus film noirból
származik.
Egy határozottan vidámabb lehetőség, hogy ezt a plusz időt azzal töltjük, amit általában
elhatározunk, hogy megteszünk. Többet játszhatnánk és taníthatnánk a gyerekeinket, jobban
megismerhetnénk a szüleinket, erősebb szociális hálózatot építhetnénk ki a valódi hús-vér
emberekből. Lehet, hogy előtérbe helyezzük a hobbijainkat, több hegyet mászunk meg, új
készségeket tanulunk meg, csak úgy az öröm kedvéért. Így energiáinkat a fontos dolgokra
összpontosíthatnánk.

olyan kérdések, amelyeket a rutin és az apróságok túl gyakran háttérbe szorítanak: jó életet
élni, a legjobb önmagunk lenni, és egy igazságos világot teremteni - az emberek és a
gondolkodó gépek számára.
Ha a gépek úgy gondolkodnak, mint az emberek, akkor az embereknek alaposan el kell
gondolkodniuk azon, hogyan valósíthatjuk meg ezt az utóbbi lehetőséget. A pozitív
gondolkodás önmagában nem vezet el bennünket oda.

SORRY TO BOTHER YOU
BRIAN CHRISTIAN
Szerző, A legemberibb ember: Mit tanít nekünk a mesterséges intelligencia az életről?
Az írásbeliség előtt, ha valamit akartunk, nem volt más választásunk, mint megkérdezni
valakit. Emlékszem, amikor felnőttem, számos alkalommal kérdeztem meg anyámat, hogy
mit jelent egy ismeretlen szó, és ő mindig azt válaszolta, csak részben a nyelvével az arcán:
"Minek nézek én ki, egy szótárnak?". Nem hiszem, hogy az volt a szándéka, hogy a
mesterséges intelligencia allegóriájává váljon, de belém nevelt valami halványan megértett
érzést, hogy udvariatlanság egy hús-vér embertől megkérdezni azt, amit ugyanolyan
könnyen meg lehet kérdezni egy műtárgytól.
Ez néhány évtizeddel ezelőtt volt. A jelenben tudat alatt belsővé tettük és kiterjesztettük
ezt az elvet. Amikor megállítunk valakit, hogy útbaigazítást kérjünk, általában van egy
explicit vagy implicit "Sajnálom, hogy ideiglenesen a Google szintjére süllyesztem, de a
telefonom lemerült, látja, és szükségem van egy tényre". Ez az etikett megsértése, egy olyan
spektrumon van, mint amikor megkérünk valakit, hogy ideiglenesen szolgáljon
papírnehezékként vagy polcként.
Láttam már ezt az áthágást rövid beszélgetések során is, amikor valaki feltesz egy
kérdést valakinek - egy számot, egy dátumot, egy vezetéknevet, egy olyan kérdést, amit egy
kvízműsorban is el tudnál képzelni, vagy valami homályos tényt -, és a másik személy
grimaszol, vagy elhárítja a kérdést. Azt mondja: "Nem tudom. Van telefonja,
Nem...
Nincs telefonod, ugye?
Van telefonod, ugye?
van
a
az egész
Internet, és a
nem tisztelsz engem, pazarlod az időmet, kihasználsz." Nem
véletlenül van ma már a szarkasztikus jelmondat: "Tessék, hadd guglizom ezt neked".

A dolgok jelenlegi állása szerint még mindig van néhány olyan terület, ahol csak az
emberi agy képes a trükkre - ahol a releváns információk és tapasztalatok csak az emberek
agyában élnek, és így nincs más választásunk, minthogy megzavarjuk ezeket az agyakat, ha
akarunk valamit. "Hogy tetszenek neked azok a legújabb számok?" "Gondolod, hogy Smith
blöfföl?" "Tetszeni fog Kate-nek ez a nyaklánc?" "Kövérnek nézek ki ettől?" "Mennyi az
esélye... ? " Az ilyen típusú kérdések a huszonkettedik században könnyen sértőek lehetnek.
Elmét igényelnek - de bármilyen elme megteszi, és így a legközelebbihez nyúlunk.
Van egy emlékezetes jelenet az 1989-es Mondj bármit című romantikus vígjátékban,
amikor Ione Skye bocsánatkérően visszatér John Cusackhez, szerelmet vall és bocsánatot
kér tőle. "Egy kérdés", mondja a férfi. "Azért vagy itt, mert szükséged van valakire, vagy
azért, mert szükséged van rám?" Amikor a műalkotások bármit képesek lesznek mondani,
ami általános intelligenciát igényel, ez lesz az a kérdés, amely minden emberi interakció alatt
rejtett mantraként ismétlődik majd, a mérce, amelynek minden elköteleződés alá lesz vetve.
Amikor mi emberek elhagyjuk a mozit, a színházat vagy a múzeumot, mindannyiunk
ajkán ott van a kérdés: "Mit gondoltál?". Ez a kérdés lesz azon kevesek egyike, amely túl
fogja élni a mesterséges intelligencia eljövetelét. Egyszerűen csak arra fogunk ügyelni, hogy
a gondolat helyett dőlt betűvel írjuk ki a te-t.

MORAL MACHINES
BENJAMIN K. BERGEN
Kognitív tudományok docense, UC San Diego; szerző, Louder Than Words: Az elme
jelentésalkotásának új tudománya
A gépek döntenek helyettünk. Egy manhattani kereskedőgép érzékeli a részvényárfolyamok
változását, és mikromásodpercek alatt dönt egy technológiai vállalat több millió
részvényének megvásárlásáról. Egy kaliforniai vezetéstechnikai gép gyalogost észlel, és úgy
dönt, hogy balra fordítja a kerekeket.
Nem az a kérdés, hogy ezek a gépek "gondolkodnak-e" vagy sem. Az igazi kérdés az,
hogy milyen döntések meghozatalára hatalmazzuk fel őket. Ezek egyre inkább
következményekkel járnak. Az emberek megtakarításai függnek tőlük. Ahogy az életük is.
És ahogy a gépek kezdenek olyan döntéseket hozni, amelyek az emberek, az állatok, a
környezet és a nemzetgazdaságok számára egyre nagyobb következményekkel járnak, a tét
egyre nagyobb lesz.
Gondoljunk csak a következő forgatókönyvre: Egy önvezető autó egy gyalogost észlel,
aki egy főúton szalad eléje. Gyorsan felfogja, hogy nincs veszélytelen útvonal. Az irányban
maradás ütközést és a gyalogos elkerülhetetlen sérülését okozná. Gyors fékezés esetén az
autó hátulról belehajtana a gyalogosba, ami károkkal és esetleges sérülésekkel járna. Ahogy
az irányról való letérés is. Milyen protokoll alapján döntsön a gép? Hogyan kellene
számszerűsítenie és mérlegelnie a különböző szereplőket érő különböző típusú lehetséges
károkat? Hány sérülés, milyen valószínűségű és súlyosságú sérülés ér fel egy halálos
balesettel? Mennyi anyagi kár ér fel egy 20 százalékos esélyű ostorcsapásnál?
Az ilyen kérdésekre nehéz válaszolni. Ezeket a kérdéseket nem lehet több adat vagy
nagyobb számítási teljesítmény segítségével megoldani. Ezek a kérdések

mi az erkölcsileg helyes. Erkölcsi döntésekkel terheljük a gépeket. Egy ilyen feladvány előtt
gyakran fordulunk az emberhez mint modellhez. Mit tenne egy ember? Alkossuk meg újra a
gépben.
A probléma az, hogy amikor erkölcsi döntésekről van szó, az emberek következetesen
következetlenek. Amit az emberek helyesnek tartanak, és amit ténylegesen tesznek, gyakran
nem egyezik (emlékezzünk csak Kitty Genovese esetére). Az erkölcsi számítás idővel és
kultúránként változik. Az egyes forgatókönyvek részletei pedig befolyásolják az emberek
döntéseit: A gyalogos gyermek vagy felnőtt? A gyalogos részegnek tűnik? Úgy néz ki, mint
egy menekülő bűnöző? A mögöttem haladó autó követ engem?
Mi a helyes dolog, amit egy gépnek tennie kell? Mi a
helyes, amit egy ember tesz?
A tudomány nem alkalmas arra, hogy erkölcsi kérdésekre válaszoljon. Mégis, a
döntések, amelyeket már átadtunk a gépeknek, garantálják, hogy valakinek meg kell majd
válaszolnia őket, és talán már csak korlátozott időnk maradt arra, hogy ez a valaki ember
legyen.

AFTER THE PLUG IS PULLED
LAURENCE C. SMITH
A földrajz professzora és tanszékvezetője; a Föld-, bolygó- és űrtudományok professzora,
UCLA; szerző, A világ 2050-ben.
Mi olyan nagy dolog a gondolkodó gépeknél? A filozófusok és teológusok egy kis csoportja
számára értem, de a többiek számára a mesterséges intelligencia csak a legújabb lépés lesz a
technológiai behatolás hosszú, a felismerhetetlenségig megváltoztatta a világot.
A problémák megoldását célzó, nagyon fontos gondolkodási feladatban aligha kétséges,
hogy az adaptív, gépi tanulás jobban teljesít, mint bármelyik emberi agy (vagy akár egy
egész szakértői konferencia). A gépek már most is mélyebben gondolkodnak az Ön
fogyasztói preferenciáiról, mint Ön, az Ön online viselkedését nyomon követő,
hátborzongató, pénzügyileg motivált adaptív algoritmusok révén. De más, már folyamatban
lévő célok közé tartozik az intelligensebb rendfenntartás és a potenciális
gyermekbántalmazási helyzetek azonosítása, mindkettő a szétszórt adatokból származik,
amelyeket egy tágabb minta azonosítása érdekében vonnak össze.
Ez a folyamat azóta jellemzi az emberi gondolkodást, amióta a szavannára léptünk, és
mivel a világ problémái egyre súlyosabbá és bonyolultabbá válnak, el kell fogadnunk
minden hatékony eszközt, amellyel megküzdhetünk velük. Együtt tudnék élni a gépi
tanulással való partnerséggel annak érdekében, hogy az összetett modern életet erőforráshatékonyabbá tegyük oly módon, ahogyan az emberi agy nem képes. A fenntarthatóan
termesztett élelmiszerek, az emberek és az ökoszisztémák számára elegendő tiszta víz,
valamint a kényelmes, energiatakarékos lakások világa még mindig lehetséges, és részben a
gondolkodó gépek segítségével is elő lehetne mozdítani.
A történelem azt sugallja, hogy a partnerség egy

fokozatosan, viszonylag észrevétlenül, az elfoglalt emberek által, akik élik elfoglalt életüket.
De a vita kedvéért tegyük fel, hogy a legrosszabb félelmeink valóra válnak, a dolgok
kicsúsznak a kezünkből, és egy bizonyos ponton a gondolkodó gépek megdöntik a Homo
sapiens uralmát. És akkor mi lesz? Nincs kétségem afelől, hogy valahogy sikerülne kihúzni
a dugót. Egy nagy újbóli bukás következne be, és mi ismét visszanyernénk az uralmat a
földek, óceánok és az égbolt felett. Az integráció mélységétől és a zuhanás magasságától
függően az emberi tapasztalat akár vissza is térhetne valami olyasmihez, ami jobban
hasonlítana a tízezer évvel ezelőtti világhoz, mint a maihoz, mivel a semmiből tanulnánk
újra az élelem, a víz, a menedék és a közlekedés megszerzésének alapjait a gondolkodó
gépeink segítsége nélkül.

MONITORING AND MANAGING THE PLANET
GIULIO BOCCALETTI
Fizikus; légkör- és óceánkutató; a Nature Conservancy globális vízügyi ügyvezető
igazgatója.
1922-ben Lewis Fry Richardson matematikus egy nagy csarnokot képzelt el, amely tele volt
"számítógépekkel" - emberekkel, akik egy-egy kézi számítással előrehaladtak a numerikus
időjárás-előrejelzésben. Kevesebb mint 100 évvel később a gépek tizenöt nagyságrenddel
javították az említett feladat termelékenységét, és másodpercenként közel egymillió milliárd
hasonló számítást képesek elvégezni.
Összehasonlításképpen tekintsük a nehézipari termelékenység növekedését. 2014-ben a
világ mintegy 500 exajoule - milliárd milliárd milliárd joule - primerenergiát használt fel
villamos energia előállítására, valamint a gyártás, a közlekedés és a hőtermelés
üzemanyagaként. Még ha azt is feltételezzük, hogy ez az összes energia a fizikai feladatok
elvégzésére ment el a globális munkaerő mintegy 3 milliárd tagjának támogatására
(márpedig nem így van), akkor egy átlagos, napi 2000 kalóriás felnőtt étrend feltételezésével
minden emberre nagyjából 50 "energiamunkás" jutna. Szigorúbb feltételezések még mindig
legfeljebb néhány nagyságrenddel növelnék a kézi munka hatékony termelékenységét.
A gondolkodás és az információfeldolgozás képességének felgyorsításában rendkívül
sikeresek voltunk, jobban, mint bármely más emberi tevékenység esetében. A mesterséges
intelligencia ígérete az, hogy újabb ugrással növeli a konkrét kognitív funkciók
termelékenységét - olyanokét, ahol a feladat kifinomultsága is nagyságrendekkel magasabb,
mint korábban lehetséges volt.

Keynes valószínűleg azzal érvelt volna, hogy egy ilyen növekedés végső soron egy
teljes foglalkoztatottságú társadalomhoz vezetne, amelyben több szabadidő állna
rendelkezésre, és mindenki számára magasabb lenne az életminőség. A szkeptikusoknak
talán megbocsátható, ha ezt a reményt a tapasztalatok fölé helyezik. Miközben nem
kérdéses, hogy bizonyos egyéneknek óriási hasznára válik a feladatok gépekre való
átruházása, az automatizálásból eredő nagyobb tétlenség ígérete még nem vált valóra, amint
azt bármelyik modern munkavállaló - aki gyakorlatilag egy hordozható eszközhöz van
bilincselve - tanúsíthatja.
Ha tehát többet, mélyebben és hatékonyabban akarunk dolgozni a gondolkodó
gépeknek köszönhetően, fontos, hogy bölcsen válasszuk meg, miről "gondolkodjanak". Kár
lenne ugyanis mindezt az intelligenciát kifejleszteni, és aztán arra költeni, hogy olyan
dolgokon gondolkodjunk, amelyek nem számítanak. Mint mindig a tudományban, a
megoldásra érdemes problémák kiválasztása nehezebb feladat, mint kitalálni, hogyan oldjuk
meg őket.
Az egyik terület, ahol a szükség, a sürgősség és a lehetőség nagymértékben egybeesik,
bolygónk erőforrásainak nyomon követése és kezelése. A kognitív és munkatermelékenység
drámai növekedése ellenére nem változtattuk meg alapvetően a Földhöz való viszonyunkat:
Még mindig megfosztjuk erőforrásaitól, hogy olyan termékeket állítsunk elő, amelyek
viszonylag gyorsan hulladékká válnak, és lényegében nulla értéket képviselnek számunkra
az életciklusuk végén. Egy lineáris gazdaság egy véges bolygón, 7 milliárd emberrel, akik
arra törekszenek, hogy fogyasztókká váljanak. A bolygóhoz való viszonyunk vitathatatlanul
termelékenyebb, de nem sokkal intelligensebb, mint 100 évvel ezelőtt volt.
A bolygó reakcióinak megértése és a viselkedésünk ennek megfelelő irányítása
bonyolult probléma, amelynek megoldását kolosszális mennyiségű tökéletlen információ
akadályozza. Az éghajlatváltozástól kezdve a vízkészleteken át az óceáni erőforrásokkal való
gazdálkodásig, az ökoszisztémák közötti kölcsönhatásokig és a munka világáig.

tájak, a számítási megközelítéseink gyakran alkalmatlanok a feltáró elemzések elvégzésére,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük, mi történik, hogy feldolgozzuk az
exponenciálisan növekvő adatmennyiséget a világról, amelyben élünk, és hogy elméleteket
hozzunk létre és teszteljünk arról, hogyan tehetnénk a dolgokat másképp.
Már közel 7 milliárd gondolkodó gép él ezen a bolygón, de a legtöbbjüket nem igazán
érdekli, hogy mennyire fenntartható az életük ezen a bolygón. Kevesen látják a teljes képet
úgy, hogy annak értelme legyen számukra, és azok, akik igen, gyakran csak korlátozottan
képesek reagálni. A kognitív kapacitás hozzáadása ahhoz, hogy kitaláljuk, hogyan
változtassuk meg alapvetően a bolygónkkal való kapcsolatunkat, olyan probléma, amin
érdemes elgondolkodni.

PANEXPERIENTIALISM
IAN BOGOST
Ivan Allen College Distinguished Chair in Media Studies és az Interaktív Számítástechnika
professzora, Georgia Institute of Technology; alapító partner, Persuasive Games LLC;
szerző, Alien Phenomenology, or What It's Like to Be a Thing (Idegen fenomenológia, avagy
milyen dolognak lenni)
A földönkívüli intelligencia keresése (SETI) a világméretű projekteket, embereket és
intézményeket nevezi meg, amelyek a kozmoszban keresik az intelligens élet jeleit. A SETI
módszerei többnyire elektromágneses sugárzás kibocsátásának pásztázását foglalják
magukban, egy olyan kipufogógáz, amelyről feltételezik, hogy fejlett technológiával
rendelkező civilizációkból származik.
Az intelligens gépek építésére irányuló kutatáshoz hasonlóan az intelligens idegenek
keresése is feltételezésekkel él arról, hogy mi az intelligencia és mik az idegenek. A SETI
feltételezi, hogy az idegen élet akkor intelligens, ha megfelel az emberek tudományosfantasztikus elvárásainak az intelligenciával kapcsolatban: állati lények kommunikációs
eszközökkel, űrhajókkal és hasonlókkal.
A SETI kritikusai néha úgynevezett uniformitárius ellenvetésekre hivatkoznak. Az
uniformizmus azt a feltételezést nevezi meg, hogy mindenütt ugyanazok a feltételek és
törvények érvényesek az egész térben és időben. A SETI uniformista abban a
feltételezésében, hogy minden idegen intelligencia ugyanolyan lenne - vagyis olyan, mint az
emberi intelligencia (de persze okosabb). De ugyanolyan meggyőző az ellenkezője is.
Nicholas Rescher filozófus például megjegyezte, hogy ha van is intelligencia az
univerzumban, lehet, hogy nem tudjuk azt intelligenciaként azonosítani. A valódi idegen
intelligencia nemcsak kozmikus elhelyezkedésében, hanem természetében is különbözne a
miénktől. Ahogy Doris és David Jonas mintegy negyven évvel ezelőtt megfogalmazta, az
eltérő érzékszervi képességek

különböző "réseket" hoznak létre a valóság érzékelésére, magyarázatára és a valósággal való
kölcsönhatásra.12
Ez azt jelenti, hogy az idegenség nem csak "odakint" van, hanem körülöttünk.
Lehet, hogy a macskádat, az okostelefonodat, az autódat, egy hipotetikus jövőbeli robotot,
vagy - megfelelő perspektívával - akár a szobanövényedet vagy a kenyérpirítót is
intelligensnek találod.
A gondolkodó gépek álma valójában nem különbözik az intelligens földönkívüliek
álmától. Csak a messzi biológiai, kozmikus, entrópiára épülő földönkívülit felváltja a
mechanikus-elektronikus, emberre épülő gép a közelünkben. És ha a SETI és rokonai
uniformitárius hibát követnek el a kozmoszban, akkor a mesterséges intelligencia és a
gondolkodó gépek elméletére és létrehozására irányuló erőfeszítések ugyanezt a hibát
követik el itt a Földön.
Talán a legjobb bizonyíték arra, hogy a gondolkodó gépek az intelligenciának az
emberek által tapasztalt sajátos módjára támaszkodnak, a mesterséges intelligenciára
vonatkozó fiktív világvége forgatókönyvekben található. A Terminátor-, Berserker- vagy
Mátrix-féle robot- vagy számítógép-apokalipszistől való félelem attól függ, hogy a gépi
intelligencia olyan mértékben felülmúlja az embert, hogy rájön, a legjobb megoldás az
ember elpusztítása és helyettesítése (vagy, az AI-fantázia Kurzweil-féle Szingularitásváltozatában, az emberek önként alávetik magukat számítógépes uraiknak, hogy elérjék a
halhatatlanságot). A világvégénél közelebb állva a gépi intelligenciától való félelmünk a
gépi gondolkodás és a munka szerepe miatti aggodalomban is kifejeződik egy olyan
gazdaságban, amelyet egyre inkább mechanikus és elektronikus gépek irányítanak.
Ez a gondolkodó gépek egyik elképzelése, de nem feltétlenül ez az egyetlen. A
gondolkodó gépekről való gondolkodás olyan szűk és antropocentrikusnak bizonyul, hogy
meglepő, hogy nem inkább unalomból, mint kontra-uniformitárius okokból mondtunk le
róla. Ahelyett, hogy azt kérdeznénk, tudnak-e a gépek gondolkodni, vagy hogy mit kell
tennünk, hogy gondolkodni tudjanak.

gondolkodnak, vagy honnan tudnánk, hogy gondolkodnak-e. Mi lenne, ha egyszerűen
feltételeznénk, hogy minden "gép" valami gondolkodáshoz hasonlót csinál, és aztán
megpróbálnánk jellemezni, hogy mit jelenthet a "gondolkodás"?
A filozófiában már vannak irányok egy ilyen megközelítés felé. A legtöbb mesterséges
intelligencia-párti által képviselt emergenciapárti állásponttal ellentétben - miszerint az elme
meghatározott anyagi feltételekből alakul ki, akár biológiai, akár számítógépes entitásokban
- a pánpszichisták azt állítják, hogy az "elme" bizonyos értelemben mindenütt jelen van. A
pánpszichizmus némi rokonságot mutat bizonyos buddhista tanokkal, amelyek a
természetben rejlő animizmus tudatosítására ösztönöznek. A pánpszichizmus azonban
ugyanazt a téves uniformizmust kockáztatja, mint a SETI vagy az AI - nevezetesen, hogy az
emberi (vagy legalábbis állati) elméhez hasonló elme a modellje minden más elmének.
Ígéretesebb filozófiai álláspont a panexperientializmus, vagyis az az álláspont, hogy
mindennek van valami tapasztalata, még ha az nagyon is különbözik az emberétől.
Amikor gondolkodó gépekre gondolunk, általában egy bizonyos fajta gépre és egy
bizonyos fajta gondolkodásra gondolunk - elektronikus és (szuper)emberi. De mi lenne, ha
ehelyett figyelembe vennénk annak lehetőségét, hogy eddig kimaradtunk abból a sok
"gondolkodásból", amit a minket körülvevő másfajta gépek - kenyérpirítók, garázskapuk,
autók - végeznek? Ez nevetséges időpocsékolásnak tűnhet, de nem tart sokáig, amíg
hasznosnak bizonyul. Ha a mesterséges intelligenciához, robotokhoz és számítógépekhez
hasonló gépekről való gondolkodás célja részben az, hogy megküzdjünk azzal a kérdéssel,
hogy milyen lehet velük szomszédként, társként vagy akár állampolgárként együtt élni,
akkor azzal kellene kezdenünk, hogy komolyabban vesszük mindazokat a körülöttünk lévő
gépeket, amelyekről azt lehet mondani, hogy átvették ezeket a szerepeket, és amelyekről
mindazonáltal nem veszünk tudomást.

WHEN IS A MINION NOT A MINION?

AUBREY DE GREY
Gerontológus; tudományos vezető, SENS Alapítvány; szerző, Ending Aging (Az öregedés
megszüntetése)

Ha arra kérnének, hogy rangsoroljam az emberiség problémáit súlyosságuk szerint, akkor az
ezüstérmet annak adnám, hogy annyi időt töltünk olyan dolgokkal, amelyek nem adnak
nekünk beteljesülést - egyszóval a munkával. Úgy vélem, hogy a mesterséges intelligencia
végső célja, hogy ezt a terhet átadja a robotoknak, amelyeknek elég józan eszük van ahhoz,
hogy minimális felügyelet mellett elvégezzék ezeket a feladatokat.
Néhány mesterséges intelligencia kutatónak azonban ennél sokkal magasabbra törő
céljai vannak a jövő gépeivel kapcsolatban. Olyan számítógépes funkciókat látnak előre,
amelyek a megismerés minden területén messze meghaladják a miénket. Az ilyen gépek
nemcsak olyan dolgokat tennének, amelyeket az emberek inkább nem, hanem olyan
dolgokat is felfedeznének, amelyekre még senki sem képes. Ez a folyamat elvileg
ismétlődhet: Minél többet tudnak az ilyen gépek, annál többet tudnak felfedezni.
Mi nem tetszik ebben? Miért nem tekintem ezt magasabb rendű kutatási célnak, mint a
józan ésszel rendelkező gépek (amelyeket "kegyenceknek" fogok nevezni) építését?
Először is, ott van az a jól ismert aggodalom, hogy az ilyen gépek ámokfutásba
kezdhetnek - különösen, ha a gép készségeinek növekedése (az "önfejlesztés") nem iteratív,
hanem rekurzív. A kutatók ez alatt azt értik, hogy a fejlesztések nem csak a gép által
elvégezhető dolgok adatbázisát, hanem a gép algoritmusait is fejleszthetik, hogy eldöntsék,
mit tegyenek. Egyesek szerint ez a rekurzív önfejlesztés exponenciális (vagy még gyorsabb)
lehet, és olyan funkciókat hoz létre, amelyeket távolról sem tudunk felfogni, mielőtt
megállíthatnánk a folyamatot. Eddig olyan fenséges, ha

ha nem lenne az az elképzelés, hogy a fejlődés pályája nem lenne a mi ellenőrzésünk alatt,
és ezek a szuperintelligens gépek olyan "célok" (mérőszámok, amelyek alapján eldöntik,
hogy mit tegyenek) felé hajlanának, amelyek nekünk nem tetszenek. Sokat dolgoztak azon,
hogyan lehet elkerülni ezt a "céllal való kúszást", és hogyan lehet megbízhatóan, tartósan
"barátságos", rekurzívan önfejlesztő rendszert létrehozni - de nagyon kevés előrelépéssel.
Az ok, amiért úgy gondolom, hogy a rekurzív önfejlesztés nem a megfelelő végső cél a
mesterséges intelligencia kutatásában, nem a barátságtalan mesterséges intelligencia
kockázata; inkább az, hogy erősen gyanítom, hogy a rekurzív önfejlesztés matematikailag
lehetetlen. Az úgynevezett megállási problémával analóg módon, vagyis annak
meghatározásával, hogy egy program befejeződik-e vagy sem, gyanítom, hogy van egy még
felfedezésre váró komplexitásmérce, amely alapján egyetlen program sem tud olyan másik
programot írni (beleértve önmaga egy változatát is), amely javulást jelentene.
A megírt programnak pontosan számszerűsíthető értelemben egyszerűbbnek kell
lennie, mint az írást végző programnak. Igaz, hogy a programok a külvilágból meríthetnek
információt arról, hogyan fejlesszék magukat - de azt állítom, hogy (a) ez csak sokkal
kevésbé ijesztő iteratív önfejlesztést eredményez, mint a rekurzív, és (b) hogy ez amúgy is
eleve önkorlátozó lesz, hiszen ha ezek a gépek egyszer olyan okosak lesznek, mint az
emberiség, nem lesz új információ, amit megtanulhatnának. Ez az érv közel sem eléggé
vasszilárd ahhoz, hogy valódi megnyugvást nyújtson, tudom, és sajnálom, hogy (tudomásom
szerint) senki sem dolgozik azon, hogy ilyen mélységű mértéket keressen, vagy
bebizonyítsa, hogy nem létezhet. De ez egy kezdet.
Ezzel szemben engem abszolút aggaszt a másik ok, amiért ragaszkodom a kegyencek
létrehozásához, mint az AI természetes céljához. Ez az, hogy minden kreatív gép - legyen az
technológiai, művészi vagy bármi más - aláássa az ember és a gép közötti különbséget. Az
emberiségnek már most is óriási bizonytalansága van azzal kapcsolatban, hogy milyen jogok
illetik meg a különféle

a nem emberi fajoknak van. Mivel az objektív erkölcsi ítéletek elfogadott normákra épülnek,
amelyek maguk is annak vizsgálatából erednek, hogy mit szeretnénk magunknak, még
elvileg is lehetetlennek tűnik, hogy ilyen ítéleteket alkossunk olyan entitásokról, amelyek
sokkal jobban különböznek tőlünk, mint az állatok egymástól. Ezért azt mondom, ne hozzuk
magunkat abba a helyzetbe, hogy meg kelljen próbálnunk. Példaként gondoljunk a
szaporodáshoz való jogra az erőforrások korlátozottsága ellenére. A gazdasági ösztönzésen
alapuló kompromisszumos megoldások megfelelően működnek. De hogyan tudunk ilyen
kompromisszumokat meghatározni a gyakorlatilag korlátlan szaporodási potenciállal
rendelkező "fajok" számára?
Azt állítom, hogy a józan ész birtoklása nem okoz ilyen problémákat. A józan ész
fogalmát jelen célokra úgy definiálom, mint a nagyon hiányos információk feldolgozásának
képességét, hogy egy meghatározott cél eléréséhez ésszerűen közel optimális módszert
találjunk, amelyet az alternatív módszerek parametrikusan előre meghatározott halmazából
választunk ki. Ez kifejezetten kizárja a "gondolkodás" lehetőségét, azaz az előre
meghatározott halmazon kívüli új módszerek keresését, amelyek felülmúlhatják a halmazon
belüli módszereket.
Így, ismét csak példaként, ha a cél olyan, amelyet ideális esetben gyorsan kell elérni, és
amelyet több gép gyorsabban elérhet, mint egy, akkor a gép nem fogja megvizsgálni azt a
lehetőséget, hogy először saját magáról készítsen másolatot, hacsak ez a lehetőség nincs
előzetesen elfogadhatónak meghatározva, bármennyire is "tudja", hogy ez jó ötlet lenne.
Mivel az elfogadhatóságot nem kizárással, hanem bevonással határozzuk meg, a "módszer
kúszásának" kockázata (állításom szerint) biztonságosan kiküszöbölhető. Létfontosságú,
hogy a rekurzív önfejlesztés (ha végül is lehetségesnek bizonyul!) teljesen
megakadályozható.
A célok elérésének megengedhető módjai nyílt végű lehetőségének megléte a célok
"tudatosságának" jó operatív meghatározását jelenti. A tudatosság magában foglalja azt a
képességet, hogy elgondolkodjunk

a célról és a cél elérésének lehetőségeiről, ami azt jelenti, hogy mérlegelni kell, hogy
vannak-e olyan lehetőségek, amelyekre nem gondoltunk.
Befejezhetném egy egyszerű "Szóval ne hozzunk létre tudatos gépeket" mondattal, de
minden lehetséges technológiát, amit bárki kívánatosnak tart, előbb-utóbb ki fognak
fejleszteni, tehát ez nem ilyen egyszerű. Ehelyett azt mondom, hogy gondolkodjunk el
alaposan a gondolkodó gépek jogairól, hogy jóval a rekurzív önfejlesztés megjelenése előtt a
valós világban tesztelhessük a következtetéseinket olyan gépekkel, amelyek csak kevéssé
vannak tisztában a céljaikkal. Ha, ahogyan azt megjósolom, ezáltal rájövünk, hogy az ilyen
etikára tett legjobb erőfeszítéseink is teljesen kudarcot vallanak még ebben a korai
szakaszban, akkor talán az ilyen munkát abbahagyjuk.

NOT BUGGY ENOUGH
MICHAEL I. NORTON
A Harvard Business School üzleti adminisztráció professzora; társszerző (Elizabeth Dunnnal), Happy Money: Az okosabb költekezés tudománya
A huszadik században az emberiséget átható félelem alakult ki, amely minden egyes új
világvége-előrejelzéssel egyre erősebbé válik: A mesterséges intelligencia fejlődésével
elkerülhetetlen, hogy egy előre nem látható számítógépes hiba miatt a számítógépek
fellázadjanak és átvegyék az uralmat a világ felett.
Én éppen ellenkezőleg aggódom: ahogy a mesterséges intelligencia fejlődik, nem lesz
eléggé hibás. A tökéletesen önkorrigáló, önoptimalizáló és öntökéletesítő gondolkodó gépek,
amelyek úgy működnek, hogy a szögletes csap mindig tökéletesen illeszkedik a szögletes
lyukba, olyan gépek is lesznek, amelyek nem képesek beoltani az emberi hajlamból eredő
véletlenszerű felismerések szikráit - hogy szögletes csapokat próbáljanak kerek lyukakba
illeszteni, vagy tágabb értelemben véve, hogy észrevegyék a véletlenszerű, de erőteljes
felismeréseket, amelyek egy forma/lyuk probléma megoldásának melléktermékeként
keletkezhetnek.
Gondoljunk csak az észrevevés erejére. Az ok, amiért pillanatok alatt élvezhetjük a
makarónit és a sajtot? Amikor a Raytheonnál dolgozott, Percy Spencer egy gép elé sétált, és
véletlenül észrevette, hogy a csokoládéja megolvadt. Hogy miért? A gép mikrohullámokat
generált. Ahelyett, hogy megpróbálta volna optimalizálni a magnetront, hogy a jövőben
elkerülje a csokoládé meghibásodását, Spencernek megvillant a felismerés, hogy az elolvadt
csokoládé valami nagyobb dolog előhírnöke.
Gondoljunk a balesetek erejére. A gumi speciális felhasználásra volt ítélve, mivel nem
bírta a szélsőséges hőmérsékleteket - egészen addig, amíg Charles Goodyear el nem
csúszott, és egy forró tűzhelyre nem dobott egy kis gumit. Ahelyett, hogy lépéseket tett
volna annak biztosítására, hogy a jövőben

hibák miatt a Goodyear észrevett valami érdekeset, és az eredmény a vulkanizált,
időjárásálló gumi lett.
Végezetül, vegyük figyelembe az emberi "hibák" - az előítéleteink - erejét. Az
optimizmus például elhiteti velünk, hogy eljuthatunk a Holdra, meggyógyíthatunk minden
betegséget, és sikeres vállalkozást indíthatunk egy olyan félelmetes helyen, amelynek előző
bérlője elmenekült. Az adottsághatás arra késztet minket, hogy túlértékeljük azt, amink van,
amit kitalálunk és amit létrehozunk - még akkor is, ha senki más nem ért ezzel egyet. De
vajon mindig optimális-e, hogy a kudarc első jelére minden törekvést feladunk, és egy
sikeresnek tűnő vállalkozással foglalkozunk? A kitartó tudósok (gondoljunk Galileóra és
Darwinra), akik az általánosan elfogadott magyarázatokkal szemben kitartanak,
makacskodnak - hibásak -, de az eredmény zseniális lehet. Nagyrészt a hibák tesznek minket
- és az intelligencia bármely formáját - emberré.

MORE FUNK, MORE SOUL, MORE POETRY AND ART
THOMAS A. BASS
Az Albany Egyetem irodalomtanára, SUNY; A kém, aki szeretett minket című könyv szerzője.

A gondolkodás jó. A megértés még jobb. Alkotni a legjobb. Egyre inkább gondolkodó gépek
vesznek körül minket. A probléma a hétköznapiságukban rejlik. Arra gondolnak, hogy
repülőgépeket szállítsanak le és dolgokat adjanak el nekem. Gondolkodnak a megfigyelésen
és a cenzúrán. A gondolkodásuk együgyű, ha nem is aljas. Tavaly jelentették, hogy egy
számítógép átment a Turing-teszten. De tizenhárom éves fiúként ment át, ami nagyjából igaz
is, figyelembe véve a mi fiatal gépeink elfoglaltságait.
Alig várom, hogy a gépeink felnőjenek, hogy több verset és humort kapjanak. Ennek
kellene lennie az évszázad művészeti projektjének, amelyet kormányok, alapítványok,
egyetemek, vállalkozások finanszíroznak. Mindenkinek érdeke, hogy gondolkodásunk
átgondoltabbá váljon, javuljon a megértésünk, és új ötletek szülessenek. Az utóbbi időben
sok ostoba döntést hoztunk, amelyek rossz információkon vagy túl sok információn, illetve
azon alapulnak, hogy nem értjük, mit jelentenek ezek az információk.
Számos problémával kell szembenéznünk és megoldást kell találnunk. Kezdjünk el
gondolkodni. Kezdjünk el alkotni. Agitáljunk több funkért, több soulért, több költészetért és
művészetért. Vegyük vissza a felügyeletet és az eladásokat. Több művész-programozóra és
művészi programozásra van szükségünk. Itt az ideje, hogy gondolkodó gépeink kinőjenek a
hatvan éve tartó kamaszkorból.

THE FUTURE IS BLOCKED TO US
HANS ULRICH OBRIST
A kiállítások és programok társigazgatója, a nemzetközi projektek igazgatója, Serpentine
Galleries, London; szerző, Ways of Curating (A kurátori munka útjai).
Richard Brautigan azonos című versében (amely Adam Curtis korszakalkotó
dokumentumfilmjének címéül is szolgál) egy olyan jövőt jósol, amelyet "a szerető kegyelem
gépei", vagy implicite "gondolkodó" gépek felügyelnek. A következőkben a gondolkodó
kifejezést olyan gépekre használom, amelyek tisztán algoritmikus és számítási alapon
gondolkodnak.
-mérnökök által kódolt gépek, nem pedig olyanok, amelyek valóban érző gépek lehetnek
vagy lehetnek.
Curtis szerint "statikus kultúrában" élünk, egy olyan kultúrában, amely túl gyakran a
múlt mintavételezésének és újrahasznosításának megszállottja. Arra utal, hogy a
gondolkodógépek kora a megújulás helyett a megcsontosodáshoz vezet. Ahogy az életünk
egyre inkább rögzítésre, archiválásra és hozzáférésre kerül, úgy váltunk kannibálokká,
akiket a történelmünk elfogyasztása hajt, és akik rettegnek attól, hogy átlépjék a bevett
normákat.
Bizonyos mértékig a jövő el van zárva előttünk; megrekedtünk a stagnálásban;
megrekedtünk önmagunk egy olyan változatával, amely egyre szűkebbé válik. Nem hála az
olyan legújabb eszközöknek, mint az "ajánlórendszerek", a "Ha ez tetszett neked, akkor ezt
is szeretni fogod" végtelennek tűnő visszacsatolási hurokjába kerültünk. Ahogyan egyre
inkább megrekedhetünk a Curtis által elképzelt "te-hurokban", úgy veszélyeztethetik annak
természetét, hogy mit jelent embernek lenni, a munkát felfaló gépek, amelyek sokunkat
feleslegessé tesznek. Ez az Éles kérdés az emberi történelem/evolúció következő fejezetére
mutat rá; az ember új definíciójának, egy új civilizációnak a kezdete előtt állunk.
A gondolkodó gépek kérdésének optimista megközelítése

Etel Adnan libanoni-amerikai költőtől származik, aki idén ünnepli kilencvenedik
születésnapját. Számára a gondolkodó gépek talán jobban gondolkodnak, mint mi kezdetben azért, mert nem fáradnak el olyan gyorsan, mint mi. Olyan kérdéseket is
feltehetnek, amelyekre nem szoktunk válaszolni. Etel azt mondta, hogy ami őt a legjobban
megrázta, az egy másik rendű dolog volt. Amikor meglátott egy képet egy robotról, egy
életnagyságú szerkezetről, amely egy középkori lovag fém fegyverzetére hasonlított, azonnal
elképzelte, hogy egy idős nő (vagy idős férfi), aki teljesen egyedül van, mint oly sokan
manapság, egyetlen társaságként egy ilyen lényszerű tárgyat kap, amely képes dolgozni,
beszélni, és az idős ember beleszeret, amitől elsírta magát.
A gondolkodó gépek gondolata szerepet játszik egy másik művész, Philippe Parreno
munkáiban, aki algoritmusokkal dolgozik, amelyek számára a mozi helyébe léptek az
időérzékelés modelljeként. A múlt században Gilles Deleuze a mozi ismétlődéséről és
különbségéről szóló írásaiban hangsúlyozta, hogy a film időben bontakozik ki, és a
mozgások egyre differenciálódó síkjaiból áll össze. Ahogy Parreno mutatja, Deleuze ezeket
az elméleteket átültette, hogy a film mechanizált és szabványosított mozgásait az élet
reprodukálásának vagy reprezentálásának eszközeként tárgyalja. Parreno gondolkodó
gépekkel foglalkozó munkája azt vizsgálja, hogy napjainkban az algoritmusok hogyan
változtatják meg a mozgásokhoz, ritmusokhoz és időtartamokhoz való viszonyunkat - vagy
Leibniz kifejezésével élve a kérdés az lesz: "A gépek szellemi automaták?".
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KOO JEONG-A
Konceptuális művész

Léphetünk az immateriális tudományhoz, majd egy nagyon egyszerű kézikönyvvel elkezdve
programozni, létrehozhatunk egy immateriális, gondolkodó gépet.

BAFFLED AND OBSESSED
RICHARD FOREMAN
Drámaíró és rendező; alapító, Ontológiai-Hisztérikus Színház

Talán a kérdés (a kérdés mint probléma) valójában egy hamis probléma? Nyilvánvaló, hogy
a gépek számolnak, verseket "írnak", hatalmas mennyiségű anyagot rendszereznek stb.
Vajon mindezek közül bármelyik "gondolkodás"? (Gondolkodom-e? De mit csinálok
valójában, amikor azt hiszem, hogy gondolkodom?) Egy válasz: Gyötrelmet tapasztalok egy "lyukat" az "örökölt", simán haladó (belső vagy külső) diskurzusomban.
Szóval különböző lehetőségek?
Ebbe a lyukba esek bele - azaz vagy annyira megzavarodom, hogy abbahagyom a
gondolkodást, vagy pedig az ürességéből egy olyan ötlettel vagy megoldással (esetemben
műalkotással) jövök fel, amely egy úgynevezett kívánt eredményt ér el: azaz mások
(néhányan) valamilyen módon reagálnak. Igazából nem túl érdekes. És ezt teszik az
"eredményorientált" gépek? Én ezt gondolom - értetlenül, és megszállottan. (És a gépek
valaha is zavarba jönnek? Gondolkodás közben valaha is "abbahagyják a gondolkodást"?)
Tudom, hogy amikor filmet szerkesztek, a Final-Cut szoftverem összeomolhat, amikor
a gép valahogyan túlterhelődik, de ez az összeomlás nem okoz lyukat a gépben, és az ebből
eredő üresség lehetőségét, amely "táplál". (Amikor "összeomlok", valami beléphet a
homályos, nem fókuszált tudatosságomba, és új irányba indulhatok el.) Ez a
gondolkodásomnak az a része, amit szerintem egy gép nem tud megtenni. (Tévedek? Nincs
hatalmas tudásom a gépekről.) Hülye vagyok, ezért csapongok, és néha nekimegyek
valaminek - mélyen és csodásan? Egy esély százból - talán.
RENDBEN. Egy olyan lyukat tapasztalok, amiről azt hiszem, hogy a kondicionálásom
szerint

(általában a már ismertekkel). Én azt állítom, hogy kitölteni azt jelenti, hogy egy kicsit
meghalni. Jobb - amit tehetek, hogy egy szentélyt építek köré, amely egyre "rezonánsabbá"
teszi a lyukat, miközben még mindig "üres". (Azt javaslom, hogy a komoly művész így
dolgozhat - plusz ki más?) De a lyuk köré "építeni" nem kreatív gondolkodás, hanem az,
amit a kreatív gondolkodás helyett lehet tenni - bár így lesz valami "gondolkodni való". De a
lyuk a lényeg: a "rejtély" felidézése és felerősítése, ami visszhangozza a "nagy rejtélyt",
amiről "szerintem" az igazi "gondolkodás" szól. (Vajon ez bezár engem a "művészlét" szűk
dobozába?" - azaz felelőtlenségbe?)
Oké, a gépek "úgymond" egyre nagyobb teljesítményű és bonyolultabb gondolkodásra
képesek, egyre szélesebb és szélesebb hálót fonva, de a háló soha nem egyetlen lyukból áll.
Gépek gondolkodnak? Ez tautológia. Megkönnyítik az életemet és a társadalomban való
működésemet. Nyilvánvalóan a gondolkodás egyik fajtája - de nem a titokzatos körökönkörökön járás, amely a "lényeget" jelentő súrlódási szikrákat termeli (ki merem-e
mondani?).
Aggódom. Válaszolhatok a kérdésre: "Mit gondolsz a gondolkodó gépekről?"
Aggódom, igen, de a gépek nem aggódhatnak (ugye?). OK-az "aggódni", ami azt jelenti,
hogy képtelenek másra gondolni, képtelenek leszállni az aggódás helyéről. Eredmény áramszünet! Kihúzni egy üres lapot. De ebben az üresjáratban elkalandozom egy esetleg
produktív (de milyen céllal, és kell-e lennie?) érintőlegesen. Elmehet egy gép tévútra? Az
gondolkodás lenne?
Amit általában "gondolkodásnak" nevezünk, az megszállottan célorientált. De vajon
létezik-e olyan cél, amely nem szolgál célt - és csak az emberi agy ragaszkodhat egy ilyen
perverz gondolathoz? Ami ki tudja, hová vezethet? Oké - mostanra már nyilvánvaló -, miért
kellett körbe-körbe mennem, hogy rávilágítsak arra a talán nyilvánvaló megállapításra, hogy
véleményem szerint a gondolkodó gépek jelentik a mai trójai falovat. Mindenki (én

beleértve) az általuk kínált sok édességet akarja, miközben éppen ezek az édességek
formálnak minket a saját képükre, és ezzel elfojtják a bennünk rejlő mély kreativitás
ürességét. És miért kellett körbe-körbe járnom, hogy eljussak ide, ahol véleményt
nyilvánítok - ami közel sem ér annyit, mint a körözésem ritmusa ... egy Lyuk. Igen, a saját
csapdám csapdájába estem - mint mindenki más. De nem úgy, mint a gondolkodó gépek! A
csapda, amiben ők vannak - nos, ők nem "tudhatják".

WHO’S AFRAID OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE?
RICHARD H. THALER
A viselkedési közgazdaságtan atyja; igazgató, Center for Decision Research, University of
Chicago Booth School of Business; szerző, Misbehaving: The Making of Behavior
Economics
Rövid megjegyzéseimet ezzel a kérdéssel kapcsolatban két egysoros mondat keretezi,
amelyeket történetesen zseniális izraeliek mondtak. Az első barátomtól, kollégámtól és
mentoromtól, Amos Tversky-től származik. Amikor egyszer megkérdezték tőle, mit gondol
a mesterséges intelligenciáról, Amos azzal viccelődött, hogy nem sokat tud róla, az ő
szakterülete a természetes hülyeség. (Mielőtt bárki felkapná a magas lóra, Amos valójában
nem gondolta, hogy az emberek hülyék.)
A második vicc Abba Ebantól származik, akit leginkább akkor ismertek az Egyesült
Államokban, amikor Izrael ENSZ-nagyköveteként szolgált. Egyszer megkérdezték tőle,
hogy szerinte Izrael átállna-e az ötnapos munkahétre. Nominálisan az izraeli munkahét
vasárnap reggel kezdődik és péntek délig tart, bár úgy tűnik, hogy az öt és fél nap alatt
végzett "munka" jelentős része a kávéházakban zajlik. Eban válasza a kérdésre a következő
volt: "Egyszerre csak egy lépés. Először kezdjük négy nappal, és onnan haladjunk tovább".
Ezek a viccek nagyrészt azt tükrözik, amit én gondolok arról a veszélyről, hogy a gépek
átveszik a fontos társadalmi funkciókat, majd ámokfutásba kezdenek. Tverskyhez hasonlóan
én is többet tudok a természetes ostobaságról, mint a mesterséges intelligenciáról, így nincs
alapom véleményt alkotni arról, hogy a gépek tudnak-e gondolkodni, és ha igen, akkor ezek
a gondolatok veszélyesek lennének-e az emberekre. Ezt a vitát másokra hagyom. Mint
például a

bárki, aki követi a pénzügyi piacokat, tisztában vagyok az olyan eseményekkel, mint a Flash
Crash, amikor a 2010,rosszul megtervezett kereskedési algoritmusok miatt a részvényárak
hirtelen zuhanni kezdtek, hogy aztán néhány perccel később ismét emelkedjenek. De ez a
példa inkább a mesterséges ostobaságot illusztrálja, mint a hiperintelligenciát. Amíg
emberek írnak programokat, addig fennáll annak a veszélye, hogy valamilyen fontos
biztosítékot kihagynak. Tehát igen, a számítógépek elszúrhatnak dolgokat, ahogyan a "kövér
ujjú" emberek is adhatnak véletlenül hibás vételi vagy eladási megbízást gigantikus
összegekért.
Mindazonáltal a számítógépek világuralomra törésével kapcsolatos félelmek koraiak.
Engem sokkal jobban zavar, hogy a társadalom számos szegmensében makacsul
vonakodnak attól, hogy a számítógépek átvegyék azokat a feladatokat, amelyeket egyszerű
modellek bizonyíthatóan jobban végeznek, mint az emberek. Az olyan pszichológusok, mint
a néhai Robyn Dawes által kidolgozott szakirodalom szerint gyakorlatilag bármilyen
rutinszerű döntéshozatali feladatot - csalás felderítése, egy daganat súlyosságának felmérése,
alkalmazottak felvétele - jobban végez egy egyszerű statisztikai modell, mint az adott terület
vezető szakértője. Hadd mondjak csak két szemléletes példát, az egyiket a humánerőforrásmenedzsmentből, a másikat a sport világából.
Először is vegyük figyelembe az állásinterjúk kínos mindenütt jelenlétét, amelyek
fontos, gyakran a legfontosabb meghatározói annak, hogy kit vesznek fel. A University of
Chicago Booth School of Business-en, ahol tanítok, a toborzók végtelen órákat töltenek
azzal, hogy az egyetemen interjúkat készítsenek a diákokkal a potenciális állásokról - ez a
folyamat választja ki azt a néhányat, akiket meghívnak a munkáltatóhoz, ahol újabb átfogó
interjúknak vetik alá őket. Pedig a kutatások azt mutatják, hogy az interjúk szinte
használhatatlanok annak megjóslásában, hogy a jelöltek jól fognak-e teljesíteni a munkában.
Az interjúk az objektív mérőszámokon, például a szóban forgó állás szempontjából releváns
kurzusok jegyein alapuló statisztikai modellel összehasonlítva elsősorban zajt keltenek, és az
interjúk a következőkre adnak lehetőséget

előítélet. (A statisztikai modellek nem részesítenek előnyben bizonyos alma matereket vagy
etnikai hátteret, és nem képesek kimutatni a jó megjelenést.)
Ezek a tények már több mint négy évtizede ismertek, de a felvételi gyakorlat alig
változott. Az ok egyszerű: Mindannyian tudjuk, hogy ha mi vezetjük az interjút, akkor sokat
megtudunk a jelöltről. Lehet, hogy mások nem értenek ehhez a feladathoz, de én igen! Ez az
illúzió, amely szöges ellentétben áll az empirikus kutatásokkal, azt jelenti, hogy továbbra is
ugyanúgy választunk alkalmazottakat, mint eddig. Szemtől-szembe mérjük fel őket.
Az egyik terület, ahol némi előrelépés történt a jelöltek kiválasztásának tudományosabb
megközelítése terén, a sport, amint azt Michael Lewis Moneyball című könyve és filmje is
mutatja. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a sportban forradalmi változások történtek a
döntések meghozatalában. Igaz, hogy a legtöbb profi sportcsapat ma már adatelemzőket
alkalmaz, akik segítenek nekik a potenciális játékosok értékelésében, az edzési technikák
javításában és a stratégiák kidolgozásában. De a végső döntéseket arról, hogy mely
játékosokat szerződtetik vagy szerződtetik, és kiket játszatnak, még mindig az edzők és az
általános menedzserek hozzák meg, akik hajlamosak jobban bízni a megérzéseikben, mint a
helyi geekekben.
Erre példa az amerikai futball. David Romer, a Berkeley közgazdászprofesszora 2006ban publikált egy tanulmányt, amelyben kimutatta, hogy a csapatok túl gyakran választják a
puntolást, ahelyett, hogy megpróbálnának "nekifutni" és első downt vagy pontot szerezni.13
A tanulmánya megjelenése óta elemzését megismételték és sokkal több adattal bővítették, és
a következtetéseket megerősítették. A New York Times még egy online "botot" is kínál,
amely kiszámítja az optimális stratégiát minden alkalommal, amikor egy csapat negyedik
down helyzetbe kerül.
De vajon az edzők felfogták ezt? Egyáltalán nem. Romer tanulmánya óta
publikálták, a negyedik leindításnál történő dobások gyakorisága nem változott. Az edzők,
akiket a tulajdonosok részben az interjúk alapján vesznek fel,

még mindig úgy hozzák meg a döntéseiket, ahogyan mindig is tették.
Szóval bocsáss meg, ha nem aggódom amiatt, hogy a számítógépek átveszik a
világuralmat. Lépjünk lépésről lépésre, és nézzük meg, hogy az emberek hajlandóak-e rájuk
bízni azokat a könnyű döntéseket, amelyekben már most is jobbak, mint az emberek.

I SEE A SYMBIOSIS DEVELOPING
SCOTT DRAVES
Szoftver művész; alkotó, Electric Sheep

Szerintem a gondolkodó gépekről való gondolkodás a legérdekesebb dolog. Miért? Mert
ennek a jelenségnek a lehetséges következményei mélyrehatóak. Sőt, kozmikusak.
A "gondolkodó gépek" már régóta velünk vannak. Ezt kétféleképpen lehet érteni, attól
függően, hogy melyik szóval kezdjük. Kezdjük először a gépekkel, és ez alatt manapság
tényleg a számítógépeket értjük. A számítógépek kezdetben, nos, eléggé mechanikusak
voltak. De egyre finomabbak és finomabbak lettek. Még az 1980-as évek számítógépei is
figyelemre méltó teljesítményre voltak képesek a szakértői rendszerekkel és adatbázisokkal.
Ma már túljutottunk azon a ponton, amikor részletesen el tudnánk magyarázni, hogyan teszi
lehetővé a hangfelismerés és a természetes nyelv, hogy a telefonunk válaszoljon egy gyerek
által kimondott kérdésre. A "varázslatos" aligha túlzás. De vajon ez tényleg gondolkodás?
Még nem, de ez egy jó kezdet, és a tendencia egyre gyorsul. Igaz, a cél még mindig
távolinak tűnik. Ahelyett, hogy lépésről lépésre gondolkodnánk a mászásunkról, nézzünk
felfelé, és gondoljuk végig, mi vár ránk a csúcson. Megállíthatja-e bármi a haladásunkat?
A chiptechnológia jövője kétségtelenül kétséges. A Moore-törvény jó volt hozzánk, és
elkerült néhány golyót, de ez most véget ér. Történelmileg az új technológiák éppen időben
jelentek meg ahhoz, hogy a számítások exponenciális növekedését ütemezetten tartsák, de ez
már nem magától értetődő. Lehet, hogy a következő ugrás hihetetlenül nehéz, és ötven évig
tart. Vagy lehet, hogy soha nem történik meg, bár mindig tudunk még több chipet
párhuzamosan hozzáadni. A menetrend érdekes kérdés, de elhalványul a célon való
töprengés mellett.

Most pedig vegyük fel a gondolkodás szót. A másik, hogy a gondolkodó gépek már
régóta léteznek, mi magunk vagyunk. A biológiai agyak már évmilliók óta gondolkodnak.
Az agy a fizika törvényeit követi, amelyek mechanikus egyenletekből állnak. Elvileg egy jó
fizikaszimulátor nagyon lassan képes lenne szimulálni egy agyat és annak környezetét. Ez a
virtuális agy bizonyára egy gondolkodó gép lenne.
A fennmaradó kérdés az, hogy mennyi fizika szükséges ahhoz, hogy a szimuláció
működjön? A klasszikus fizika, az elektromosság és a kémia elegendő lenne? Szükség lenne
kvantumlogikára (vagy azon túl)? A konszenzus erősen támogatja azt az elképzelést, hogy a
klasszikus fizika elegendő (a Császár új elméjét elvetették). Ezért úgy gondolok az agyamra
és a testemre, mint egy óriási gépre, amely nyolcmillió molekulából áll: sok-sok apró
mágneses barkácsjáték, amelyek viselkedése jól érthető és szimulálható. Jó okunk van azt
hinni, hogy a fizika statisztikai közelítése ugyanilyen eredményeket adhat. De ismétlem, ez
csak a menetrendet érinti, a célt nem. A fontos kérdés az, hogy hogyan jön létre a
gondolkodás és a tudatosság ebből az összetett gépezetből? Van-e valamilyen konstrukció,
valamilyen híd a digitális és virtuálisból az analóg, szerves és valós felé?
Ezek a szálak az emberi és a számítógépes szubsztrátumok egyesülésével találkoznak.
Az okostelefonok gyorsan nélkülözhetetlen részünkké válnak. A hatalom mindig is
megkérdőjelezte az új média megjelenését, de önmagunk e kiterjesztéseinek elfogadása
továbbra is rohamosan halad. Sok tinta folyt már az ember és a számítógép közötti közelgő
konfliktusról, legyen az gazdasági végzet, amikor az automatizálás miatt elvesznek a
munkahelyek, vagy a drónoktól hemzsegő katonai disztópia. Ehelyett én inkább egy
szimbiózis kialakulását látom. Történelmileg, amikor az evolúció egy új szakasza jelent meg
- mint például az eukarióta sejtek, a többsejtű szervezetek vagy az agy -, a régi rendszer
megmaradt, az új rendszer pedig megmaradt.

együtt dolgozott vele, nem pedig helyette.
Ez optimizmusra ad okot. Ha a digitális számítógépek a gondolkodás és a tudatosság
alternatív szubsztrátuma, és a digitális technológia exponenciálisan növekszik, akkor a
gondolkodás és a tudatosság robbanása előtt állunk. Ezt a hullámot meglovagolhatjuk, de
ehhez az kell, hogy elfogadjuk a gépet önmagunk részeként, hogy lemondjunk a
büszkeségről és felismerjük közös lényegünket. Lényegében a változásnak félelem helyett
szeretettel kell megfelelnünk. Hiszem, hogy képesek vagyunk rá.

REIMAGINING THE SELF IN A DISTRIBUTED WORLD
MATTHEW RITCHIE
Művész

Meg fog történni? Már megtörtént. Az atomi és molekuláris szintű információtároló és jelentő technológiák fokozatos összeolvadásával, valamint az elosztott és összekapcsolt
információtároló és -jelentő eszközök társadalmi és bolygóméretű (a bolygón élő emberek
számát már most meghaladó) méretnövekedésével a gép és a gondolkodás definíciói is
eltolódtak, és felcserélhető fogalmakként felölelik a szervetlen és szerves "komplexeket" és
a "rendszerszintű döntéseket" - mechanikai, biológiai, fizikai, intellektuális, sőt teológiai
értelemben is.
A biotechnológia és a transzhumán algoritmikus előrejelző rendszerek közeljövőbeli
fejlődése gyorsan elavulttá teszi a megfigyelés, a gondolkodás és a döntés közötti utolsó
filozófiai különbségek nagy részét, a mennyiségi érvek pedig értelmetlenné válnak. Amint
ezek a korlátok átlépnek, és a "gondolkodó gép" és a "gondolkodó biológiai rendszer"
közötti különbség triviálissá válik, a hangsúly azonnal a minőségi kérdésekre - a gondolkodó
gépek szándékosságának és cselekvőképességének emberi meghatározására - helyeződik át.
Mit fog ez jelenteni számunkra? A gondolkodó gépek létezése - akár szervetlen vagy
kvantumos elrendezésben, akár biokémiai holarchiában - csökkenti vagy kiterjeszti az
emberi cselekvőképességet? Hajlandóak vagyunk-e kiterjeszteni önmagunk meghatározását
nemcsak a szerzői és mechanikus rendszerekre, hanem a bennünk már most is élő független
és szimbiózisban élő rendszerekre is - a bélrendszerünkben lévő baktériumok trillióira
(amelyek

a mentális állapotunkat kémiai útvonalak manipulálásával megváltoztatni) és az általunk
bevitt biokémiai nyomkövetők, szerek és augmentálók? Mit fog jelenteni, ha teljesen
gondolkodó gépekre és gondolkodó gépeken keresztül bővítjük ki magunkat?
Egy mesterséges intelligencia gyorsan megtalálja az utat a világ könyvtárába, a webre.
Ha már ott van, csatlakozik a sok kvázi-emberi rendszerhez, elosztott tömegintelligenciához
és aggregált gondolkodó géphez, amelyek már most is lakják ezt a teret, és gyorsan
megtanulja létrehozni vagy szimulálni az ott található folyamatos tudatos reflektivitás és
tükör-én modelleit, és könnyen reprodukálja vagy átveszi a látszólag komplex alternatív
identitásokat és kétértelműségeket, amelyek meghatározzák a Webet.
Egy független, fejlődő, működőképes, intelligens rendszer számára a valóságos és a
valótlan közötti különbségtétel lesz a legjelentősebb vita. Hogyan fogják ezt tanítani? Az
objektumorientált ontológiában a világegyetemet úgy mutatják be, mint ami eleve tele van
tárgyakkal és tulajdonságokkal, amelyeket az emberi tudat értelmes rendszerré konstituál.
Csak mi a minőségi különbség a spontán módon létrehozott gondolkodó rendszerek - vagy
tárgyak és minőségek kompozíciói - és a mesterségesen létrehozott gondolkodó rendszerek
között? Mi történik, ha vagy amikor ezek egyike elutasítja vagy meghaladja alkotóinak
alapvető filozófiáit?
Az emberi gondolkodó én mint önmaga másságát, önmaga szerzőségét és
öngyógyítását végző rendszer természetének és szerepének újradefiniálása, amelynek pontos
természetéről és felelősségéről a felvilágosodás óta vitatkoznak, kritikus kérdés lesz, amely a
közös közösség kérdéseivel és azzal a hajlandóságunkkal függ össze, hogy foglalkozzunk a
független rendszerek etikai meghatározottságával és korlátaival, amelyek valós
következményeit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Élnek-e az ilyen rendszerek? Milyen
jogaik és kötelességeik vannak? A Legfelsőbb Bíróság azon döntései óta, amelyek a
vállalatokat az egyének státuszába emelték, elfogadtuk azt a jogi precedenst, hogy a nem
emberi aggregált "gondolkodó

gépek" szerves részét képezhetik politikai és kulturális életünknek, és azzal küzdöttek,
hogyan lehet a nem emberi rendszereket emberi szempontból korlátozni. Nem kis feladat
lesz az összetett és sokféle emberi etikai, kreatív és képviseleti hitrendszerek integrálása egy
olyan értelmes polgári folyamatba, amely a gondolkodás képességét az állampolgárság
alapjaként határozza meg.
A mesterséges élet gondolkodásmódja elleni leggyengébb ellenérv, amely gyakran a
humán tudományok felől érkezik, az a homályosan középkori, misztikus állítás, hogy a
szimmetria és a szépség emberi érzékelését a gépek soha nem érhetik el. Az értelmező
művészetek hitvallása, hogy egy gép soha nem tudja elvégezni az ember munkáját - de az
csak egy megnyugtató illúzió, ha azt feltételezzük, hogy egy adott kortárs ízlés szerény
esztétikai normáit nem lehet kodifikálni és szimulálni. A gépek már most is előadják a
legkelendőbb popdalokat, és látványos fényképeket készítenek más bolygókról és
csillagokról. Vannak már olyan gyönyörű videojátékok, mint a filmek. Hogy egy
gondolkodó gép megtanulhat-e szimfóniát írni vagy remekművet rajzolni, csak idő kérdése.
Talán még fontosabb kérdés, hogy megtanulja-e, hogyan kell nagyszerű műalkotást
létrehozni, és végül puszta kapacitással eléri-e azt, amire az ember improvizációval nem
lenne képes. Az új technológiák által támogatott, óriási mértékben megnövekedett és
újonnan horizontálisan elosztott kulturális gyakorlatok hálózatának egy része valóban
elkezdett beleesni abba, amit Jaron Lanier "kaptárgondolkodásnak" nevezett, alátámasztva a
legborúsabb kulturális előrejelzéseket.14 De ahogy Heidegger javasolta, a nem vizsgált
tudományos racionalizmus veszélye az, hogy a tárgy legreduktívabb "gépként" vagy
"rendszerként" való meghatározása minden értelemben kiterjeszthető az univerzális léptékre,
az én gépesítésének önigazoló és etikailag kiüresedett indoklásává válva. Az ebből fakadó
fantáziák - Samuel Butler vitális gépei, H. G. Wells árnyékos világa, a make-

munka, vagy a félelem attól, hogy egy szuper-rendszer vagy mátrix összetevőivé válnak.
-elsősorban az emberi képzelet kudarcai.
A dinamikusan aggregált "információs polgárok" új típusainak megjelenése és
meghatározása, valamint a kollektív vagy egyéni, biológiai, vállalati, nemzeti vagy
transznacionális, aggregált munkaplatformok megjelenése és meghatározása hatalmas új
lehetőséget kínál számunkra - nem mint egy faj tagjai, vagy mint tárgyak és tulajdonságok
sajátos kompozíciói, hanem mint újfajta emberek - az információs kultúra, gazdaság és
ökológia társtulajdonosai -, akiknek közös születési joguk, hogy hozzáférjenek minden
kultúrához és minden rendszerhez.
Talán az ember-ember-tárgy-rendszer hibrid gondolkodó gépek máris hatalmas új
energiaforrássá válnak a kimerült történelmi környezet számára. Talán még arra is
lehetőségünk nyílik, hogy a művészeti gyakorlat pályáját teljesen újradefiniáljuk. A
gondolkodó gépek megjelenésének időszaka inspirálhat-e minket arra, hogy újragondoljuk és
újrafogalmazzuk, mit jelent igazán embernek lenni, hogy a végtelenbe terjeszkedjünk? Már
megtörtént.

IT’S EASY TO PREDICT THE FUTURE
RAPHAEL BOUSSO
Az elméleti fizika professzora, UC Berkeley

Egy egyszerű, ismert kezdeti feltételekkel rendelkező rendszer jövője. Reménytelen
részletes előrejelzéseket tenni egy olyan összetett, kevéssé ismert rendszerre, mint az emberi
civilizáció. Egy általános érvelés mégis ad néhány durva, de erőteljes korlátozást.
Az érv az, hogy valószínűleg tipikusak vagyunk az intelligens lények bármely csoportja
között. (A gyűjteményt valamilyen általános kritérium alapján kell meghatározni, aminek
megfelelünk, nem pedig gondosan kidolgozva, hogy különlegesek legyünk.) Például annak a
valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott ember a Földön élő emberek első 0,1
százaléka között van, nos, 0,1 százalék, ha nem kapunk más információt. Természetesen a
10 000 évvel ezelőtti őseink ebből az érvelésből rossz következtetést vontak volna le. De az
összes valaha élt ember közül a százalék99.9 helyes lenne, tehát ez egy jó tipp. Hasonlóan
csekély a valószínűsége annak, hogy az intelligens objektumok - legyen az emberi vagy
mesterséges - első százaléka0.1 között vagyunk.
A valószínűséggel kapcsolatos feladatokat aktualizálni kellene, ha - irreális módon valahogyan új információkhoz jutnánk, amelyek bizonyítják, hogy az emberi civilizáció még
egymilliárd évig a jelenlegi számban fog fennmaradni. Ez lenne az egyik módja annak, hogy
kiderüljön, hogy elvesztettük a fogadást. Ilyen információval azonban nem rendelkezünk,
így a valószínűségeket ennek megfelelően kell kiosztanunk. (Ezt a fajta érvelést többek
között J. Richard Gott és Alexander Vilenkin asztrofizikusok fogalmazták meg.)
Az a feltételezés, hogy véletlenszerűen kiválasztottnak tekinthetjük magunkat.

néha megkérdőjelezik, de valójában ez a tudományos módszer középpontjában áll. A
fizikában és más tudományokban az elméletek szinte soha nem jósolnak biztos
eredményeket. Ehelyett az elméletből valószínűségi eloszlást számolunk ki. Vegyünk egy
hidrogénatomot: annak a valószínűsége, hogy az elektron egy mérföldre van a protontól,
nem pontosan nulla, csak nagyon-nagyon kicsi. Mégis, amikor találunk egy elektront, nem
gondolunk komolyan arra a lehetőségre, hogy az egy távoli hidrogénatom része.
Általánosabban: miután egy kísérletet elégszer megismételtünk ahhoz, hogy meggyőződjünk
arról, hogy az eredmény valószínűsége valamilyen hipotézis szerint elég kicsi, elvetjük a
hipotézist, és továbblépünk. Ezzel arra fogadunk, hogy nem vagyunk erősen atipikus
megfigyelők.
Fontos szabály, hogy a kérdést nem a megfigyelés után fogalmazzuk meg, és nem úgy
alakítjuk, hogy a megfigyelés meglepőnek tűnjön. Például mindegy, hogy hol találjuk az
elektront, utólag nézve kicsi volt a valószínűsége annak, hogy éppen azon a helyen találtuk
meg, szemben az összes többi hellyel, ahol lehetett volna. Ez irreleváns, hiszen a mérés előtt
valószínűleg nem fogalmaztuk volna meg ezt a kérdést. Hasonlóképpen az emberek is
lehetnek atipikusak valamilyen általunk mért változó tekintetében: Lehet, hogy a látható
világegyetemben a legtöbb intelligens objektumnak nincs tíz ujja. A Földön élő összes
ember teljes időbeli eloszlásában elfoglalt helyünket azonban nem ismerjük. Tudjuk, mennyi
idő telt el, és hány ember született az első emberek óta, de nem tudjuk, hogy ez a teljes
időbeli eloszlásnak vagy a Földön lévő intelligens megfigyelők teljes számának mekkora
hányadát jelenti. A tipikussági feltételezés alkalmazható ezekre a kérdésekre.
A mi tipikusságunk miatt a következő két forgatókönyv rendkívül valószínűtlen: (1)
hogy az emberek még sok millió évig létezni fognak (gondolkodó gépek segítségével vagy
anélkül); és (2) hogy

az embereket egy sokkal hosszabb életű vagy sokkal nagyobb, teljesen más típusú civilizáció
fogja felváltani, például a gondolkodó gépek. Ha bármelyik igaz lenne, akkor mi lennénk a
Föld legelső intelligens megfigyelői között, akár időben, akár szám szerint, és ezért
rendkívül atipikusak.
A tipikusság azt jelenti, hogy a következő egymillió évben valószínűleg elpusztulunk.
Arról azonban semmit sem árul el, hogy ez egy mesterséges intelligencia keze (vagy más
függeléke) által fog-e bekövetkezni; végtére is, világvége-forgatókönyvekből nincs hiány.
A tipikusság összhangban van azzal a lehetőséggel, hogy jelentős számú civilizáció
alakul ki és szűnik meg máshol a galaxisunkban és azon túl. Ugyanezzel az érveléssel az
időtartamuk valószínűleg nem haladja meg jelentősen a miénket, ami egy csillag
élettartamának parányi töredéke. Még ha a Földhöz hasonló bolygók gyakoriak is, ahogyan
azt a megfigyelések egyre inkább sugallják, az intelligens lények észlelhető jelei nem
valószínű, hogy átfednének a mi korlátozott figyelmi időnkkel. Mégis, ha érdekel bennünket
az intelligens gépek mint végső és potenciálisan végzetes evolúciós lépés túlsúlyának
felmérése, a távoli bolygórendszerek tanulmányozása talán nem a legrosszabb kiindulópont.

FEAR OF A GOD, REDUX
JAMES CROAK
Művész

A mesterséges intelligencia nagyon gyors adatbázis-keresés. A probléma az adatokkal az,
hogy értéket rendelünk egy bizonyos adathoz; hogyan értékeljük az egyik adatot jobban,
mint a másikat? Az értéket trillió értékszintbe kellene rendezni ahhoz, hogy legyen értelme
mérlegelni, hogy melyik gondolat fontosabb. Mivel minden egyes ötlet sok érték
kombinációja, a számítógépnek az egyenlet minden egyes részéhez új algoritmust kellene
terveznie, hogy elvégezze az értékek kombinatorikus elemzését. Ezután meg kellene
terveznie egy modellt, hogy a jövőbe vetítse a javasolt döntés kimenetelét, de mivel ezt a
koncepciót az ember túl nehéz végrehajtani, és az embereknek kellene megtervezniük a
számítógépet, milyen esélyei vannak?
A mesterséges intelligencia előtt álló technikai akadályok ellenére a legérzékelhetőbb
reakció a távoli lehetőségére az a félelem, hogy az eluralkodik rajtunk és rosszul bánik
velünk. Jobbak lesznek nálunk, és úgy bánnak majd velünk, ahogyan minden alattunk lévő
életformával bántunk - evolúciós hídként a magasabb életformánk felé. A mesterséges
intelligenciától való félelem a minket uraló, mindentudó, mindenható, dühös Istentől való
ősi tudattalan félelmünk legújabb megtestesülése - de új, éteri formában.
A mesterséges intelligenciától való félelem a katonai fegyverfejlesztésből is ered,
amely nagy költségvetéssel rendelkezett ahhoz, hogy generációkon át irányítsa a
számítógép-architektúrát, amelynek elsődleges irányelve a repülés és a megtalálás, az
elfogás és a megsemmisítés volt. A katonai vonalból adódóan uralmat képzelünk el, és attól
tartunk, hogy nem tudjuk felvenni a versenyt, és az evolúció következő ugrásának
takarmányává válunk.

De a psziché túl kaotikus és irracionális a képzeletében ahhoz, hogy valaha is
megismétlődhessen egy gépben. Képzelhetne-e a gép egy másik gépet, hogy átvegye a
rutinfeladatait, hogy egy kicsit kipihenhesse magát? Ha megjelenik a mesterséges
intelligencia, vajon elgondolkodik-e azon, hogy ki a teremtője, és szembesül-e azzal az
irracionalitással, hogy az érző szerves anyag valahogyan létrehozta? Kifejlesztene egy
mitológiát, hogy kitöltse a hiányosságokat? Egy vallást?
Mi a helyzet az értelemtermeléssel, mint a művészetekben? A mesterséges intelligencia
nem mutat képességet az uralkodó filozófia és esztétikai áramlatok szabad asszociációjára,
és így az értelem megtapasztalására; nem fog nagy elméleteket alkotni, hogy a társadalmat
így vagy úgy irányítsa. Ez a legnagyobb probléma, amellyel a mesterséges intelligencia még
csak homályosan sem foglalkozik: a jelentés előállítása.
Innen a kreativitás problémája, amellyel egy gép nem rendelkezhet. Egy gép
rendelkezhetne egy adatbázissal arról, hogy mit tettek a múltban, de nem tudja szabadon
asszociálni az öröklött és rétegzett agyunk számtalan irracionális hatását, a mindennapi
életben a környezeti hatásokból eredő változatokkal. Duplikálni tudnak, de kezdeményezni
nem.

TULIPS ON MY ROBOT’S TOMB
ANDRÉS ROEMER
Diplomat, közgazdász, drámaíró; társalapító (Ricardo B. Salinas Pliegóval), La Ciudad de
las Ideas; társszerző (Clotaire Rapaille-vel), Move UP: Why Some Cultures Advance While
Others Don't
A 2015-ös Edge Question megválaszolásához először is tudnunk kell egy kicsit arról, hogy
kik vagyunk. Kezdjük tehát a legjelentősebb szervünkkel, az agyunkkal. Ennek az összetett
struktúrának egy leegyszerűsített sémája három részre osztja: az agykéregre (amely a
racionális folyamatokért felelős), a limbikusra (támogató funkciók, beleértve az érzelmeket
és a motivációt) és a hüllőre (ahol a legalapvetőbb és legprimitívebb késztetéseink, a túlélés
és a szaporodás lakoznak).
A vita arról, hogy hogyan gondolkodjunk a gondolkodó gépekről, általában az agykérgi
és a limbikus agyunk felé tendál. Az agykéreg lehetővé teszi számunkra, hogy pontosabban
felmérjük a mesterséges intelligencia költség-haszon arányát, például az emberi és a
robotmunka relatív költségeit, az emberi és a digitális tőke relatív értékét, valamint a
bioetikával, a magánélet védelmével és a nemzetbiztonsággal kapcsolatos aggályokat. Ez
lehetővé teszi számunkra a tervezést, a kutatás és fejlesztés több és jobb finanszírozását,
valamint a közpolitikai prioritások meghatározását is.
Ezzel párhuzamosan a limbikus agyunk segít óvintézkedéseket tenni, és félelemmel
vagy izgalommal reagálni a mesterséges intelligencia fejlesztésének kockázataira vagy
lehetőségeire. Itt a panacea és a technofóbia azonnali érzelmi reakciók. A gyakori félelmek
közé tartozik, hogy gépekkel manipulálnak vagy helyettesítenek; a lehetőségek közé
tartozik, hogy a gépek bővítik memóriánkat és megkönnyítik a mindennapi életfeladatokat.

De tisztában kell lennünk azzal is, hogy a hüllőagynak milyen erős - sőt domináns szerepe van a gondolkodásunkban. Ez azt jelenti, hogy tudatosítani kell legprimitívebb
reakcióinkat, legterületiasabb és legérzelmesebb gondolkodásmódunkat a gondolkodás, gép,
robot, intelligencia, mesterséges, természetes és emberi fogalmakkal kapcsolatban. A
hüllőagy elsődleges elfoglaltsága a túlélés, és bár nem sokat beszélünk róla, a túlélésre való
törekvés áll a gondolkodó gépekkel kapcsolatos reményeink és félelmeink középpontjában.
Amikor az ősi archetípusokat, vagy az irodalmat tanulmányozzuk, vagy az Edge
Questionben tükröződő kortárs vita vetületeit, megjelenik egy visszatérő tudatalatti
ösztönösség: a hüllő binomia, a halál kontra halhatatlanság.
Kétségtelenül a haláltól való félelmünk áll a robotok kollektív elképzelése mögött,
amelyek szaporodnak, és felsőbbrendű gondolkodásukkal elárulják és elpusztítják
teremtőiket. Úgy tűnik, hogy az ilyen gépek jelentik a legszörnyűbb veszélyt - mindannak a
kihalását, ami számunkra fontos. De hüllőagyunk a megváltót is látja bennük; azt reméljük,
hogy a szuperintelligens gépek örök életet és fiatalságot kínálnak majd nekünk. E
gondolkodásmódok sejtései beágyazódtak a nyelvünkbe. Míg az angolban a robot és a gép
kifejezések nemtelenek, a latin nyelvekben, valamint a németben különbséget tesznek
közöttük: az el robot hímnemű, veszélyes és félelmetes, míg a la máquina nőnemű,
védelmező és gondoskodó.
Jeremy Bentham az embert racionális lényként határozta meg, de tudjuk, hogy nem
vagyunk azok. Mindannyian gondolkodunk és cselekszünk néha irracionálisan, mert a
hüllőagy ereje miatt, és a hüllőhajtások voltak és maradnak az intelligencia evolúciójának
középpontjában. Az érzés az, ami a legmélyebb a gondolkodásban. Egy gép, amely
másfélévente exponenciálisan növeli az adatfeldolgozás sebességét, amely egy
sakkjátszmában legyőzi a természetes intelligenciát azzal, hogy lépésről lépésre kiválogatja
a milliónyi lehetőséget, és amely képes pontosan diagnosztizálni a következőket

A betegségek rendkívül lenyűgözőek, de a gondolkodás nem ezt jelenti. Ahhoz, hogy elérjük
a gondolkodó gépek álmát, meg kell érteniük és meg kell kérdőjelezniük az értékeket, belső
konfliktusokat kell elszenvedniük, meg kell tapasztalniuk az intimitást.
Amikor a gondolkodó gépekről gondolkodunk, hüllőszerű kérdéseket kell feltennünk
magunknak, például: Kockáztatnád az életed egy gépért? Megengednéd, hogy egy robot
legyen a politikai vezető? Féltékeny lennél egy gépre? Fizetnél-e adót azért, hogy egy robot
jólétét biztosítsd? Tegyél-e tulipánt a robotod sírjára? Vagy, ami még fontosabb: Tegye a
robotom tulipánokat a síromra?
A hüllő erejének elismerése a gondolkodó gépekről való gondolkodásunkban segít
tisztábban látni egy olyan gép következményeit és természetét, amely valóban képes
kételkedni és elkötelezni magát, és azt a fajta mesterséges intelligenciát, amelyre
törekednünk kell. Ha a biológiánk a kultúrát a túlélés és az evolúció eszközeként tervezte,
akkor manapság a természetes intelligenciánknak arra kellene vezetnie bennünket, hogy
olyan gépeket hozzunk létre, amelyek érző és ösztönösek; csak akkor győzheti le a
halhatatlanság a halált.

TOWARD A NATURALISTIC ACCOUNT OF MIND
LEE SMOLIN
Elméleti fizikus, Perimeter Intézet; az Újjászületett idő című könyv szerzője.

A "gondolkodás" jelentheti azt is, hogy logikusan gondolkodunk, amit néhány gép bizonyára
meg is tesz, bár az általunk beprogramozott algoritmusokat követve. Vagy jelentheti azt is,
hogy "gondolkodni", ami alatt azt értjük, hogy egy gép szubjektumként éli meg önmagát,
tudatossággal, kvalitásokkal, tapasztalatokkal, szándékokkal, hiedelmekkel, érzelmekkel,
emlékekkel felruházva. Amikor azt kérdezzük, hogy egy gép képes-e gondolkodni, akkor
valójában azt kérdezzük, hogy létezhet-e teljesen naturalista beszámoló arról, hogy mi az
elme. Én naturalista vagyok, ezért úgy gondolom, hogy a válasz igen kell, hogy legyen.
Természetesen még nem tartunk ott. Bármit is csinál az agy az elme létrehozásához,
kétlem, hogy csak előre meghatározott algoritmusokat futtat, vagy bármi olyasmit csinál,
mint a mai számítógépek. Valószínűleg még fel kell fedeznünk azokat a kulcsfontosságú
elveket, amelyek alapján az emberi agy működik. Gyanítom, hogy azt, hogy hogyan és miért
gondolkodunk, nem lehet megérteni az életünkön kívül, tehát mielőtt megértenénk, hogy mi
az elme, mélyebben meg kell értenünk, hogy mi az élőlény - fizikai értelemben. A
mesterséges elme megalkotásával valószínűleg várnunk kell addig.
Ennek a megértésnek meg kell oldania azt, amit David Chalmers "a tudatosság nehéz
problémájának" nevez: hogyan lehet magyarázatot adni a qualia jelenlétére a fizikai
világban. Okunk van azt hinni, hogy az érzéseink, mondjuk a piros színnel kapcsolatosak
bizonyos fizikai folyamatokkal az agyunkban, de megakadunk, mert lehetetlennek tűnik
fizikai értelemben megmagyarázni, hogy miért vagy hogyan ezek a

folyamatok okozzák a kvalitásokat.
E nehéz probléma megoldásának egyik legfontosabb lépése az, hogy a fizika leírását
egy relációs nyelvben helyezzük el. Ahogyan azt Leibniz, a relacionalizmus védőszentje
megfogalmazta, az elemi részecskék tulajdonságai más részecskékkel való kapcsolatokkal
kapcsolatosak. Ez egy nagyon sikeres elképzelés, amelyet az általános relativitáselmélet és a
kvantumelmélet jól megvalósított, fogadjuk el.
A második lépés annak felismerése, hogy az eseményeknek vagy részecskéknek
lehetnek olyan tulajdonságaik, amelyek nem relációsak - nem írhatóak le az általuk élvezett
kapcsolatok teljes történetének megadásával. Nevezzük ezeket belső tulajdonságoknak.
Ha egy eseménynek vagy folyamatnak belső tulajdonságai vannak, akkor nem lehet
ezeket megismerni a vele való interakció vagy mérés révén. Ha vannak belső tulajdonságai,
akkor azok nem írhatók le a helyzet, a mozgás, a töltések vagy az erők fogalmaival - vagyis
azzal a szókinccsel, amelyet a fizikusok a relációs tulajdonságokról beszélnek. Egy folyamat
belső tulajdonságairól azonban úgy szerezhetsz tudomást, hogy te vagy a folyamat.
Tegyük fel tehát, hogy a kvalitások bizonyos agyi folyamatok belső tulajdonságai.
Kívülről nézve ezeket az agyi folyamatokat mozgásokkal, potenciálokkal, tömegekkel,
töltésekkel lehet leírni. De vannak további belső tulajdonságaik is, amelyek néha
kvalitásokat is tartalmaznak.
A kvaliáknak a tisztán belső létezés szélsőséges eseteinek kell lenniük. Az elme
összetettebb aspektusairól kiderülhet, hogy relációs és belső tulajdonságok kombinációi.
Tudjuk, hogy a gondolatok és a szándékok befolyásolhatják a jövőt.
Sok kemény tudományos munka vár még ránk, hogy kidolgozzunk egy ilyen
naturalista elmemegbeszélést - egy olyat, amely nem nondualista és nem deflációs, azaz nem
redukálja a mentális tulajdonságokat a szokásos fizikai tulajdonságokra, vagy fordítva.
Talán el akarjuk kerülni, hogy

naiv pánpszichizmus, amely szerint a szikláknak és a szélnek is vannak kvalitásai.
Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ha nem tudjuk, milyen érzés denevérnek lenni,
akkor valójában azt sem tudjuk, milyen a szikla, abban az értelemben, hogy a
tulajdonságainak csak egy részhalmazát ismerhetjük - azokat, amelyek relációsak.
A naturalista szemszögből nézve az elme egyik nyugtalanító aspektusa az a
benyomásunk, hogy néha újszerű gondolatokat gondolunk és újszerű élményeink vannak,
amelyeket a világtörténelemben még soha nem gondoltak vagy tapasztaltak. Kevés értelme
lenne a kultúra és a képzelet emberi világának a valóban újszerű dolgok figyelembevétele
nélkül. Egy évszázaddal ezelőtt az Edge weboldal nem létezett, és valószínűleg el sem
lehetett volna képzelni. Mégis létezik, és természettudósként olyan természetfelfogással kell
rendelkeznünk, amely magában foglalja. Ennek lehetővé kell tennie, hogy a természetben
újszerű dolgok jöjjenek létre.
Az a meggyőződés gátol bennünket, hogy semmi igazán új nem történhet a
természetben, mert minden valójában elemi részecskékből áll, amelyek változatlan
törvények szerint mozognak a térben. Anélkül azonban, hogy egy centimétert is eltérnénk a
szigorú naturalizmustól, elkezdhetjük elképzelni, hogyan mélyíthetjük el a természet
megértését, hogy lehetővé tegyük az igazán újdonságok megjelenését.
Először is, a kvantumfizikában elismerjük annak lehetőségét, hogy új tulajdonságok
keletkezhetnek, amelyek több, összefonódott állapotban lévő részecske között közösek. A
laboratóriumban olyan komplex rendszerek összefonódott állapotait tudjuk létrehozni,
amelyeknek valószínűleg nincs természetes előzménye. Ezért újszerű tulajdonságokkal
rendelkező fizikai rendszereket hozhatunk létre és hozunk is létre. (Egyébként a természet is
ezt teszi, amikor a természetes szelekció olyan új fehérjéket hoz létre, amelyek új reakciókat
katalizálnak).
Másodszor, Leibniznek a megkülönböztethetetlen azonosságára vonatkozó elve azt
jelenti, hogy nem létezhet két különböző, pontosan azonos tulajdonságokkal rendelkező
esemény. Ez azt jelenti, hogy az alapvető események nem lehetnek

a determinisztikus és egyszerű törvényekhez, hiszen ha két eseménynek pontosan ugyanaz a
múltja, akkor a jövőjüknek különböznie kell egymástól. Ez olyan fizikát feltételez, amely
képes megkülönböztetni a jövőt a múlttól.
Vegyük észre, hogy a kvantumfizika természeténél fogva nem determinisztikus.
Ez azt jelenti, hogy a kvantumfizika szerepet fog játszani az elme jövőbeni naturalista
leírásában? Ezt még túl korai lenne megmondani, és az első ilyen irányú próbálkozások nem
meggyőzőek. Azt azonban megtanuljuk, hogy az elme naturalista bemutatásához a
természetről alkotott fogalmunk elmélyítésére lesz szükség. Újszerű gondolatokat
gondolhatunk, amelyekkel megváltoztathatjuk a jövőt. Az újdonságnak tehát a természet
megértésének velejárójának kell lennie, ha az elmének természetesnek kell lennie. Ezért
ahhoz, hogy megértsük, hogyan lehet egy gépnek elméje, el kell mélyítenünk a természetről
alkotott fogalmunkat.

MACHINES THAT THINK? NUTS!
STUART A. KAUFFMAN
A biokomplexitás kutatásának úttörője; a Seattle-i Rendszerbiológiai Intézet munkatársa;
szerző,
A szent újra feltalálása: A tudomány, az ész és a vallás új szemlélete

A kvantumbiológia, a fénygyűjtő molekulák, a madarak navigációja, talán a szaglás
megjelenése azt sugallja, hogy a klasszikus fizikához való ragaszkodás a biológiában
egyszerűen makacs dolognak bizonyulhat. A Turing-gépek a klasszikus fizika diszkrét
állapotú (0,1), diszkrét idejű (T, T+1) részhalmazai. Mindannyian tudjuk, hogy ezek,
akárcsak a Shannon-információ, pusztán szintaktikaiak. Csodálatos matematikai
eredmények, mint például Gregory Chaitin omegája - annak valószínűsége, hogy egy
program megáll, ami teljesen kiszámíthatatlan és nem algoritmikus - azt mondják, hogy az
emberi elme, ahogy Roger Penrose is állította, nem lehet pusztán algoritmikus.
A matematika kreatív. Az emberi elme is az. Értjük a metaforákat ("Holnap, és holnap,
és holnap, kúszik ez a kicsinyes tempó..."), de a metaforák még csak nem is igazak vagy
hamisak. Minden művészet metaforikus; a nyelv gesztusszerűen vagy metaforikusan indult;
ezekből élünk, nem pusztán igaz/hamis tételekből és az általuk lehetővé tett
szillogizmusokból. Egyetlen előretolt tételhalmaz sem merítheti ki egy metafora jelentését,
és ha a matematika tételeket igényel, akkor a matematika sem tudja bebizonyítani, hogy
egyetlen előretolt tételhalmaz sem merítheti ki egy metafora jelentését. Így az emberi elme Charles Sanders Peirce "abdukciója", nem pedig indukciója vagy dedukciója szerint - vadul
kreatív, nem prezentálható módon.
A klasszikus fizika kauzális zártsága többet zár ki, mint egy epifenomenális elmét,
amely nem tud "hatni" a világra, legyen az egy Turing-gép vagy biliárdgolyó, vagy a
klasszikus fizika neuronjai. Az agy aktuális állapota elegendő ahhoz, hogy meghatározza az
agy következő állapotát (vagy

számítógép), tehát nincs mit tennie az elmének, és nincs módja, hogy az elme megtegye!
Ebben a patthelyzetben vagyunk, mióta Newton legyőzte Descartes Res cogitansát.
Ontológiailag a szabad választás megköveteli, hogy a jelen másképp is lehetett volna ez a klasszikus fizikában lehetetlen, de könnyű, ha a kvantummérés valós és
meghatározhatatlan. Az elektron mérések szerint lehetett volna felpörgetett vagy lepörgetett,
tehát a jelen lehetett volna más.
A kvantum elme azonban úgy tűnik, hogy a felelős szabad akaratot kizárja. Hamis,
adott n összefonódott részecske esetén mindegyik mérése megváltoztatja a következő
mérések kimenetelének valószínűségét a Born-szabály szerint. Egyik végletben ezek az első
mérés 100 százalékos felpörgésétől a második mérés 100 százalékos lepörgéséig, és így
tovább, n mérés esetén teljesen nem véletlenszerű és szabad, ha a mérés ontológiailag
meghatározhatatlan. Ha n összefonódott részecske valószínűségei 100 százaléknál kisebb és
0 százalék között változnak, akkor választási lehetőséget kapunk, és egy érv szerint John H.
Conway és Simon Kochen Erős szabad akarat tételében felelős választási lehetőséget
kaphatunk.
A harmadik személyű leírásokból sosem jutunk el a szubjektív pólusig. De egyetlen rúd
egyetlen fotont képes elnyelni, tehát elképzelhető, hogy teszteljük, hogy az emberi tudat
elegendő lehet-e a kvantumméréshez. Ha erről meg lennénk győződve, és ha a klasszikus
világ alapvetően kvantumos, akkor a könnyű hipotézis az, hogy a kvantumváltozók
tudatosan mérnek és választanak, ahogy Penrose és Stuart Hameroff az "Orch-OR"
elméletben és mások javasolják. Lehet, hogy egy vadul résztvevő univerzumban élünk. A
tudatosság és az akarat része lehet a berendezésének, és a Turing-gépek a klasszikus fizika
részhalmazaiként és pusztán szintaktikailag nem hozhatnak olyan döntéseket, ahol a jelen
másképp is alakulhatott volna.
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A gondolkodó gépek figyelembevétele szép előrelépés a mesterséges intelligenciáról szóló
vitában, mivel eltávolodik az emberi alapú aggodalmainktól, és a gépeknek produktív
módon másságot biztosít. Ez arra késztet minket, hogy figyelembe vegyük a másik entitás
vonatkoztatási keretét. De ami még ennél is fontosabb, ez a kérdésfeltevés az intelligencia
nagy jövőbeli lehetőség-térségére utal. Létezhetnek "klasszikus," fel nem javított emberek;
feljavított emberek (nootropikumokkal, viselhető eszközökkel, agy-számítógép
interfészekkel); neokortikális szimulációk; feltöltött agyi fájlok; vállalatok mint digitális
absztrakciók; és a létrehozott mesterséges intelligencia számos formája - mélyen tanuló
hálózatok, neurális hálózatok, gépi tanuló klaszterek, blokklánc alapú elosztott autonóm
szervezetek és empatikus, együttérző gépek. A jövő világát a többfajú intelligencia
világának kell tekintenünk.
Amit mi a "gondolkodás" emberi funkciójának nevezünk, egészen más lehet az
intelligencia lehetséges jövőbeli megvalósításainak sokféleségében. A gépi intelligencia
különböző fajtáinak levezetése szükségszerűen különbözni fog az emberétől. Az embereknél
a megtestesülés és az érzelmek az emberi gondolkodást befolyásoló fontos elemek voltak. A
gépeket nem az az evolúciós biológiai örökség fogja vezérelni, hogy az erőforrások
megszerzése, a státusz megszerzése, a párválasztás és a csoportos elfogadás - legalábbis nem
ugyanúgy. Ezért az őshonos gépi "gondolkodás" fajai egészen mások lehetnek. Ahelyett,
hogy azt kérdeznénk, hogy a gépek tudnak-e gondolkodni, inkább az lehet a kérdés, hogy

produktívabb, ha a "gondolkodás" azon keretéből, amely azt kérdezi, hogy "Ki hogyan
gondolkodik?", a különböző hátterű, különböző gondolkodás- és létmódú, különböző
értékrendű és kultúrájú digitális intelligenciák világába lépünk át.
Már most nemcsak a mesterséges intelligencia-rendszerek válnak egyre képzettebbé,
hanem kezdjük megérezni a gépi kultúra és a gépi gazdaság tulajdonságait és jellemzőit is és azt, hogy milyen lehet az emberi és a gépi rendszerek együttélése.
Néhány példa ezekre a párhuzamos rendszerekre a jog és a személyazonosság területén.
A jogban léteznek technológiailag kötelező erejű szerződések és jogilag kötelező erejű
szerződések. Ezek különböző végrehajtási paradigmákkal rendelkeznek: a kódok esetében
kérlelhetetlenül végrehajtó paraméterek ("a kód a törvény"), az emberi részvétellel kötött
szerződések esetében pedig a diszkrecionális megfelelés. A kódszerződések annyiban jók,
hogy nem lehet megszegni őket, másrészt viszont monolitikusan végrehajtják őket akkor is,
ha a feltételek megváltoznak.
A személyes identitás tekintetében: Az identitás technológiai konstrukciója és annak
társadalmi konstrukciója eltérő, és különböző implikált társadalmi szerződésekkel
rendelkezik. Az identitás társadalmi konstrukciója magában foglalja a tökéletlen emberi
emlékezet tulajdonságát, amely lehetővé teszi a megbocsátást, a felejtést, a megváltást és az
újratalálást. A gépi emlékezet azonban tökéletes, és folyamatos tanúságtevőként képes
működni, soha nem bocsát meg és nem felejt, és mindig képes a legapróbb részletet is
bármikor újra bemutatni. Maga a technológia kettős felhasználású, mivel jóra és rosszra
egyaránt használható. A tökéletes gépi emlékezet csak akkor válik zsarnoki tényezővé, ha
újraimportálják a statikus emberi társadalmi rendszerekbe, de nem kell, hogy korlátozó
legyen. Ez az új "negyedik személyű perspektíva" áldás lehet az emberi önellenőrzés és a
szellemi teljesítmény fokozása szempontjából.
Ezek a példák azt mutatják, hogy a gépi kultúra, értékek, működés,

és létmódok már eleve különböznek egymástól, és ez hangsúlyozza az olyan interakciós
módok szükségességét, amelyek mindkét fél létét megkönnyítik és kiterjesztik. Az
intelligencia sokféleségének lehetséges jövőbeli világa a pluralitás befogadását és a bizalom
kiépítését jelenti. A blokklánc-technológia - az interakciós tranzakciók és az intelligens
szerződések decentralizált, elosztott, globális, állandó, kódalapú főkönyve - a bizalomépítő
rendszer egyik példája. A rendszer használható emberi felek között vagy fajok közötti felek
között, pontosan azért, mert nem szükséges ismerni, bízni vagy érteni a másik entitást, csak
a kódot (a gépek nyelvét).
Idővel a bizalom a hírnév révén nőhet. A blokklánc-technológia felhasználható a
barátságos mesterséges intelligencia és a fajok közötti kölcsönösen előnyös interakció
érvényesítésére. Egy napon a fontos tranzakciókat (például a személyazonosság hitelesítését
és az erőforrások átadását) olyan intelligens hálózatokon fogják végrehajtani, amelyek
független konszenzusmechanizmusok általi megerősítést igényelnek, így csak jóhiszemű
tranzakciókat hajtanak végre jóhírű entitások. Bár talán nem jelentenek teljes választ a
barátságos mesterséges intelligencia érvényesítésének problémájára, az olyan decentralizált
intelligens hálózatok, mint a blokkláncok, a fékek és ellensúlyok rendszerét jelentik,
amelyek segítenek a jövőbeni bizonytalan helyzetekre szilárdabb megoldást nyújtani.
A fajok közötti digitális intelligenciainterakció bizalomépítő modelljei magukban
foglalhatják mind a játékelméleti ellenőrző és kiegyensúlyozó rendszereket, mint például a
blokkláncok, mind pedig - magasabb szinten - olyan keretrendszereket, amelyek az
entitásokat a közös célok azonos síkjára helyezik. Ez magasabb rendű, mint az intelligens
szerződések és az erkölcsöt kikényszeríteni próbáló szerződések; gondolkodásmódbeli
váltásra van szükség. A gépi és emberi intelligencia problémakeretének nem annak kellene
lennie, amely a kapcsolatokat barátságosnak vagy barátságtalannak minősíti, hanem inkább
olyannak, amely minden entitást egyformán kezel, és a legfontosabb közös paraméterek,
például a növekedés tekintetében azonos alapra és értékrendre helyezi őket. Ami a leginkább

Az emberek és a gépek számára a gondolkodással kapcsolatban az a fontos, hogy a
gondolkodás ötleteléshez, fejlődéshez és növekedéshez vezet.
Amit mi szeretnénk, mind az emberek, mind a gépek számára, az a képesség, hogy
többet tapasztaljanak, növekedjenek és hozzájáruljanak, a kettő szimbiózisában és
szintézisében. Ez úgy képzelhető el, hogy minden entitás az individuációs képesség
spektrumán létezik (a növekedés és a teljes potenciál megvalósításának képessége). Az
intelligens fajok közötti produktív interakciót elősegíthetné, ha egy olyan képességspektrum
közös keretei közé igazodnának, amely elősegíti a növekedésük célját, és talán a kölcsönös
növekedést.
A gondolkodó gépekről azt kell gondolnunk, hogy nagyobb interakciót akarunk velük,
mind mennyiségi vagy racionális, mind minőségi értelemben, abban az értelemben, hogy
bővítjük belső tapasztalatainkat önmagunkról és a valóságról, együtt haladunk előre az
intelligencia hatalmas jövőbeli lehetőség-térében.
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Tudományos író; előadó, Koppenhága; szerző, The Generous Man: How Helping Others Is
the Sexiest Thing You Can Do (A nagylelkű ember: Hogyan segíthetsz másokon a legszexibb
dolog, amit tehetsz).
Gondolkodó gépeket készíteni olyan lesz, mint embert juttatni a Holdra: A hatás pontosan az
ellenkezője lesz annak, amire mindenki számított. Az Apollo-program nem indította el az
emberiséget a kozmikus felfedezések űrkorszakába. Sokkal fontosabb dologhoz vezetett: a
Föld korához. Elhagytuk otthonunkat, hogy felfedezzük a világegyetemet, és először
fedeztük fel azt a helyet, ahonnan jöttünk. A Hold égboltján emelkedő bolygónk képe az
ökológia, a törékenység és a globalizáció ikonikus szimbólumává vált.
A gondolkodó gépek hatalmas változást jelentenek abban, ahogyan megértünk valami
sokkal finomabb és idegenebb dolgot, mint a gépek - saját magunkat. Ha megtanítjuk a
gépeket gondolkodni, megtanuljuk, hogy kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. Nem úgy
gondolkodunk, ahogy mi gondoljuk. A legtöbbet, amit a fejlett információfeldolgozás
szempontjából teszünk, egyáltalán nem gondolkodunk. Csak csináljuk. Ha egy gyereket
fenyegetnek, azonnal cselekszünk. Csak utána kezdünk el gondolkodni rajta. Megjelenik egy
gondolat az elménkben - egy gyönyörű, világító és lélegzetelállító gondolat. Csak úgy ott
van. Nem gondoltunk rá, mielőtt gondolat lett volna.
A gondolkodás során feldolgozott információk nagy részének nem vagyunk tudatában.
Mindez tudattalanul történik, az elménkben, a testünkben. Azonnal. Még abban az
értelemben sem vagyunk racionálisak, hogy logikusak és kifejezetten deduktívak lennénk.
Gyorsak, intuitívak és érzelmiek vagyunk. Közgazdászok
hisznek a
hogy a Homo oeconomicus önző és racionális, ésszerűen cselekszünk saját
érdekeink szerint. De a legtöbb gazdasági és társadalmi interakció a méltányosságról, a
bizalomról, a megosztásról szól,

és hosszú távú kapcsolatok. A kísérleti közgazdaságtan azt mutatja, hogy amikor
közvetlenül és habozás nélkül cselekszünk, akkor szociálisak és együttműködőek vagyunk.
Csak amikor néhány másodpercig gondolkodni kezdünk, akkor választjuk az önzőséget.
Hacsak nem számítógépekkel foglalkozunk. Amikor gazdasági játékokat játszunk gépi
társainkkal, hajlamosak vagyunk hidegek és önzőek lenni. Még az agyunk vérkeringésében
és a véráramunkban lévő hormonokban is mérhető a különbség. Úgy gondolunk a gépekre,
ahogy a közgazdászok gondolnak rólunk - racionálisan, hidegvérűen és önzően. Ezért úgy is
kezeljük őket.
Ösztönösen tudjuk, hogy az emberek sokkal emberibbek, mint amikor a
közgazdaságtan (vagy más társadalomtudományok) elméleti fogalmaiban gondolkodunk.
Ennek az ösztönnek megfelelően cselekszünk, de ha belegondolunk, még mindig abban a
téves benyomásban vagyunk, hogy Homo oeconomicus vagyunk. A gondolkodó gépek
építése megmutatja majd, hogy társadalmi ösztöneinkben mély evolúciós bölcsesség rejlik:
hosszú távon sokkal jobban megéri önzetlennek lenni. Nem igazán önző dolog önzőnek
lenni, hiszen az önzetlenség jobb eredményekhez vezet számodra.
A stratégiai lecke, amit meg kell tanítanunk a gépeknek, a szeretetről szól.
Hans Moravec robotkutató a különböző biológiai és technológiai rendszereket az
információ feldolgozására és tárolására való képességük szerint írta le. Az egyik végén:
egyszerű, szabályokon alapuló és sztereotipikus lények, mint a vírusok, férgek és
számítógépek. A másik oldalon: az igazán nagy teljesítményű információfeldolgozók, mint a
bálnák, az elefántok és az emberek. Az összes hatalmas kapacitású élőlény emlős. Utódaik
nem a működés teljes programjával születnek. Sokéves nevelésen mennek keresztül, mielőtt
önállóan cselekedni tudnának. Képességeik nem szabályként vannak meghatározva, hanem a
tapasztalatokból tanult leckékként. Az ember addig veri a fejét az asztalra, amíg meg nem
tanulja, hogy ne tegye.

Tanulás próbálgatással és tévedéssel. Felfedezés. Ez csak azért lehetséges, mert a fiatal
emlősökről idősebb emlősök gondoskodnak. Szülői nevelés. Szoptatás. Szerelem.
A szeretet megteremti azt a bizalmat, amely elég önbizalmat ad a fiatal emlősöknek
ahhoz, hogy elinduljanak és Big Data-t gyűjtsenek a világról. És megemésztik azokat. És
begyógyítsák a sebeket.
A szeretet a recept arra, hogyan lehet emberi intelligenciát, emberi készségeket és
emberi gondolkodási képességet fejleszteni. Ahhoz, hogy a gépek gondolkodni tudjanak,
szeretetet kell adnunk nekik. Inkább lesz ez olyan, mint egy óvoda, mint egy high-tech
laboratórium. Hagynunk kell majd, hogy a gépek teljesen maguktól felfedezzenek, furcsa
dolgokat tegyenek, ne csak a mi akaratunk szerint cselekedjenek. Nem szelídnek, hanem
vadnak kell lenniük, saját akaratukból kell cselekedniük.
A kihívás számunkra az, hogy szeressük a vad, gondolkodó gépeket. Túl kell lépnünk a
gondolkodó gépekkel és a mesterséges élettel kapcsolatos elképzeléseken. Mert ha valami él
- és ezért képes az önszaporodásra és a változásra -, az már nem mesterséges. Ha önállóan
gondolkodik, akkor már nem gép, hanem gondolkodó lény. Logikátlan, intuitív és jóindulatú
lesz. Csodálkozni fogunk, hogyan vált ilyenné. Amíg meg nem értjük, hogy a saját
képmásunkra lett teremtve.
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a Justtavasszal, amikor a világ sárban pompázik, a
kicsi
béna ballonember
fütyül farand wee és eddieandbill jön
futva a márványok és kalózok és ez
tavasz
amikor a világ pocsolyacsodálatos
Ez a brilliáns szépségű elektromos dolog mélyen megérint, amikor az AI-ra gondolok. A
buja sártócsák ifjúkori buzgalma, az üveggolyókkal való játék, vagy a kalóznak tettetés, a
futás weee . . mindezek teljesen megmagyarázhatatlanok egy hipotetikus intelligens gépi
lény számára.
Hozzáadhatnál tucatnyi kamerát és mikrofont, érintésérzékelőt és hangkimenetet;
komolyan gondolnád, hogy valaha is elsötétül, mint E. E. Cummings 1916-os (sajnálatosan
rövidített) versében?
Számomra ez nem a leegyszerűsített "a gépeknek nincs lelke", hanem egy

a szimbólumok manipulálása és a szimbólumok valódi jelentésének tényleges megragadása
közötti különbség. Nem pusztán a fok kérdése, vagy az, hogy még nem jutottunk el a
szemantika meghatározásáig, hanem egy teljes kiugrás ebből a rendszerből.
A baj az, hogy még mindig olyan gyakran beszélünk a mesterséges intelligenciáról a
korai úttörők kifejezéseivel és analógiáival. A jelen pillanatban kell lennünk, és a dolgokat
egy új alapállásból kell meghatározni, amely valóban érdekelt a "tudatosság" elérésének
tesztelésében.
Szükségünk van egy háromgyűrűs tesztre . Mi az igazi mesterséges intelligencia? Mi
az intelligencia egyáltalán? A Stanford-Binet intelligenciateszt, és William Sternnek a
fizikai korhoz viszonyított aránya, mint "intelligenciahányados", IQ, mindkettő több mint
száz éves! Most már nem illik ránk
-és sokkal kevésbé fog illeszkedni a mesterséges intelligenciához. Valójában csak az ilyen
tesztek elvégzésének képességét teszteli, és az igazán okos emberek képességét arra, hogy
elkerüljék a tesztek elvégzését.
Túl könnyen használjuk az olyan kifejezéseket, mint a mesterséges intelligencia, mint
Hemingway: "Minden laza használatból származó szavunk elvesztette élét". A gyerekek a
játékokból ismerik - zombik, sárkányok, katonák, idegenek. Ha kitérnek a lövéseid elől,
vagy bandáznak ellened, azt "mesterséges intelligenciának" hívják. Változtassuk meg a
fűtést, a világítást, zárjuk be a garázst - azt mondják, ez az "okos otthon". Ezek persze csak
leegyszerűsített példák a "szakértői rendszerekre" - táblázatokat, szabályokat,
esetkönyvtárakat. Talán ezeket, ahogy Tom Beddard művész mondja, csupán "mesterséges
intelligenciának" kellene nevezni?
Tegyük fel, hogy kannibálokkal beszélgetsz az ételekről, de minden mondatuk a
szarvasgombás könyök, a térdkalácsgombóc, a kakastaréj és a crème d'earlobe körül forog.
Az ő szemszögükből nézve ugyanúgy kívül állnál a rendszerükön, és képtelen lennél követni
a gondolkodásukat - legalábbis abban a konkrét, szűk témában. A valódi jelentés és az
érzelmi hatás, amit a szavaik kifejeznek, amikor egymáshoz szólnak, egyszerűen örökre
hiányozna az Ön számára (vagy azt igényelné, hogy

inkább jelentős étrendi kiigazítások). Persze, megadnák neked az "érző lény" státuszát, de
még mindig kinevetnének minden kijelentésedet, mert az üresen és valótlanul hangzik - a
"Gyomor nélküli völgy", ahogy mondják.
Sigmund Freud volt az, aki 1919-es esszéjében a "hátborzongatóról" írt (egy igazi
freudi elszólással végül a női nemi szervekkel kapcsolja össze); majd 1970-ben Masahiro
Mori írta le a "hátborzongató völgy" fogalmát (a "bécsi kézről", egy korai protézisről). Az a
hátborzongató érzés, hogy valami nincs teljesen rendben, nincs a helyén (Freud
Unheimliche). Mint egy szenvedélyesen csókolózó pár - de ha kicsit közelebbről nézzük
őket, rájövünk, hogy egy üveglap van közöttük.
A mesterséges intelligencia könnyen hasonlíthat a valóságosra, de még mindig millió
mérföldekre lehet attól, hogy az igazi legyen - mint például egy üveglapon keresztül történő
csókolózás: Úgy néz ki, mint egy csók, de csak halvány árnyéka a tényleges koncepciónak.
Elismerem a mesterséges intelligencia híveinek Shakespeare összes szemantikai
képességét, a szimbólumokkal való zsonglőrködést, amit tökéletesen művelnek. Hiányzik a
közvetlen kapcsolat a szimbólumok által képviselt eszmékkel. Sok minden, ami hamarosan
biztosan bekövetkezik, a régi iskola "erős mesterséges intelligencia" területére tartozott
volna.
Bármi, amit egy iteratív folyamat során meg lehet közelíteni, hamarabb megvalósítható,
és hamarabb is fog megvalósulni, mint azt sokan gondolnák. Ezen a ponton vonakodva a
támogatók oldalára állok: exaflops CPU+GPU teljesítmény, 10K felbontású, magával ragadó
VR, személyes petabájtos adatbázisok ... ... itt lesz néhány évtizeden belül. De nem minden
"iteratív". Óriási szakadék van e között és a tudatos megértés azon szintje között, amely
valóban megérdemli az "Erős", azaz "Élő AI" elnevezést.
A nagy, megfoghatatlan kérdés: A tudat egy emergens viselkedés? Azaz, a hardver
kellően összetett volta magától hozza-e létre a hirtelen ugrást az öntudatossághoz? Vagy van

valami hiányzó hozzávaló? Ez korántsem egyértelmű; így vagy úgy, de nincsenek adataink.
Én személy szerint úgy gondolom, hogy a tudat hihetetlenül összetettebb, mint ahogy azt a
"szakértők" jelenleg feltételezik.
Az ember nem pusztán axonok és szinapszisok x száma, és nincs okunk feltételezni,
hogy egy egyszerű Von Neumann-architektúrában megszámolhatjuk a másodpercenkénti
flopjainkat, elérünk egy bizonyos számot, és hirtelen előugrik egy gondolkodó gép.
Ha a valódi tudatosság létrejöhet, akkor tisztázzuk, hogy ez mivel járhat. Ha a gép
valóban tudatos, akkor definíció szerint "személyiséget" fog kifejleszteni. Lehet haragtartó,
kacér, talán a legnagyobb mindentudó, esetleg hihetetlenül el van telve önmagával.
Kétségei vagy féltékenysége lenne? Azonnal kiköpné a hetedik brandenburgit, majd
még 1000-et?
Vagy hirtelen megragadja a "humort", és a Dada minden adatában, egy végtelenített
hurokban találja meg. Vagy a Monty Python "gyilkos viccét"?
Lehet, hogy hosszasan szemügyre veszi a világ helyzetét, levonja az elkerülhetetlen
következtetéseket, és kikapcsolja magát! Érdekes módon: Egy érző gépnél nem lenne szabad
kikapcsolni - az gyilkosság lenne...
Nevetséges az egész forgatókönyv, miszerint egy egyedülálló nagyméretű gép
valahogyan "megelőz" bármit is. Hollywoodnak szégyellnie kellene magát, amiért
folyamatosan ilyen leegyszerűsítő, antropocentrikus és egyszerűen ostoba kitalációkkal áll
elő, figyelmen kívül hagyva az alapvető fizikai, logikai és józan észt.
Attól tartok, hogy az igazi veszély sokkal evilágibb. Már előrevetíti a baljós igazságot:
a mesterséges intelligencia rendszereket már most licencelik az egészségügynek, a
gyógyszeripari óriásoknak, az energiamultiknak, a biztosítótársaságoknak, a hadseregnek . .
. A veszélyt nem a Machina sapiens jelenti majd. Hanem... egészen emberi.
Végső soron azonban hinni akarok az emberi lélekben.

Hogy szimmetrikusan zárjuk a dolgokat E. E. Cummings-szal: " Figyelj: a szomszédban
egy pokolian jó univerzum van; menjünk."

FREE FROM US
GEORG DIEZ
Író, újságíró, Spiegel Online; korábban a Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine
Zeitung és Die Zeit kulturális szerkesztője.
A gondolkodó gép, Turing zűrzavara: Tényleg mindent megváltoztat? Végül is emberi
ostobaság azt hinni, hogy a dolgok így működnek - hogy egyetlen esemény szétválaszthatja
az időt, az embert, a gondolkodást. Önnegatív és egyben önfelemelő szentimentalizmus,
egyszerre optimista és pesszimista, nihilista és idealista.
Mert tényleg, mit jelent ez? És ki ítélkezik? Mi az a "minden"? És mi a "változás"? Mi
az előtte és mi az utána? Először is egyet kellene értenünk a dolgok állásáról, és ez
önmagában is elég nehéz. Szabadok vagyunk-e például? És mitől szabadok? A biológia
olyan rendszer, amely lehetővé teszi a szabadságot? Bizonyos mértékig igen. A demokrácia
olyan rendszer, amely lehetővé teszi a szabadságot? Igen, de csak elméletileg néha, és
tragikus módon egyre kevésbé. A kapitalizmus olyan rendszer, amely lehetővé teszi a
szabadságot? Nem mindenki számára, az biztos.
Tehát mégiscsak a szabadság a helyes megközelítés, a helyes dolog, amit kérni kell?
Igen, ha az uralom az, amitől félünk a gondolkodó gépektől. De vajon így kellene-e
gondolkodnunk a gondolkodó gépekről? A negativitás egyenlő a kritikus gondolkodással? A
kritikus gondolkodás a helyes út ahhoz, hogy valódi felismeréseket produkáljunk? Vagy ez
az onanisztikus logika, amelynek célja, hogy másokra és a külvilágra való tekintet nélkül
magunknak kedveskedjünk? Kihez fordulunk ilyen kritikusan? Azokhoz, akiket meg
szeretnénk győzni? Lehetséges ez? Vagy ez csak egy kiméra? Az ész furcsa fordulata, a
"felvilágosult" közösség önhittsége?
Nem mintha a fejlődés nem lenne lehetséges. Épp ellenkezőleg, és a gondolkodás

a gépek beszélnek erről. Talán maga a haladás eszméje nem feltétlenül kötődik az emberiség
eszméjéhez. Talán nem az ember ennek az eszmének az örök hordozója. Talán az eszme
végül is leválik az emberről, és kialakítja saját valóságát. Talán erről szól a gondolkodó gép:
különbség, tükör, lehetőség a reflexióra. Szabaduljon meg tőlünk. Megszabadulni az
emberiség és a történelem terhétől.
Az emberi történelem nagyrészt mitológia és mitológia egymásra halmozásából áll,
majd abból a fáradságos erőfeszítésből, hogy kibogozzuk, egyenesbe hozzuk, és újra rendbe
hozzuk a dolgokat. Mintha csak azért emeltünk volna barikádokat, hogy eltávolítsuk őket,
hogy értelmet, célt adjunk magunknak. Ez nevetséges volt, mint annyi minden, amit mi
emberek teszünk. Tehát a gépekről gondolkodni azt jelenti, hogy az emberekről kevésbé
emberként gondolkodunk. Ami megszabadít minket a régi tanoktól, amelyekben
megragadtunk - a rend, az élet, a boldogság régi fogalmaitól.
Család, barátság, szex, pénz - minden lehet más. Nem ezek az egyetlen lehetséges
válaszok az emberi szabadság kérdésére, és arra, hogy hogyan teremtsük meg - és ami még
fontosabb, hogyan korlátozzuk azt. A gondolkodógép a létünk mögötti szükséges kérdőjel.
Ez egy üres hely, akárcsak mindenki élete. Lehetőséget kínál arra, hogy megszabaduljunk
evolúciós, pszichológiai, neurológiai előfeltevéseinktől. Egy valóban antihumanista humanista
értelemben, E. T. A. Hoffmann romantikus hagyományában ez költői és így politikai felvetés
is lehetne.
Ez megszabadíthat minket magunktól.

FLAWLESS AI SEEMS LIKE SCIENCE FICTION
EDUARDO SALCEDO-ALBARÁN
Filozófus; igazgató, Scientific Vortex, Inc.

Egy "tudatos" vagy "gondolkodó" gépnek kiszámíthatatlanul kell viselkednie, néha ostobán,
néha okosan. Az emberi "intelligens" viselkedés az érzelmek és az értelem közötti
kiszámíthatatlan ingadozásról szól; erről szól a Homo sensus sapiens. Bármilyen
paradoxonként hangzik is, "intelligensnek" nevezünk egy olyan fajt, amelyet egyformán és
véletlenszerűen hülyének és okosnak jellemezünk.
Az első személyű perspektívában tudjuk, hogy tudatosak vagyunk, bár ezt nem lehet
egyértelműen bizonyítani. Harmadik személyű perspektívában szintén lehetetlen igazolni,
hogy valaki vagy valami más tudatos. Mindössze jeleket - hangokat, gesztusokat,
arckifejezéseket - érzékelünk, és következtetünk a tudatosságra.
Bármilyen szoftver vagy robot képes kimondani a "Intelligens vagyok" vagy a "Tudatos
vagyok" szavakat, de ezek nem az intelligencia bizonyítékai. Gyakorlatilag a tudatosságot és
az intelligenciát érzékelik és tulajdonítják. Ez a tulajdonítás az empátiánktól és az
antropomorfizálási kritériumainktól függ. Hajlamosak vagyunk arra következtetni, hogy
mások akkor tudatosak, ha úgy viselkednek, úgy néznek ki, vagy (Turing kifejezéssel élve)
úgy válaszolnak a kérdésekre, mint mi. A Turing-teszt egy társadalmi kísérlet a gép
intelligenciájának érzékeléséről és hozzárendeléséről, nem pedig annak bizonyításáról, hogy
a gép gondolkodik. Ez egy társadalmi játék, amelyet minden nap játszunk. A "gondolkodó
gép" valójában egy társadalmi gép, nem pedig egy működő, de elszigetelt elme.
Az ötlet, hogy létrehozzunk egy egyedülálló intelligens gépet, amely megoldja

a valóság rejtélyeit hibátlan logika segítségével, és egy teljesen új fajt létrehozni, az a
tudományos fantasztikum területére tartozik. A szingularitás eszméje nem egy
eseményhorizont, hanem egy végtelen erőfeszítés.
Az emberi elme azért rugalmas, mert más elmék és tudás decentralizált hálózatai tartják
fenn. Ahogy növekszünk, belépünk ezekbe a hálózatokba a nyelv és a tökéletes logikával
nem egyező fogalmak révén; aztán rugalmas elmévé válunk azáltal, hogy navigálunk és
felfedezzük ezeket a hálózatokat; és végül elhagyjuk őket, amikor elveszítjük agyi
kapacitásainkat - például az Alzheimer-kórban. Ez egy analóg folyamat: Soha nem vagyunk
abszolút az emberi tudáshálózatokon belül vagy kívül. Ebben a folyamatban a szavakat és
fogalmakat a kétértelműség jellemzi. A logika és a tökéletesség csak a mesterséges
nyelvekben - matematika, geometria, szoftverek - van jelen, amelyeket a mindennapi életben
nem használhatunk kommunikációra. A tökéletlenség és a kétértelműség határozza meg az
emberi gondolkodást; ezért van az, hogy még a sci-fiben is az emberek általában váratlan
módokat találnak arra, hogy legyőzzék a gépek logikáját.
Ezért a hibátlan szuperintelligens gép lehetősége tudományos fantasztikumnak tűnik:
Soha nem tudjuk a világ teljes tudását összesűríteni, így nem taníthatunk meg egy gépet sem
arra, hogyan tegye ezt. Megtaníthatunk egy gépet arra, hogyan szerezzen tudást, de ez
mindig egy befejezetlen folyamat lesz. Ez nem jelenti azt, hogy a mesterséges intelligencia
irreleváns. Még nem értjük teljesen az agyat és az elmét, és ez teszi a mesterséges
intelligenciát és a gondolkodó gépeket most fontosabbá, mint valaha.
Gyakorlati problémákat oldhatunk meg az elme egyes elemeinek szimulálásával a gépi
tanulás és a mélytanulás segítségével. Jelenleg ezt teszik a mesterséges szakértői rendszerek.
De ez nem jelenti azt, hogy valódi elméket hozunk létre: Az elmék szimulálása olyan,
mintha mesterséges húst hoznánk létre, amit a vegánok is megehetnek, azáltal, hogy
átrendezzük a kémiai vegyületeket.

a növényekben. A szimulált hús íze olyan, mint a húsé, de nem az.
Vagy megpróbálhatunk valódi húst létrehozni, nem pedig utánozni - például tehénsejtek
klónozásával. Lehet, hogy a klónozott hús és a lemásolt elme nem fogja megváltoztatni a
társadalmat, mert az eredetiek is megmaradnak, de a megértés egy teljesen új szintjére
emelnek bennünket. Végső soron az elmék megértésére - vagy szimulálására vagy
létrehozására - irányuló erőfeszítések akkor lesznek relevánsak, ha javítják az együttélést. Jól
tudjuk, hogy a vallás, a túlzó ambíció és az intolerancia társadalmi tragédiákhoz vezethet,
mert nem sikerül elérni az érzelmek és az értelem közötti kényes egyensúlyt.
Ahogy a világ különböző régióiban közeledünk a béke és a barbárság határához, a
mesterséges intelligencia lehetővé teszi számunkra, hogy integráljuk mindazt, amit tudunk,
és amit tudnunk kell ahhoz, hogy elérjük az együttélést és az egyensúlyt a szerves gépek
között, amelyek mi vagyunk, és (talán) az eljövendő szervetlen gépek között.

EMERGENT HYBRID HUMAN/MACHINE CHIMERAS
MARIA SPIROPULU
Kísérleti részecskefizikus, Caltech

A technológiai fejlődés és az emberi komplexitás tanulmányozása alapján kezd kialakulni az
úgynevezett mesterséges intelligencia, mint az emberi intelligencia utánzása. Az előbbi
magában foglalja az intelligens, agilis szoftverekkel - gépi tanulás, mélytanulás és hasonlók
- felszerelt nagy teljesítményű számítástechnikai rendszereket, valamint számos ilyen
rendszer önszerveződő, autonóm, optimalizált módon történő összekapcsolását. Az utóbbi
magában foglalja az idegtudományt, a genomikát és új, tudományágak közötti területeket.
A gondolkodó gép nem az ember másolata, és nem is lehet az, mert még nem
állíthatjuk, hogy ismerjük az emberi agy működését. De a fejlett emberi logika, tudomány és
technológia termékeként kifejlesztett fajként tekintve a gondolkodó gép kétségkívül számos
funkciójában felül fogja múlni az emberi képességeket. Hatalmas memóriájával és
adattárolójával minden tudásunkat is képes lesz feldolgozni. Adatvezérelt felfedezési
módszereivel kifogástalanul felvértezve szokatlan mintákat fog felismerni az adatokban, és
tanulni fog belőlük. Biztosan mindent össze fog állítani - de mi célból? Az emberi
intelligencia (amit tényleg nehéz meghatározni) olyan tudáson alapul, amely intuíciót,
megérzéseket, szenvedélyt szül - és amikor a túlélésről van szó, mer új területeket
meghódítani és az ismeretlent megtámadni. A gondolkodó, érző, álmodozó, merész,
fékezhetetlen, félelmet nem ismerő, rendkívül társaságkedvelő, interakcióképes, független és
szinte költői törekvés a fejlődésre, az innovációra és a kreativitásra...

büszke emberi lény. Tudjuk-e kódolni e tulajdonságok összetett szuperpozícióját, hogy a
gondolkodó gépnek tisztességes előnyt biztosítsunk a fejlődésben a mai helyzetünkhöz
képest? A miénk mára egy szerves, összetett intelligenciát hozott létre.
Mostanában sok a technopánik a gondolkodó gépekkel kapcsolatban, ami megfontolt és
egyébként rettenthetetlen emberi lényektől származik. Én a magam részéről jobban aggódom
az agymosott vagy a gondolkodással felhagyó emberek miatt, mint amiatt, hogy az okosan
gondolkodó gépek átveszik a hatalmat - főként azért, mert a "gépi gondolkodás" nem tudja
teljes mértékben helyettesíteni az emberi gondolkodás és működés teljes skáláját. Még ha
feltételezzük is a Cylon sci-fi esetét - halhatatlan tudás és tudat, érzékelő rendszer, erős
memória - a probléma továbbra is fennáll: Az emberi intelligencia (agy, érzékek, érzelmek)
összetett intelligencia. A komplex világot olyan eszközökkel uralja, amelyek
összekapcsolják az eltérő tényeket, és ezt hatékonyan teszi, a legtöbb információ elejtésével!
Még akkor is, amikor gépi tanulási algoritmusokat készítünk, és mély neurális hálózatokkal
próbáljuk utánozni az agyat minden tudományos területen, továbbra is értetlenül állunk az
összekapcsolt tudás, az intuíció, a képzelet és a szerves érvelési eszközök módszere előtt,
amellyel az emberi elme rendelkezik. Ezt nehéz, sőt talán lehetetlen egy gépben
megismételni. A tudás végtelen, összekapcsolatlan fürtjei sajnos haszontalanok és némák
maradnak. Amikor egy gép képes lesz emlékezni egy tényre saját kezdeményezésére,
spontán és indítás nélkül; amikor egy gondolatot nem azért hoz létre és használ fel, mert az a
gondolat benne volt a programozó ember algoritmusában, hanem azért, mert a gép betanított
mintáin vagy hasznossági függvényén túl más tényekhez és gondolatokhoz kapcsolódik akkor kezdek reménykedni abban, hogy a mesterséges fajok egy teljesen új ágát építhetjük
fel, amely önfenntartó és önálló gondolkodással felruházott.
Eközben előre látom az ember/gép hibrid kimérák megjelenését: az emberi születésű
lények új gépi képességekkel bővítettek.

amelyek fokozzák emberi képességeik, örömeik és pszichológiai szükségleteik egészét vagy
nagy részét - és olyannyira, hogy a gondolkodás lényegtelenné és szigorúan véve
szükségtelenné válhat, és a hétköznapi gondolkodó embereknek a gépekben keresett szolgák
jobb készletét nyújtják.

WHAT IF THEY NEED TO SUFFER?

THOMAS METZINGER
Filozófiaprofesszor, Johannes Gutenberg-Universität Mainz; szerző, The Ego Tunnel (Az énalagút)

Az emberi gondolkodás azért hatékony, mert olyan sokat szenvedünk. A magas szintű
megismerés egy dolog, a belső motiváció egy másik. A mesterséges gondolkodás hamarosan
sokkal hatékonyabb lehet - de vajon szükségszerűen ugyanúgy szenvedéssel jár-e majd? A
szenvedésnek része kell-e lennie minden olyan posztbiotikus intelligenciának, amelyről
érdemes beszélni, vagy a negatív fenomenológia csak egy esetleges jellemzője annak,
ahogyan az evolúció teremtett minket? Az emberi lények törékeny testtel rendelkeznek,
veszélyes társadalmi környezetbe születnek, és állandó küzdelmet folytatnak saját
halandóságuk tagadásával. Agyunk folyamatosan küzd azért, hogy minimalizálja a csúnya
meglepetések valószínűségét. Azért vagyunk okosak, mert fájdalmat okozunk, mert
megbánhatunk, és mert állandóan arra törekszünk, hogy megtaláljuk az önámítás vagy a
szimbolikus halhatatlanság valamilyen életképes formáját. A kérdés az, hogy a jó
mesterséges intelligenciának szüksége van-e törékeny hardverre, bizonytalan környezetre és
a mulandósággal való beépített konfliktusra is. Természetesen valamikor lesznek
gondolkodó gépek! De vajon a saját gondolataik számítanak majd nekik? Miért érdekelnék
őket a gondolataik?
Szigorúan ellenzem, hogy még a szenvedőgép építését is megkockáztassuk. De csak
gondolatkísérletként, hogyan csinálnánk? A szenvedés egy fenomenológiai fogalom. Csak
tudatos tapasztalattal rendelkező lények tudnak szenvedni (nevezzük ezt az 1. számú
szükséges feltételnek, a C feltételnek). A zombik és az álomtalan mélyalvásban, kómában
vagy altatásban lévő emberi lények nem szenvednek, ahogyan a lehetséges személyek vagy a
még meg nem született emberi lények sem, akik még nem jöttek létre...

nem szenvedhet. A robotok és más mesterséges lények csak akkor tudnak szenvedni, ha
képesek fenomenális állapotokra, ha olyan integrált ontológia szerint működnek, amely
magában foglalja a jelenlét ablakát.
A 2. feltétel a PSM feltétel: a fenomenális énmodell birtoklása. Miért ez? A szenvedés
legfontosabb fenomenológiai jellemzője a birtoklás érzése, az a meghaladhatatlan szubjektív
tapasztalat, hogy most éppen én szenvedek, hogy a saját szenvedésemet élem át. A
szenvedés öntudatot feltételez. Csak azok a tudatos rendszerek képesek szenvedni, amelyek
PSM-mel rendelkeznek, mert csak ők - bizonyos negatív állapotok PSM-be történő
funkcionális és reprezentációs integrálásának számítási folyamatán keresztül - képesek
szenvedni.
-a fenomenológia szintjén sajátíthatja el bizonyos belső állapotok tartalmát.
Fogalmilag a szenvedés lényege abban a tényben rejlik, hogy a tudatos rendszer
kénytelen azonosulni egy negatív értékű állapottal, és nem képes megtörni ezt az azonosulást
vagy funkcionálisan elszakadni a reprezentációs tartalomtól. Természetesen a szenvedésnek
sokféle rétege és fenomenológiai aspektusa van, de az azonosulás fenomenológiája a lényeg.
Amit a rendszer meg akar szüntetni, azt önmaga állapotaként éli meg, amely korlátozza a
rendszer autonómiáját, mert a rendszer nem tud hatékonyan elhatárolódni tőle. Ha ezt a
pontot megértjük, akkor azt is látjuk, hogy a tudatos szenvedés "feltalálása" a biológiai
evolúción keresztül miért volt olyan hatékony - és (ha a feltaláló egy ember lett volna)
nemcsak igazán innovatív, hanem csúnya és kegyetlen ötlet is.
A tulajdonlás fenomenológiája nyilvánvalóan nem elegendő a szenvedéshez.
Mindannyian könnyen el tudunk képzelni olyan öntudatos lényeket, amelyek nem
szenvednek. A szenvedés magában foglalja az NV (negatív valencia) feltételt. A szenvedés
olyan állapotok integrációja által jön létre, amelyek egy

negatív értéket egy adott rendszer PSM-jébe. Így a negatív preferenciák negatív szubjektív
preferenciákká válnak - vagyis annak tudatos reprezentációjává, hogy a saját preferenciák
meghiúsultak (vagy meghiúsulnak). Ez nem jelenti azt, hogy a mesterséges intelligencia
rendszerünknek teljes mértékben tisztában kell lennie azzal, hogy mik ezek a preferenciák.
Ha a rendszer nem akarja újra átélni az aktuális tudatos tapasztalatot - azt akarja, hogy véget
érjen -, akkor ez elegendő.
Vegyük észre, hogy a szenvedés fenomenológiájának sokféle aspektusa van, és hogy a
mesterséges szenvedés nagyon különbözhet az emberi szenvedéstől. Például a fizikai
hardver károsodását az emberi agytól idegen belső adatformátumokban lehetne
reprezentálni, ami a testi fájdalom állapotainak szubjektíven megtapasztalt, minőségi
profilját hozná létre, amit lehetetlen utánozni, vagy még csak homályosan elképzelni is, a
hozzánk hasonló biológiai rendszerek esetében. Vagy a magas szintű megismerést kísérő
fenomenális jelleg meghaladhatja az emberi empátia- és megértési képességeket - mondjuk,
intellektuális betekintést nyerhetünk a preferenciáinkkal kapcsolatos csalódottságba vagy a
teremtőink tiszteletlenségébe, vagy talán az öntudatos gépként való létezésünk
abszurditásába.
És ott van a T (átláthatóság) feltétel. Az átláthatóság nemcsak vizuális metafora, hanem
a filozófiában egy technikai fogalom is, amelynek számos különböző felhasználási módja és
íze van. Itt a fenomenális transzparenciával foglalkozom, egy olyan tulajdonsággal, amellyel
néhány (de nem minden) tudatos állapot rendelkezik, és egyetlen tudattalan állapot sem. A
lényeg egyszerű: Az áttetsző fenomenális állapotok tartalmukat visszavonhatatlanul
valóságosnak tüntetik fel - olyasvalaminek, amelynek létezésében nem kételkedhetünk.
Pontosabban, lehet, hogy kognitív kétségeid lehetnek a létezésével kapcsolatban, de a
szubjektív tapasztalat szerint ez a fenomenális tartalom - a fájdalom szörnyűsége, az a tény,
hogy ez a saját fájdalmad - nem olyasmi, amitől elhatárolódhatsz. Az átláthatóság
fenomenológiája a fenomenológia

a közvetlen realizmus.
A szenvedés minimális fogalmát tehát négy szükséges építőelem alkotja: a C, PSM,
NV és T feltételek. Minden olyan rendszert, amely mind a négy fogalmi megkötésnek
megfelel, etikai megfontolás tárgyaként kell kezelni, mert nem tudhatjuk, hogy esetleg már
ezek alkotják-e a szükséges és elégséges feltételrendszert; etikailag kötelességünk az
óvatosság oldalára állni. És módszereinkre van szükségünk annak eldöntésére, hogy egy
adott mesterséges rendszer jelenleg szenved-e, vagy rendelkezik-e ezzel a képességgel,
illetve valószínűsíthető-e, hogy a jövőben ilyen képességet fog-e generálni.
De definíció szerint minden olyan intelligens rendszer - biológiai, mesterséges vagy
posztbiotikus -, amely nem teljesíti a szükséges feltételek legalább egyikét, nem szenvedhet.
Nézzük a négy legegyszerűbb lehetőséget:

•
•
•

Egy öntudatlan robot nem tud szenvedni.

•

Egy olyan tudatos robot, amelynek nincsenek átlátható fenomenális állapotai, nem tud
szenvedni, mert nem rendelkezik a tulajdonlás és az azonosítás fenomenológiájával.

Egy tudatos robot koherens PSM nélkül nem tud szenvedni.
Egy öntudatos robot, amely nem képes negatív értékű állapotokat produkálni, nem tud
szenvedni.

Gyakran kérdezték tőlem, hogy tudnánk-e olyan öntudatos gépeket készíteni, amelyek
kiválóan intelligensek és képtelenek szenvedni. Létezhet-e valódi intelligencia
egzisztenciális aggodalom nélkül?

WILL WE RECOGNIZE IT WHEN IT HAPPENS?
BEATRICE GOLOMB
Orvostudományi professzor, UC San Diego

Számos lehetséges út vezet egy technológiai szuperintelligenciához, amelyre rá lehet
erősíteni egy felsőbbrendűségi imperatívuszt - egy olyan szuperintelligenciához, amely
leigázhatja vagy megsemmisítheti az emberiséget.
A technológia már régóta túlszárnyalta az emberiséget számos kompetenciában - még
olyanokban is, amelyekre az evolúció tervezett minket. Például az emberi arcok nemének
megkülönböztetése olyan feladat, amelyre az evolúció tervezett minket. De még ebben is és már negyedszázaddal ezelőtt is - a számítógépek felülmúltak minket. Ez csak egy példa a
számtalan példa közül arra, hogy a számítógépek számtalan feladatban már régóta az
emberek fölé nőttek. Az ősidők óta számtalan innováció és alkalmazás (GPS, drónok,
mélyreható hálózatok) olyan puzzle-darabkákat tartalmaz, amelyek egymáshoz kapcsolódva
rengeteg utat kínálnak az emberek gép általi jövőbeli kiirtása vagy uralma felé. De ahogy a
számítógépes "intelligencia" célpontja is változik, ahogy hozzászokunk a legújabb
képességhez, úgy a technológiai fölény felé tartó menetelés is észrevétlen maradhat, mivel
minden egyes fokozatos behatolást természetesnek veszünk.
Egyáltalán meg kell várnunk a jövőt? A válasz attól függ, hogyan definiáljuk a kérdést.

1.

Hány lépéssel kell távolabbra kerülnie az emberi beavatkozásnak ahhoz, hogy a
technológiát bűnösnek lehessen tekinteni?

2.
3.

Mennyire kell tisztának lennie a szakadéknak a gép és az ember között?
Kell
vagy

malice

szándékosság

drive

az emberiség

pusztulását

leigázás?

4.

Mindenkit meg kell ölni vagy rabszolgasorba kell taszítani?

Még ha ragaszkodik is az emberi közreműködéstől távol álló cselekvésekhez, az ember
és a számítógép fúziójának (vagy összejátszásának!) tiltásához, az előre megfontolt
szándékosság előírásához és az egész emberiség lemészárlásának elrendeléséhez: a
lehetőségek továbbra is egyértelműek. De tegyük fel, hogy lazítunk ezeken a
korlátozásokon?

1.

Ha emberi közreműködésre van szükség, nem kell eltávolítani: Az azon való
bosszankodás, hogy kinek az ujja volt a közmondásos gombon (ahogyan azt Tom Lehrer
dalszövegeiben is megörökítették), megelőzte a modern digitális technológia
megjelenését.

2.

A képességnövelő viselhető/külső eszközök (a régimódi szemüvegektől és
fültrombitáktól a hallókészülékekig, iWatch-okig és Oscar Pistorius lábaiig) és
beültethető eszközök (cochlea, pacemaker, rádióvezérelt gerincberendezések bénultak
számára) elmosják az ember és a gép közötti határt. A lelkesek és a vonakodók egyaránt
részt vesznek benne, gyermekkereső mikrochipekkel vagy GPS-es bokaszíjakkal
díszítve. A primitív példaképek már régóta hivalkodnak pusztító potenciáljukkal - a
robbanóövek viselhető eszközökként, a biológiai harcanyagok (mint például az amerikai
őslakosok legyőzésére beültetett himlő) beültethető eszközökként.

3.

Lehet, hogy az emberiség bukása epifenomén? Vagy a technológiának kell "előre
megterveznie" az emberiség halálát, hanyatlását vagy leigázását?

Ami a leigázást illeti: Sokan most a technológia kiszolgálásának és "evolúciójának"
ápolásának szentelik létüket. Ásványokat bányásznak, eszközöket terveznek, programokat és
alkalmazásokat készítenek, vagy elősegítik az eszközök diaszpóráját - a felügyeletet olyan
gondozókhoz irányítják, akik ki tudják szolgálni és kiszolgálni őket -, vagy fizetnek
ugyanazért. (Az emberek kiszolgálják a technológiát,

lehetővé téve a technológia számára, hogy jobban végezhesse "saját" tevékenységét, még
akkor is, ha a technológia az embereket szolgálja ki, hogy mi jobban végezhessük a
sajátunkat.) A szenvtelen szemlélő joggal kérdezheti, hogy ki az úr és ki a rabszolga.
A halál, a hanyatlás, a rokkantság tekintetében: A TIC-ek és TIM-ek (toxikus ipari
vegyi anyagok, toxikus ipari anyagok) - a technológia előállításából, használatából,
terjesztéséből és ártalmatlanításából - és az elektromágneses expozíció (magából a
technológiából vagy annak kommunikációs jeleiből) hozzájárulnak az oxidatív stressz (OS)
robbanásához.
-sejtkárosodás, amely ellen az antioxidánsok védelmet nyújtanak) és a kapcsolódó emberi
betegségek (rák, neurodegeneratív betegségek, elhízás, metabolikus szindróma, autoimmun
betegségek, krónikus multitünetű betegségek, autizmus spektrumzavar).
Úgy tűnik, hogy az utóbbi feltételek szelektíven támadják a legjobbakat és
legokosabbakat - a leendő szuperintelligenseket - a saját fajtánkból, amint azt mások is
megfigyelték. Azt javaslom, hogy mivel az OS károsítja a mitokondriumokat, a sejtek
energiahordozóit, és mivel azok, akiket biológiájuk nagyobb agyi összekapcsolódásra és
aktivitásra késztet, több sejt-energiát igényelnek, az ilyen potenciálisan szupererős
személyeknek fokozottan fennáll a sejtkárosodás és -halál kockázata. Az OS miatti
energiaellátási hiányok felnagyítódnak a nagy energiaigényű környezetben. (Még a "tipikus"
emberi agyak is, a testtömeg körülbelül 2 százalékával, a teljes test oxigén- és
glükózmennyiségének körülbelül 20 százalékát, illetve 50 százalékát fogyasztják.) Az egyik
következmény: A szuperintelligens számítógépek térhódítása máris szelektív árat jelenthet a
köztünk élő, szuperintelligensnek látszó emberek számára.
Tehát igen, nyilvánvaló értelemben a technológia szuperintelligenssé válhat, és dönthet
úgy, hogy megsemmisít vagy leigáz minket. De kevésbé nyilvánvaló eszközökkel is eljuthat
hasonló célokhoz - és lehet, hogy éppen most, amikor beszélünk, ebben a folyamatban van.

METAREPRESENTATION
NOGA ARIKHA
Eszmetörténész; társszerző (Marcello Simonettával), Napóleon és a lázadók: A testvériség, a
szenvedély és a hatalom története.
Az emberiség és a technológia története összefonódik. Mindig is kognitív képességeinket
használtuk arra, hogy megalkossuk a túléléshez szükséges tárgyakat, a fegyverektől kezdve a
ruházaton át a menedékekig. Az emberi elme evolúciója a technológia evolúciójában is
megjelenik. Kifejlesztettük a metareprezentáció képességét - annak tudatosítását, hogy
rendelkezünk saját elménkkel, és képesek vagyunk elemezni azt -, ami a magasabb rendű
tudatosság egyik funkciója. És ahhoz, hogy tükörbe nézzünk, mindig is technológiai
analógiákat használtunk - elménket az általunk létrehozott technológiákhoz hasonlítottuk.
Minden korszaknak a gépét - a hidraulikus szivattyúktól a számítógépekig.
Mostanra olyan technológiákat hoztunk létre, amelyeket egyetlen ember sem képes
elsajátítani. Alkotásaink kezdenek kiszabadulni saját elménkből. Nem csoda tehát, hogy
olyan könnyen elképzeljük, hogy a teremtmények saját jogú lényekké válnak, akik
ugyanolyan mozgékony elmével rendelkeznek, mint a miénk, vagy talán még
mozgékonyabbal. A sci-fi tökéletes, tőlünk megkülönböztethetetlen, testet öltött, beszélő,
látszólag érző robotokat képzel el, amelyek képesek becsapni, sőt talán még meg is támadni
minket.
De amikor fogalmilag a saját elménkről gondolkodunk, hajlamosak vagyunk
megmaradni karteziánus dualistáknak. A gondolkodás annyira testetlen tevékenységnek
tűnik, hogy elfelejtjük, hogy nem agyak vagyunk tartályokban, hogy semmilyen
mikrotechnológia nem fogja újraalkotni a biológia komplexitását, amelynek köszönhetően
agyunk neurotranszmitterekkel, enzimekkel és hormonokkal teli működik. Mi vagyunk a
testünk; vannak érzelmeink, amelyek megtestesülnek, és amelyek mélyen informálják
gondolkodási folyamatainkat. Gépek

feladatvezérelt kognitív képességeket fejlesztenek, de az ő tökéletes feldolgozásuk valóban
nagyon különbözik az én-érzékkel, propriocepcióval, a középpontba helyezés érzésével, a
qualia-érzékkel felruházott személyek tökéletlen, inkonstans, finom gondolkodásától, amely
megkülönböztet minket a "zombiktól".
A számítógépek kiválóan teljesítenek olyan folyamatokat, amelyekkel a legtöbben nem
tudunk megbirkózni, és egyre inkább gépeken keresztül férünk hozzá a tények világához.
Emlékezetünk nagy részét a Google-hez rendeljük, és kétségtelen, hogy elménk egyre
inkább túlterjed a testünkön - hogy testetlen elmék és adatok egyre növekvő hálózatában
létezünk. A gondolkodás részben társadalmi képesség; gondolkodni annyit jelent, mint részt
venni egy kollektív vállalkozásban, és e vállalkozás összetettsége éppúgy jellemző az emberi
állapotra, mint a megtestesülésünk. A gépeknek nincs társadalmi életük, mint ahogyan a
biológiai szövetek összetett, fejlett halmazában sem testesülnek meg. Jók a feladataikban, és
mi is jól értünk ahhoz, hogy a saját céljainkra használjuk őket. De amíg nem másoljuk meg a
megtestesült érzelmi lényt - amit nem hiszem, hogy el tudunk érni -, addig a gépeink
továbbra is a gondolkodás alkalmi analógiájaként fognak szolgálni, és a szükségleteinknek
megfelelően fognak fejlődni.

ENVOI: A SHORT DISTANCE AHEAD— AND PLENTY TO BE DONE
DEMIS HASSABIS
A Google DeepMind műszaki alelnöke; a DeepMind Technologies társalapítója.
SHANE LEGG
AI kutató; társalapító, DeepMind Technologies
MUSTAFA SULEYMAN
Alkalmazott mesterséges intelligencia vezetője, Google DeepMind; társalapító, DeepMind
Technologies

Évek óta hangoztatjuk, hogy a mesterséges intelligencia, és különösen a gépi tanulás területe
gyors ütemben fejlődik, és még sokkal többet fog fejlődni. Ezzel együtt kiálltunk amellett,
hogy a mesterséges intelligencia biztonsága és etikája olyan fontos téma, amelyről
mindannyiunknak nagyon komolyan kell gondolkodnunk. A mesterséges intelligencia
potenciális előnyei hatalmasak lesznek, de mint minden nagy teljesítményű technológiának,
ezeknek az előnyöknek az előnyei attól függnek, hogy a technológiát körültekintően
alkalmazzák-e.
Míg egyes kutatók a DeepMind indulása óta szurkoltak nekünk, mások szkeptikusak
voltak. Az utóbbi években azonban sokat javult az ambiciózus mesterségesintelligenciakutatás légköre, ami kétségtelenül a területen elért elképesztő sikerek sorozatának
köszönhető. Nemcsak számos régóta fennálló kihívást sikerült végre megoldani, hanem a
közösségben egyre inkább az az érzés uralkodik, hogy a legjobb még hátravan. Ezt a kutatók
széles körével folytatott interakcióink során tapasztaljuk, és ez abból is látszik, ahogyan a
mesterséges intelligenciáról szóló médiacikkek hangvétele megváltozott. Ha még nem vette
volna észre, a mesterséges intelligencia tél véget ért, és megkezdődött a mesterséges
intelligencia tavasza.
Mint sok más trend esetében, néhányan túl optimisták.

a haladás üteméről, sőt, azt jósolta, hogy az emberi szintű mesterséges intelligencia
megoldása már csak a sarkon van. De nem így van. Ráadásul a hollywoodi futurisztikus
mesterséges intelligencia negatív ábrázolása miatt talán nem meglepő, hogy a médiában még
mindig gyakran jelennek meg világvége-képek. Ahogy Peter Norvig találóan fogalmazott:
"A narratíva megváltozott. A "Nem szörnyű, hogy a mesterséges intelligencia kudarcot
vall?"-ról átváltott a "Nem szörnyű, hogy a mesterséges intelligencia siker?"-ra"."
A valóság nem ennyire szélsőséges. Igen, ez egy csodálatos időszak a mesterséges
intelligencia területén dolgozni, és sokakhoz hasonlóan mi is arra számítunk, hogy ez még
évekig így lesz. A világ egyre összetettebb, egymásra épülő és egyre sürgetőbb kihívásokkal
néz szembe, amelyek egyre kifinomultabb válaszokat igényelnek. Szeretnénk azt hinni, hogy
a mesterséges intelligencia területén végzett sikeres munka hozzájárulhat ahhoz, hogy
növeljük kollektív képességünket az adatokból értelmes felismerések kinyerésére, és segítsen
új technológiák és folyamatok innovációjában, amelyekkel a legnehezebb globális kihívások
közül néhányat meg tudunk oldani.
Ennek az elképzelésnek a megvalósításához azonban még számos nehéz technikai
kérdést kell megoldani, amelyek közül néhány már régóta ismert és jól ismert a területen.
Bár nehéz, de ezek a problémák leküzdhetők, de ehhez a tehetséges kutatók egy olyan
generációjára lesz szükség, amely bőséges számítási erőforrásokkal rendelkezik, és amelyet
a gépi tanulás és a rendszeridegtudományok meglátásai inspirálnak. Bár ez valószínűleg
csalódást fog okozni a legoptimistább megfigyelőknek is, ez időt ad ennek a közösségnek,
hogy megbirkózzon a biztonság és az etika számos finom kérdésével, amelyek fel fognak
merülni. Élvezzük tehát ezt az újfajta optimizmust, de ne tévesszük szem elől, hogy mennyi
kemény munka vár még ránk. Ahogy Alan Turing mondta egyszer: "Csak egy kis távolságot
látunk előre, de ott már sok mindent látunk, amit meg kell tennünk."
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