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BITPORT 2018.06.08. CLOUD & BIG DATA 
 
Megmondta a Google, hogy áll az 
MI-hez 
 
Miután saját dolgozói is fellázadtak a katonai 
célú kutatások miatt, a Google visszakozott és 
deklarálta, milyen alapelvek mentén igyekszik 
kihasználni a mesterséges intelligenciában 
rejlő lehetőségeket. 
 

 
 
A múlt héten komoly sikert ért el egy a Google 
falain belülről indított kezdeményezés. A cég több 
mint 4000 munkavállalója írta alá azt a petíciót, 
amely a védelmi minisztériummal folytatott közös 
projekt beszüntetését tűzte zászlajára. A vezető-
ség múlt héten úgy döntött, meghajlik a közös 
akarat előtt, és nem hosszabbítja meg a jövő már-
ciusban lejáró együttműködést. Az eset hullámai 
azonban még most sem ültek el, hiszen tegnap a 
Google vezetője egy olyan blogbejegyzést tett 
közzé, amellyel tisztázni kívánja a cég hozzáállá-
sát a mesterséges intelligenciához (MI). 
 
Szociális érzékenység, önmérséklet, biztonság  
 
Sundar Pichai a bevezetőben megemlíti, hogy 
milyen sokrétűen képes a technológiai jó irányban 
befolyásolni az életünket. Való igaz, a mezőgaz-
daságtól a egészségügyön át az oktatásig bezáró-
lag számos alkalmazását látjuk már megjelenni a 
mesterséges intelligenciának és az öntanuló rend-
szereknek. A Google vezetője ugyanakkor elisme-
ri, hogy ezek a most formálódó új utak egyben 

veszélyeket és kockázatokat is rejtenek, ráadásul 
a téma etikai és jogi helyzetének tisztázását sem 
ússza meg a világ. Pichai azt ígéri, hogy cége 
mindehhez a kellő érzékenységgel és körültekin-
téssel viszonyul, miközben folyamatosan igyekez-
nek párbeszédet folytatni a témáról, hogy ezek 
alapján a szükséges következtetéseket levonhas-
sák és alakíthassanak a folyamataikon. 
 
A dekrétumnak is felfogható írás hét pont köré 
gyűjti a legfontosabb alapelveket. A Google többek 
között fontosnak tartja kiemelni, hogy a fejleszté-
seknél alapvetően azt kell mérlegelni, hogy a kö-
zösség számára összességében lényegesen na-
gyobbak legyenek az előnyök, mint a bevezetés-
hez kötődő esetleges kockázatok és negatív hatá-
sok. A cég szeretné elkerülni, hogy rendszereibe 
kódolva legyen bármiféle jogtalan előítélet, mint 
ahogy igyekeznek a tesztelési metódust is úgy 
kialakítani, hogy az a lehető legnagyobb pontos-
sággal legyen képes kiszűrni az esetleges rizikó-
faktorokat. 
 
A pontok közé tartozik még az átláthatóság, az 
ellenőrizhetőség és a visszacsatolás lehetőségé-
nek a beépítése. A vállalat a saját adatvédelmi 
elveinek maximális betartásával összhangban 
gondoskodik arról, hogy az érintetteket megfelelő-
en tájékoztassa arról, mi és milyen felhatalmazás-
sal történik a személyes adatokkal. A cég nyitott-
ságát hangsúlyozza az a rész, amelyik a tudomá-
nyos eredmények publikálását, megosztását ígéri. 
 
Végezetül van egy sor olyan tétel is, amelyek azt 
tisztázzák, mire nem akarja felhasználni a mester-
séges intelligenciát a vállalat. Ezek között felbuk-
kan a bevezetőben említett katonai szál is. Ezek 
alapján a Google nem támogatja elsődlegesen 
emberek elleni károkozásra tervezett rendszerek 
fejlesztését, sem olyan technológiát, ahol az ada-
tokat a nemzetközi normákkal ellentétes módon 
gyűjtik és használják fel. Szintén a nem kategóriá-
ba esnek azok az esetek, amikor egy projekt a 
széles körben elfogadott nemzetközi jogot vagy az 
emberi jogokat sértené meg. 
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Kétségek és kiskapuk  
 
A bejegyzés meglehetősen vegyes fogadtatásban 
részesült. A témával kapcsolatban a Bloomberg 
által szóra bírt belső munkatársak között volt 
olyan, aki megfelelő első lépésnek értékelte, de 
olyan is, aki szerint az egész dokumentum túlsá-
gosan visszafogott és a megfogalmazása is tág 
teret ad az értelmezésre. Utóbbival kapcsolatban 
több szakértőnek is akadt gondja. Például az, hogy 
nem támogatnak emberi életeket közvetlenül ve-
szélyeztető fejlesztést önmagában nem zárja ki 
például azt, hogy a vállalat kibertámadások, vagy 
emberek által nem használt épületek, létesítmé-
nyek elleni támadás kivitelezésében segédkezzen. 
 

A Google vezetője egyébként a cikkében sem 
titkolta, hogy mindez nem jelenti a katonai együtt-
működések teljes beszüntetését. Reményei szerint 
a cég továbbra is hasznos partnere marad a vé-
delmi intézményeknek például a kiberbiztonság, 
kiképzés területén, de ugyanígy az asztalon marad 
az egészségügyi kezelések témája, vagy éppen a 
kutatást, mentést segítő fejlesztések. 
 
Forrás: https://bitport.hu/megmondta-a-google-hogy-all-
az-mi-hez 

 
Válogatta: Fonyó Istvánné 

 
 

 
 


