
Borbély Kamill

TUDNAK-E A GÉPEK GONDOLKODNI?

Az "első" ipari forradalom óta az európai gondolkodás hozzászokott,
hogy a gépet az ember hasznos segítő-társának tekintse. Az ember meg
szabadul a súlyos fizikai munkától és az azonosan ismétlődő, "lélektelen,
gépies" munkafolyamatokat gépekkel végezteti el. A technikai fejlődés

jelenlegi fokán, amit N. Wiener - Cybernetics .című munkájában - "má
sodik" ipari forradalomnak nevez, a gép mintegy kihívást jelent az em
beri szellemnek. A gépek, helyesebben automatikus gépsorok, vagy "auto
mata rendszerek", olyan munkafolyamatokat is tudnak végezni, ame
lyeknek irányitásához eddig nélkülözhetetlennek tartottuk az értelmes
emberi közreműködést. A modern számológépek nemcsak "gépies mű

veleteket", tehát összeadást, szorzást végeznek. hanem matematikai prob
lémákat is meg tudnak oldani, elméleti tételeket tudnak bizonyítani. Az
automatikus vezérlő-berendezéseknem csak egyetlen feladatot - például
hőmérséklet-szabályozást- látnak el, hanem bonyolult gyártási eljárá
sokat irányítanak, a különböző gépegységek működését a pillanatnyi
szükségnek megfelelőerr összehangolják, a keletkező hibákat maguk ki
javítjákstb.'

A gépek tehát olyan műveleteket is végeznek, amelyeket eddig ki
zárólag az embernek szoktunk tulajdonítani, így nem egészen indokolat
lan az egyébként kissé népszerű formában feltett kérdés: vajon tudnak-e
a gépek gondolkodni? Pontosabban így fogalmazhatnánk a problémát:
nevezhetjük-e gondolkodásnak azokat a műveleteket, amelyeket az auto
matikus rendszerek végeznek ?

A kérdésnek már eddig is óriási irodalma van, pedig a róla való vita
még nem zárult le a szaktudósok és a filozófusok között. A kérdésre adott
válasznak azonban nemcsak elméleti, hanem világnézeti, tehát gyakor
lati jelentősége is van. Világnézeti súlyát könnyen lemérhetjük, ha meg
próbáljuk a problémát a másik oldalról, tehát nem a gépek, hanem az
ember szempontjából nézni. Ebben az esetben a kérdést igy kell felten
nünk: felfogható-e az emberi gondolkodás a gépi működés mintájára,
vagy ellenkezőleg, van-e az emberi gondolkodásnak olyan tényezője is,
amely a gépekből szükségképpen hiányzik? A kérdés rnélyén tehát nyil
vánvalóan az anyagi szférán kivüli lélek létezésének ősi problémája
rejlik.

Az automatikus telefon-központ működése

Hogy ennek az izgalmas tárgykörnek a vizsgálatába komolyan bele
mélyedhessünk, úgy érezzük, szükséges, hogyelőljáróban néhány szót
szóljunk magukról 11Z automata gépekről és azok gyakorlati felhasználá
sáról. Tárgyalásunk során 1. bemutatjuk az automatikus gépek működé

sének az elveit egy naponkint használt berendezéssel, az automatikus
telefon-központtal kapcsolatban; 2. az automatizálási elvek gyakorlati
alkalmazásának néhány példáját ismertetjük (számoló-gép, logikai gép);
3. megmutatjuk a gépi teljesítmények és a szoros értelemben vett emberi
"gondolkodás" között a lényegbeli különbségeket, és végül 4. egy pillan
tást vetünk az automatizálás várható fejlődésére és az abból adódó filo
zófiai problémákra.
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Az automatikus telefon-központ alapjában véve ugyanazokat a mű
veleteket végzi el, amelyeket a kézi (manuális) kapcsolású központban a
kezelő személy hajt végre. Az utóbbi esetben a hívó fél felemeli a hall
gatót és ezáltal elektromos kapcsolatot létesit a központtal. Bemondja a
kívánt számot, mire a kezelő megkeresi az annak megfelelő kábel-végző

dést és azt a hívó fél vezetékével egyszerű ,.dugaszolással" összekapcsolja.
Az automata központban a kezelő személyt a gépi berendezés helyet

tesíti. A hallgató felemelése itt is vezető összeköttetést létesít a központ
tal, de a hívó fél nem szóval mondja be a kívánt számot, hanem "tárcsáz
za". A tárcsa elforgatása még nem okoz változást a vezetékben folyó
áramon, de ha a tárcsát elengedjük, az alatta elhelyezett rugó vissza
fordítja azt eredeti helyzetébe, és közben a számlap alatti bütykök annyi
áram-megszakítást eredményeznek, ahány számjegy fölött a tárcsa elha
lad. Minden áram-megszakítás alkalmával egy-egy kattanás hallatszik
a készülékből: az l-es tárcsázása után egy, a 2-es után kettő ... a O után
tíz. A kattanások jelzik az áram-szakításokat és ha ezeket a központban
valaki figyelné, meg tudná állapítani a hívott számot. Az automatikus
központban élő személy helyett, a hat-jegyű telefonszámnak megfelelően,

egy hat-soros tábla, az ún. regiszter jegyzi fel a tárcsázott számokat. A
regiszter minden sorában 10-10 jelfogó van. Az első számjegy tárcsázá
sánál a regiszter első sorában elhelyezett 10 jelfogó közül annyinak az
állapota változik meg, ahány áram-megszakítás történt. A második jegy
tárcsázásánál ugyanez történik a regiszter második sorában, s így tovább.
A jelfogó olyan berendezés, amelynek állapota az elektromos áramkör
pillanatnyi megszakítása esetéri megváltozik: vezetőből szigetelővé lesz,
vagy megfordítva. A régebbi automatikus rendszerek, így a budapesti
telefonközpont is, közönséges elektromágneses jelfogókat alkalmaztak.
Ha ezeknek tekercsében az áram egy pillanatra megszakad. a tekercs el
engedi az addig magánál tartott vaslemezt. A leeső vaslemez viszont egy
mellékáramkör kapcsolójává válik, így minden tárcsázás alkalmával újabb
és újabb mellékáramkörök kerülnek bekapcsolásra, Újabban a nagyter
jedelmű és nehézkesen működő jelfogó mágnesek helyett apró mágnesez
hető - ferrit - gyűrűkből, az áramot csak egy irányban vezető diódák
ból, vagy tranzisztorokból álló áramköröket használnak. Ezek sokkal ki
sebb méretűek, de alapjában véve ugyanazt a feladatot végzik: a főáram

körben bekövetkező áram-megszakítások hatására egy-egy mallékáram
kört zárnak vagy nyitnak.

Mint mondottuk, telefonáláskor hat számjegy tárcsázása után a re
giszter hat sorban feljegyzi, vagy ha úgy tetszik: tárolja, a hívott számot,
azért a regisztert a gép "memóríaegységének" is szokás nevezni. Szerétnők
itt megjegyezni, hogy az automata gépek alkatrészeinek és működésének

leírásánál a technikai irodalom gyakran használ az emberi élet jelenségei
nek analógiájára formált kifejezéseket. így nem egyszer hallunk a gép
"érzékszerveiről", "emlékezetéről" vagy a gépek "feleleteiről". Ezek a ki
fejezések könnyen téves következtetésekre vezetnek és azért csak óvato
san szabad őket használni - állandóan figyelemmel arra, hogy itt csupán
analógiáról van szó.

A telefon-automatánál a tárcsázás befejezését követő munkaprog
ram úgy folytatódik, hogya központban egy mechanikusan mozgatott
fogaskerék a regiszter első sorában feljegyzett számértéknek és a [elfo
góktól kapcsolt áramköröknek megfelelően elfordul és ebben a helyze
tében az éppen előtte álló kábel-végződéssel vezető összeköttetést létesít.
Nagy városokban az első telefon-szám egy alközpontot (József, Lipót ...)
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jelent: így a regiszter első sorának megfelelőerr létrejött a hívó félnek a
hívott alközponttal való kapcsolata. A fogaskeréknek a regiszter második
sorától irányított elfordulása az alközpont egy kisebb egységét (városrész,
háztömb) választja ki, míg végre a hatodik kapcsolás már magával a hí
vott féllel hoz létre összeköttetést. Ekkor az átfutó áram megszólaltatja
a csengőt. Ha a hívott fél felemeli a hallgatót. megkezdődheta beszélgetés,
ha nem emeli föl, akkor a hívó fél megszakítja a kapcsolatot, mire a re
giszter visszaáll eredeti helyzetébe: a memória törölte az információt és
készen áll új hívásra.

Az automatizálás érdekes példái

Az automatikus gép-sorokat vezérlő berendezések mínden bonyolult
ságuk ellenére lényegében ugyanazokból a szerkezeti elemekből épülnek
fel és ugyanazon elvek szerint működnek, mint a telefon-központ.

A modern automatikus vezérlő-berendezésekből már teljesen hiá
nyoznak a mechanikus műveleteket végző alkatrészek, de ezeknek áram
körökkel való helyettesítése nem jelent különösebb technikai problémát.
Az egyes automaták között a különbség igazában abból adódik, hogy a
mernória-egységben tárolt számok mit képviselnek, vagyis hogy a gép
felhasználója milyen jelentést tulajdonít nekik. Az automatikus telefon
központban a regiszterben feljegyzett szám a "hívott felet" jelenti, de a
tárolókat arra is felhasználhatjuk, hogy olyan számokat rögzítsünk, ame
lyekkel valamiféle számolási műveletet akarunk elvégezni.

A tárolók megfelelő kapcsolásával könnyen el lehet érni, hogy a raj
tuk átfutó áram-lökések egy újabb tárolóban olyan számot adjanak, amely
éppen az adott számok összege. Ha ennek módját már ismerjük, akkor
gépünk a négyalapművelet míndegyíkének elvégzésére alkalmas, mint
az elemi számtanból ismeretes, az alapműveletek mindegyike visszavezet
hető az összeadásra. A modern számológépek azonban ennél sokkal többre
is képesek: például statisztikát készítenek, egyenleteket oldanak meg, dif
ferenciálnak, integrálnak stb. Ezeknek a feladatoknak megoldása azonban
szintén csak a négyalapműveletet tételezi fel, mert akármennyire meg
Iepően hangzik is a matematikában nem járatos olvasó számára: a leg
magasabb fokú matematikai probléma megoldása is végeredményben
abból áll, hogy a feladatot olyan lépésekre bontjuk fel, amelyekben a
négy alapműveleten kívül más művelet már nem fordul elő. Egy adott
problemánál a felbontási eljárás Jeidolgozása a matematikusok feladata,
az automata gépnek olyan beállítása pedig, hogy az a memóriába táplált
számokon a szükséges műveleteket hajtsa végre - ez a "programozás" 
az üzem-mérnökök dolga.

A matematika tudománya sok olyan problémát ismer, amelynek meg
oldása eddig még nem sikerült, de még több olyan elvileg megoldott prob
léma van, amelynek programozása a feladat túlságos bonyolultsága miatt
technikailag annyira nehéz, hogy a szakemberek eddig még nem készültek
el vele. De mint A. M. Turing angol matematikus bebizonyította, elvben
a számológép minden olyan feladat elvégzésére alkalmas, amelynek meg
oldására véges számú lépésből álló matematikai eljárás (ún. algoritmus)
létezik.

A számológépekkel kapcsolatban rendszerint elvont számokról be
szélünk, a gép ezekkel végez műveleteket. A gyakorlati életben azonban
a számok valamit jelentenek, mindig valaminek a számáról beszélünk.
A számológépet működtető személy konkrét dolgoknak a számát veszi
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alapul, hogy azokból valamilyen gyakorlati célra felhasználható számot
kapjon eredményül. Ha azonban a célt ismerjük, a gépet úgy lehet prog
ramozni, hogy az eredményeket közvetlenül alkalmazza. Például ha a
gépbe érkező adatok valamely gyári egységnek a működését regisztráló
mutató-állásokat jelentenek: hőmérséklet, gőznyornást, elektromos feszült
séget, akkor a vezérlő berendezés a mutató-állások összehasonlítása (ősz

szeadás, kivonás) alapján olyan jeleket küld a gyári egységekbe, amelyek
azok működését szabályozzák. Ha a számológép úgy van programozva,
hogy periodikusan ismétlődő sorozatban több gyári egységet, illetőleg

funkciót szabályozzon, illetőleg ellásson, akkor a számológép egy egész
gyár működését tudja irányitani (komplex automatizálás).

Hasonlóképpen lehet a számológépeket repülőgép irányítására fel
használni. A "robot-pilóta" olyan berendezés, amely a beérkező adatokat
(sebesség, repülési magasság, szélerősség stb.) úgy dolgozza fel, hogy azok
ból a hajtómű és a korrnányzó-szerkezet szabályozásához szükséges ada
tok kerüljenek a végrehajtó egységekhez. Lényegében ugyanilyen szá
mológép vezérli az űrhajókat, a csillagok állásának megfelelően, kitűzött

céljuk felé.
A számolásnak gépi úton való elvégzése végső soron azért lehetséges,

mert ismétlődő elemeken (számjegyek), ismétlődő és szigorúan körülhatá
rolt eljárásokat (számolási műveletek) kell elvégezni. De a logikának az
utóbbi évtizedekben kifejlődött ága, a matematikai logika, megmutatta,
hogy itt is ugyanaz a helyzet. A logikában is megvannak az azonosan
ismétlődő elemek (fogalom, ítélet) és ezeken kell azonosan ismétlődő mű

veleteket végezni. Ennek alapján megvan a lehetőség a logikai eljárások
nak gépi úton való kivitelezésére. Aránylag egyszerűen elvégezhető az
itéletek összekapcsolása. Ha például a gépbe táplált jelek egy-egy ítéletet
jelentenek ("esik az eső", "fúj a szél"), akkor a megfelelő áramkörök ösz
szekötésével megvalósíthatjuk a mellérendelő kapcsolást ("és"), a szét
választást ("vagy - vagy"), a feltételezést ("ha igen, akkor") s így tovább.
Az áramkörök kapcsolása után keletkező jel felvilágosítást ad arról, hogy
az összekapcsolt ítéletekből igaz, vagy nem-igaz ítéletek keletkeznek-e.
Lényegesen nehezebb - bár elvileg megoldható - probléma a következ
tetés gépesitése. Ma már sok tudományos intézetben működnek logikai
gépek, amelyekkel bonyolult feladatokat lehet megoldani, vannak gépek,
amelyek matematikai tételeket tudnak bizonyítani.

A számoló, illetőleg logikai gépek elveinek felhasználásával készültek
játszó automaták (malmozó, kártyázó, sakkozó gépek), amelyek élő part
nert helyettesítenek. Vannak rendező-pályaudvarokatirányító automaták,
fordító gépek, amelyek elkészítik például egy angol szöveg francia fordí
tását. Az automata rendszerek felhasználása szinte az összes emberi tevé
kenységek területére kiterjed. Teljesítő képességük határait a Mac Cui
logh és Pitts által kimondott tétel fejezi ki: "Minden olyan eljárást, amely
szavakkal teljesen és egyértelműen kifejezhető, véges számú kapcsoló
elem alkalmas kombinációjával is végre lehet hajtani."

Különbségek ember és gép között

"A gép információkat tud feldolgozni, számol, választ, következtet.
az információkkal kapcsolatban értelmes műveleteket hajt végre. A gép
tehát gondolkodik ..." - írja a matematikusból íróvá lett E. C. Berkeley
(Giant Brains - Óriási agyvelők). Lényegében ugyanezt az álláspontot
képviseli az univerzális számológépek elméletének megalkotója A. M.
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Turino is. aki úgy véli, hogy nincs elvi akadálya olyan gép rnegszerkesz
tésének, amellyel "beszélgetni" lehet. Az ilyen berendezés az írógéppel
leírt kérdésre olyan gépelt választ ad, hogy annak alapján nem lehet el
dönteni, vajon a felelet embertől, vagy géptől származik-e. Kivülük még
nagyon sok kutató van, akinek az a meggyőződése, hogy nincsen gondol
kodási művelet, amelyet ne lehetne géppel utánozni.

Velük szemben sokan mások tagadják a gépek gondolkodó képességét,
mégpedig nagyon különböző megfontolások alapján. Vannak, akik az em
beri gondolkodásban a tudatosságot hangsúlyozzák, amivel szemben nyil
vánvaló, hogyagépeknek nincs tudatuk. Mások arra hivatkoznak, hogy
a gépek sohasem tudnak valami újat produkálni, mindig csak azokat a
múvelctcket ismétlik, amelyekre programozva vannak. Az érvelésben is
mételten felbukkan az az álláspont is, hogy az embert a lélek teszi gon
dclkodó lénnyé, viszont a gép szükségképpen csak anyagi principiummal
rendelkezik.

Mindenesetre érdekes, hogy az egymással ellentétes két vélemény
alapja nem annyira a gépek teljesítőképességéneka megítélésében, hanem
sokkal inkább a gondolkodás fogalmának tisztázatlanságában van.

A mindennapi életben gondolkodáson az egyénileg átélt lelki jelensé
geknek egy meglehetősen bizonytalanul körülhatárolt csoportját értjük:
azokat a lelki múveleteket, amelyekben az értelem egy bizonyos cél érde
kében régebbi tudat-tartalmait felidézi, ezek közül válogat és a kiváloga
tottakat új összefüggésbe állítja. A hagyományos lélektan szerint a gon
dolkodás alapformái a fogalom-alkotás, az ítélés és a következtetés. Mivel
azonban a logika ugyanezekkel az alapformákkal dolgozik, kézenfekvő a
következtetés, hogy az emberi gondolkodás - vagy legalábbis az ered
ményes gondolkodás - a logika törvényszerűségei szerint folyik le.' Vi
szont a logikai műveletek szabályokba foglalhatók, igy az előbb említett
Cullogh-Pitts-féle tétel értelmében gépi úton is elvégezhetők. Ha tehát
a gondolkodás valóban csak a logikai törvények alkalmazásából áll, akkor
bizonyos, hogy tisztán elméleti szempontból tekintve nincs különbség az
emberi és a gépi gondolkodás között.

Az újabb lélektani kutatások azonban megmutatták, hogy a gondol
kodás nem egyedül csak a logikai törvények alkalmazásából áll. A logika
a sikeres gondolkodás eredményét áttekinthető és így könnyen közölhető

formába önti. Feladata nem az igazság felkutatása, hanem csak a feltalál
tak közlése. Viszont az igazság megtalálása, a tulajdonképpeni gondolko
dás, lényege szarint a dolgok között levő viszonyok értelmi megragadásá
ból és azok spontán kombinálásaból áll. Ez a szigorúan experimentális
alapon álló pszichológiai irányzatnak, az ún. faktor-analízisnek legjelen
tősebb felfedezése. (V. ö. Sir C. Burt: The Structure of Mind - Az érte
lem szerkezete.) Viszonyok felismerése elsősorban a "megértésben", a vi
szonyok kombinálása a "probléma-megoldásban" szerepel: ez a kettő az
értelem legmagasabb rendű munkája, a tulajdonképpeni gondolkodás.

A megértés leggyakrabban előforduló példái az idegen szavak, vagy
számunkra ismeretlen műszavak, az első pillanatra érthetetlen állítások,
közmondások, aforizmák, rejtvények, élcek jelentésének hirtelen megvilá
gosodása, szövevényes, kusza rajzokból egy határozott értelmű kép elő

ugrása. A lélektani kutatás mindezeket részletesen elemezte és arra a
megállapításra jutott, hogy a megértést mindig a gondolat-tartalmak kö
zötti összefüggés megszakadása előzi meg. Hiányt, betöltetlen űrt érzünk
és ezt akarjuk áthidalni. Ez azonban csak akkor sikerül, ha a gondolat
tartalmakat megszokott összefüggésükből kiszakítjuk, más szempontból
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nézzük, új perspektívába állítjuk és így hozunk létre előttünk eddíg isme
retlen gondolati összefüggést, új egészet, minden eddigitől eltérő "alak
zatot". A lélektani elemzéshez nem szokott olvasó is könnyen talál példát
az ilyen "jelentés-átcsapásra", új gondolati alakzatok képződésére, ha 
mondjuk - egy szóviccet próbál megmagyarázni. Lényegében ehhez ha
sonló folyamatokkal találkozunk minden megértési jelenségben.

Az összefüggő gondolat-sarok megszakadásából áll elő a probléma
helyzet is. A különbség csak az, hogy a megértéshez egyes elemi jelentés
tartalmakat kell összekapcsolni, új viszonyokat kell felfedezni, míg a prob
léma-megoldásban egész jelentés-rendszereket kell egymással összefüg
gésbe hozni, a viszonyokat új kombinációba kell állítani.

A probléma-megoldás frappáns példáit megtaláljuk bármely tudo
mányág fejlődésének történetében. Példaképpen hadd említsünk egyet a
csillagászat köréből. A Jupiter bolygó egyik holdjának fogyatkozása adott
alkalmat a fénysebesség megállapítására. A holdfogyatkozás 1676-ban ké
sőbb következett be, mint ahogy azt a csillagászok kiszámították. Az első

feltevés magától értetődően az volt, hogya számításba valahol hiba csú
szott be. Ezzel szemben Olaus Rinner dán csillagász megpróbálta a jelen
séget egészen más szempontból tekinteni: feltételezte, hogy a fogyatkozást
nem akkor észleljük, amikor az valóban bekövetkezik, hanem csak akkor,
amikor a fény a Jupitertől hozzánk érkezik. Az időkülönbség tehát abból
adódik, hogy a fény terjedéséhez időre van szükség. Ez ma magától érte
tődőnek tűnik, de akkor új gondolat volt. A Jupiterhez tartozó hold fo
gyatkozásának megkésését új szempontból kellett értelmezni, és új gon
dolati összefüggés részének kellett tekinteni.

Aki visszaemlékezik az elemi geometria pár tételének a bizonyítására
(például a háromszög szögeinek összege, a kör sugarának és érintőjének

merőlegessége), az könnyen felfedezi, hogya probléma-megoldás lényege
mindig a szempont-változás, jelentés-átalakulás, az eredmény pedig egy
új összefüggés, új gondolati rendszer "beugrása".

A bemutatott példákon azt is észrevehetjük, hogya gondolkodásban
nem a tudatosságon van a hangsúly: a tudatos megértést, a probléma
megoldás átélését, mindig egy hosszabb-rövidebb ideig tartó nem-tudatos
lelki folyamat előzi meg, ez készíti elő a végső eredményt, amely rende
sen hirtelenül, váratlanul jelenik meg a tudatban. A váratlan tudatcsu
lást nevezték egy időben "Aha-effektusnak", mert az ember egy-egy hir
telen értelmi megvilágosodás alkalmával "aha!" felkiáltással a homlokára
üt.

A megértésnek és a probléma-megoldásnak az eredményét utólag már
aránylag egyszerű dolog logikai formába önteni. Az összefüggések részle
tes feltárása után egy-egy felfedezés szinte magától értetődőnek - logi
kusnak - tűnik, közhelynek számít, de nagyon igaza van M. von Laue
nak, mikor azt írja: "Minden felismerést egyszer első ízben kellett ki
mondani, hogy aztán később közhelynek lehessen nyilvánítani." (Ge
schichte der Physik - A fizika története.)

A megértést és a probléma-megoldást a lélektan "produktív gondol
kodásnak" nevezi - és éppen ez az, amire a gép alkati törvényszerűségei

nél fogva nem képes. A gép felülmúlja az embert abban, hogy a számolási
vagy irányítási programot sokkal gyorsabban, sőt megbízhatóbban hajtja
végre. A program lehet számolási műveletek, vagy akár elemi gondolko
zási folyamatok (összehasonlítás, válogatás, sorozatba állítás) egymásután
ja, de belső ellentmondás volna azt állítani, hogy a gépet programozni
lehet egyelőre nem látott helyzetben való viselkedésre, vagy a beletáplált
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adatoknak olyan csoportosítására, amely azokat egészen uj es megrs ér
telmes gondolat-egésszé fűzi össze. Minthogy a gép ilyen produktív gon
dolkodásra nem képes, azért végső következtetésként kimondhatjuk, hogy
a gép nem gondolkodik. .

De az ember és a gép teljesítményének összehasonIításánál még to
vább is lehet menni. Eddig a gondolkodásról absztrakt értelemben beszél
tünk, magát a gondolkodásí folyamatot a lelki élet egészéből kiszakítva
elemeztük. A valóságban azonban a gondolkodás szervesen összefügg a
lelki élet összes többi jelenségével: az ember az érzékszerveitől közvetitett
vagy az emlékeztéből merített adatokon gondolkozik, gondolkodási tevé
kenysége közben az érzelmek serkentik, gondolkodásának eredményét ki
is akarja fejezni, elgondolásait meg akarja valósítani. Ha ezeknek a té
nyezőknek akármelyikét is vizsgáljuk, kitűnik, hogy az ember teljesít
ménye egészen más, mint a gépé.

A gép a külvilágból felvett adatokat egyszerűen regisztrálja, mégpe
dig egy-egy meghatározott területen belül kizárólag mennyiségi alapon.
Ezzel szemben az ember érzékszerveinek működésébe az értelem is bele
játszik. Az érzékszervek a fizikai, kámiai ingereket feldolgozzák: az ember
nem színfoltokat, hanem jelentéssel bíró alakzatokat, konkrét tárgyakat lát;
nem egyes hangokat, hanem összefüggőszavakat, mondatokat, dallamokat
hall; nem absztrakt ízt, szagot tapasztal, hanem például csokoládé-ízt vagy
benzin-szagot érez. Ezenfelül az érzékszervek nemcsak a mennyiségi, hanem
a minőségi különbségeket is jelzik: a számunkra fontos jeleket akkor is
észrevesszük, ha azok egyéb jeleknél lényegesen gyengébbek. Az érzék
szervi adatok között analógiák felfedezésére is csak az ember képes, a gép
nem.

A gondolkodás eredményének kifejezése is más az embernél és a gép
nél. A gép "nyelve" - a nyelvet egészen általános értelemben véve 
"isomorph", azaz a jel és a jelentés kapcsolata egy programon belül szi
gerúan egyértelmű, míg az emberi beszédben a jel és a jelentés kapcso
lata folyton alakul, új modern elemekkel bővül és ezért kifejező ereje jó
formán határtalan. (V. ö. D. O. Ellis - F. J. Ludwig: Systems Philosophy
- Rendszerelmélet.)

Az ember érzelmi világának, akarati szférájának egyáltalában nincsen
gépi megfelelője.

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy az emberi gondolkodást
nera lehet gépi folyamatokkal utánozni.

Az automatizálás várható meglepetései

Ez a jelenlegi helyzet. Az automatizálás irama azonban még nem állt
meg: a gépek szinte napról-napra meglepetések elé állitják a technikuso
kat és a filozófusokat egyaránt. Ezért befejezésül még fel kell vetnünk a
kérdést, hogy mít hoz a jövő?

Az automatizálás fejlődésének filozófiai szempontból két legérdeke
sebb irányáról szeretnénk itt megemlékezni: a tanulógépekről és az ön
reprodukáló automatákról.

A gépekbe jutó információk nem mindíg kerülnek oda torzítatlanul.
Az automatikus telefon-központba befutó és a hívott számot jelentő áram
lökéseket útközben például zavaró hatások érhetik, aminek következtében
az áram erőssége alig észrevehetővé válik, vagy egy áramlökés elveszhet,
esetleg az eredetiekhez ujabb kerülhet. Az információ ezzel hibássá válik.
A regiszter mindig feljegyez valamilyen számot, ez lehet az eredeti, de
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lehet egészen más is. Ha helyes regisztrálás estében a gép a kezelő sze
mélytől helyeslő, ellenkező esetben helytelentíő jelet kap, akkor az auto
matát úgy lehet programozni, hogy a helyes regisztrálás feltételeit "meg
jegyezze" és a következőkben ezeknek megfelelően járjon el. A gép ilyen
formán működése közben "tapasztalatokat" szerez, működését tökélete
síti - emberi analógiaval szólva: "tanul".

Tanulógépek már működnek is a gyakorlatban, ezzel szemben ön
reprodukáló automaták egyelőre csak elvben léteznek. Utóbbiak elméletét
Neumann János dolgozta ki. Eszerint semmi akadálya sincs olyan auto
mata szerkesztésének, amely - ha a szükséges alkatrészek rendelkezé
sére állanak - önmagához hasonló gépeket tud összeállítani. Az ilyen
automata még nem önreprodukáló, mert az új gépnek programra is szük
sége van, hogy működni tudjon. Viszont lehet olyan gépet is szerkeszteni,
amely az eredeti automata programját sokszorositja és abból egy példányt
az új gépbe táplál. Ha a gépet összeállító és a programot sokszorosító aut0

matát egyetlen egységnek tekintjük, akkor már olyan automatánk van,
amely magához hasonló gépeket tud létre hozni. Ha ezek után a progra
mot sokszorosító gép működésében még a bizonytalansági tényezőnek is
helyet adunk, vagyis ha lehetővé tesszük, hogy az eredeti programban
véletlen módulások történjenek, akkor egy-egy reprodukált gép eltérhet
az eredeti mintától, esetleg annál tökéletesebb is lehet.

A tanulógépek és az önreprodukáló automaták már túllepik a Cul
logh-Pitts-féle tételtől kijelölt határokat, mert olyan műveleteket is
végre tudnak hajtani, amelyeket nem lehet előre szavakba foglalni. A gép
ezzel szinte kiterjeszti saját magát és esetleg a produktív gondolkodáshoz
közel álló teljestményekre is képes lehet.

Itt teljesen újszerű jelenségekkel állunk szemben, amelyeknek filo
zófiai vizsgálata még korántsem fejeződött be. De bármilyen eredmé
nyekre vezessen is a lélektani elemzés és az automata rendszerek elmé
letének (ahogy újabban a kybernetikát nevezik) további fejlődése, egyet
biztosra vehetünk: ezeknek a kutatásoknak alapján is egy lépéssel köze
lebb jutunk a legnagyobb rejtélynek, az emberi léleknek megértéséhez.'.
FALU TAMÁS VERSEI

SEJT
A földtől kaptam testemet,
sok-sok millió sejtemet.

De kitől kaptam, ami benn
folyton fájítja a szivem?

ÚSZI NAP
Derűs, kedves, szép OSZt nap,
boldog, kire ilyen virrad.

Százszínűek a levelek,
elűzött nyár, Isten veled!

TENGERFENÉK

Itt mély tenger volt valaha,
zendettra vizek moraja,
algák, delfinek, őshalak

éltek a hullámok alatt.
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~s kitől kaptam könnyemet
és sóhajom kitől ered?

S ki adta, hoqy bennem a sejt
meghal és halva sem felejt?

A fa gyümölcstől megrogyott,
gyönyörű ősz, Isten hozott!

A tél most eszembe se jut,
Boldogság, zárd be a kaput.

Most síkság a tengerfenék,
borítja szende, enyhe rét,
fölötte szellő álmodik,
a szívem rajta a ladik.


