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Mit tud egy gondolkodásra képes gép?



• mozogni  
• beszélgetni 
• nyelvek közötti fordítani 
• logikus következtetéseket tenni 
• IQ tesztet kitölteni 
• érvelni 
• tanulni 
• emlékezni 
• észlelni (nézés helyett látni) 
• megjósolni hogy mi fog történni 
• játszani (pl sakkozni) 
• vicceket kitalálni és megérteni 
• zenét írni 
• festeni 
• tervezni 
• intuíciót használni



Elérhetjük az emberi szintet ezekben a 
feladatokban? 



“…ha volnának olyan gépek, amelyek egy majom vagy más 
oktalan állat szerveivel és külső alakjával bírnának,  
semmiképp sem tudnánk felismerni, hogy nem egyeznek 
meg mindenben ezekkel az állatokkal. Ellenben ha volnának 
olyan gépek, amelyek a mi testünkhöz hasonlítanának és a 
mi cselekedeteinket utánoznák, amennyire csak lehetséges, 
akkor mégis volna két biztos eszközünk annak 
megállapítására, hogy azért mégsem igazi emberek.”



“Az első az, hogy a gépek sohasem tudnának szavakat vagy 
más jeleket használni, mint mi tesszük, ti. hogy 
gondolatainkat közöljük másokkal. Mert nagyon jól el tudjuk 
képzelni, hogy egy gép úgy van alkotva, hogy szavakat mond 
ki, […] Pl. ha az egyik helyen érintik azt kérdeti, hogy mit 
akarnak tőle; ha más helyen érintik, kiabál, hogy fáj neki, s 
több efféle. De azt nem tudjuk elképzelni, hogy a szavakat 
különféleképpen elrendezze s ezáltal értelmesen tudjon 
felelni arra, amit jelenlétében mondanak, amint ezt a 
legtompaeszűbb emberek is meg tudják tenni.”



“A második az, hogy habár néhány dolgot éppoly jól vagy 
még jobban csinálnának, mint akármelyikünk, de okvetlenül 
csődöt mondanának másokban; ebből pedig 
megtudhatnánk, hogy nem tudatosan cselekszenek, hanem 
csak szerveinek elrendezésénél fogva. Míg ugyanis az ész 
egyetemes eszköz, mely minden esetben feltalálja magát, 
addig ezeknek a szerveknek minden különös tevékenység 
számára különös berendezésre van szükségük; ennélfogva 
lehetetlen, hogy annyiféle berendezés legyen egy gépben, 
hogy az élet minden helyzetében úgy tudjon 
cselekedni, mint mi tudunk.”



• csak az embereknek van “egyetemes” eszük 

• a beszélgetést a legnehezebb imitálni 





Alan Turing 
1912-1954



Imitációs játék 
vagy 

Turing teszt



Imitációs játék 
vagy 

Turing teszt



Ha esetleg sikerül, még lehet gondolkodni 
azon, hogy egy ilyen gépnek lesz-e tudata:



Lehet ilyen gépeket építeni?





mágia



Hogyan lehet helyesen érvelni? 

Mi az a tudás? 

Hogyan lehet a tudást megszerezni?

Előzmények a filozófiában



Hogyan lehet helyesen érvelni? 

Mi az a tudás? 

Hogyan lehet a tudást megszerezni?



Arisztotelész 
i.e. 384-322



Minden ember halandó



Minden
Szókratész ember

ember halandó



Minden
Szókratész ember

Szókratész halandó

ember halandó



Minden elefántnak van ormánya



Minden
Dumbo egy elefánt

elefántnak van ormánya



Minden
Dumbo egy elefánt

Dumbo-nak van ormánya

elefántnak van ormánya



Érvelési séma



Minden A egyben B

Érvelési séma



Minden
X egy A

A egyben B

Érvelési séma



Minden
X egy A

Tehát X is B

A egyben B

Érvelési séma



számológépek













Mi az a matematika? 

Mi a nyelv, a logika és a világ kapcsolata? 

Mik a számítás határai?

20. századi filozófia



Mi az a matematika? 

Mi a nyelv, a logika és a világ kapcsolata? 

Mik a számítás határai?



Univerzalitás a számításokban

• vannak nagyon egyszerű 
számításokat végző 
rendszerek (összeadás) 

• a bonyolításnál hamar elérjük 
az univerzalitást (IF+GOTO
+memória), (VAGY+NEM), 
UTM 

• az összes univerzális 
rendszer ugyan azokat a 
dolgokat tudja kiszámítani



Minden programnyelven meg lehet írni minden 
programot (pl a windowst), és mindent ki lehet 
számítani amit ki lehet (pl a    -t) ⇡

Következmények



Ez még túl egyszerű, de



Ezen már fut minden program (pl a windows) 
és mindent ki tud számítani amit ki lehet (pl a    -t) ⇡



Ezen is fut minden program (pl a windows) 
és mindent ki tud számítani amit ki lehet (pl a    -t) ⇡



Ezen is fut minden program (pl a windows) 
és mindent ki tud számítani amit ki lehet (pl a    -t) ⇡



Ezeken is fut minden program (pl a windows) 
és mindent ki tudnak számítani amit ki lehet (pl a    -t) ⇡



Walter Pitts 
1923-1969



McCulloch - Pitts neuron modell



McCulloch - Pitts neuron modell



McCulloch - Pitts neuron modell

két állapot: 
“ki”



McCulloch - Pitts neuron modell

két állapot: 
“be”



McCulloch - Pitts neuron modell



McCulloch - Pitts neuron modell



McCulloch - Pitts neuron modell

X




McCulloch - Pitts neuron modell

X




McCulloch - Pitts neuron modell
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• Mesterséges 
neuronhálók 

• konnekcionizmus



A mesterséges intelligencia “születése”



“We propose that a 2 month, 10 man study of artificial 
intelligence be carried out during the summer of 1956 at 
Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The 
study is to proceed on the basis of the conjecture that 
every aspect of learning or any other feature of 
intelligence can in principle be so precisely described 
that a machine can be made to simulate it.”

1956 - Dartmouth Conference



“An attempt will be made to find how to make machines 
use language, form abstractions and concepts, solve 
kinds of problems now reserved for humans, and 
improve themselves. We think that a significant 
advance can be made in one or more of these problems 
if a carefully selected group of scientists work on it 
together for a summer.”

1956 - Dartmouth Conference



Shannon McCarthy Minsky



1956 - 1974        “Arany évek”





Person: Vegyél fel egy nagy piros kockát. 
Computer: OK. 
Person: Mi van a dobozban? 
Computer: A PIROS PIRAMIS ÉS A KÉK KOCKA. 
Person: Mi tartja a piramist? 
Computer: A DOBOZ. 
Person: Hány kocka nincs a dobozban? 
Computer: NÉGY. 
Person: Van köztük legalább egy ami keskenyebb annál amire azt 
mondtam hogy vedd fel? 
Computer: IGEN, A VÖRÖS KOCKA. 
Person: Ez alá van támasztva? 
Computer: IGEN, AZ ASZTAL TARTJA. 
Person: Az asztal fel tudja emelni a kockákat? 
Computer: NEM.

Leegyszerűsített mikrovilágok



Leegyszerűsített mikrovilágok



gépi tanulás
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Objektumfelismerési feladat
kutya vagy macska?
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DEMO

http://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/classify2d.html


• 1958, H. A. Simon and Allen Newell: "within ten 
years a digital computer will be the world's chess 
champion" and "within ten years a digital computer 
will discover and prove an important new 
mathematical theorem." 

• 1965, H. A. Simon: "machines will be capable, within 
twenty years, of doing any work a man can do." 

• 1967, Marvin Minsky: "Within a generation ... the 
problem of creating 'artificial intelligence' will 
substantially be solved."

További jóslatok



1974-1980        “A.I. winter”



Hogyan kellene itt beállítani a súlyokat?





Hogyan kellene itt beállítani a súlyokat?



mikrovilágok

• kevés objektum 
• kevés lehetséges állapot 
• kevés lehetséges cselekvés 
• egyszerű megoldások, “brute force”



komputációs komplexitás



komputációs komplexitás

L

P

EXP



komputációs komplexitás



komputációs komplexitás



prím faktorizáció példa

komputációs komplexitás

https://howsecureismypassword.net/


1. mi történt eddig a M.I. kutatásban? 

2. miért nincs kész C3PO?

3. mi az ami már működik? 

4. nem lesz ebből baj?



gép



gép környezet



gép környezet

érzékelés



gép környezet

érzékelés

cselekvés



gép környezet

érzékelés

cselekvés

• észlelés 
• tanulás



gép környezet

érzékelés

cselekvés• döntéshozás 
• mozgás létrehozása



gép környezet

érzékelés

cselekvés

• kommunikáció



Miért bonyolult az észlelés?





















Miért bonyolult a tanulás?



−1      3      7      11      ?



−1      3      7      11      15      19

“adj 4-et az előző számhoz”
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minden hattyú fehér ?



a kutyának négy lába van



a kutyának négy lába van

a macskának négy lába van



a kutyának négy lába van

a macskának négy lába van

minden állatnak négy lába van?



a kutyának négy lába van

a macskának négy lába van

minden emlősnek négy lába van?
minden állatnak négy lába van?



a lovaknak négy lába van?

a kutyának négy lába van

a macskának négy lába van

minden emlősnek négy lába van?
minden állatnak négy lába van?



“Ez egy kutya”



“kutya”



“kutya”



“kutya”



“Ez egy kutya”



“Ez egy kutya”

viszont ez nem



“Ez egy kutya”

viszont ez nem viszont ez igen



Miért bonyolult a döntéshozás?



R1



Tervezői egy napon a tudomására hozták, hogy a 
tartalék eleme, amire szüksége van, egy szobába 
van zárva egy időzített bombával, ami nemsokára 
felrobban.



R1 megtalálta a szobát és a hozzá 
tartozó kulcsot, majd tervet kezdett 
formálni a tartalék elem 
megszerzésére. A szobában egy 
kocsi is volt és az elem a kocsin ült, 
így R1 azt találta hogy egy 
bizonyos KIHÚZÁS(kocsi, szoba) 
akció végrehajtásával 
megszerezhetné.  

Azonnal cselekedett és kihúzta az 
elemet mielőtt még a bomba 
felrobbanhatott volna.



Sajnos azonban a bomba is a kocsin volt. R1 tudta hogy a 
bomba is a kocsin van, de nem realizálta hogy a kocsi 
kihúzásával az is kikerül a szobából.

Szegény R1 nem számolt tervezett cselekedetének 
egyértelmű következményeivel.



Vissza a tervezőasztalhoz. "A megoldás egyértelmű", 
mondta az egyik tervező. "A következő robotunkat úgy kell 
elkészítenünk, hogy ne csak a szándékos 
következményeket vegye figyelembe, hanem ezeknek a 
mellékhatásait is, amelyeket le tud vezetni a tudásából"



R1D1

A következő robotukat Robot-Deducer-nek hívták.



R1D1-et is ugyan abba a helyzetbe hozták ami R1 vesztét 
hozta. Neki is eszébe jutott a KIHÚZÁS(kocsi,szoba) akció 
ötlete, majd neki kezdett - ahogy tervezése diktálta - hogy 
levezesse az akció következményeit.



R1D1-et is ugyan abba a helyzetbe hozták ami R1 vesztét 
hozta. Neki is eszébe jutott a KIHÚZÁS(kocsi,szoba) akció 
ötlete, majd neki kezdett - ahogy tervezése diktálta - hogy 
levezesse az akció következményeit.

Már éppen befejezte a levezetést, hogy a kocsi kihúzásától 
a falak színe nem változik meg, és elkezdte volna 
bebizonyítani a sejtését, hogy a kocsi kihúzásától a kerekek 
több fordulatot tesznek mint ahány kereke összesen van - 
mikor…



Már éppen befejezte a levezetést, hogy a kocsi kihúzásától 
a falak színe nem változik meg, és elkezdte volna 
bebizonyítani a sejtését, hogy a kocsi kihúzásától a kerekek 
több fordulatot tesznek mint ahány kereke összesen van - 
mikor a bomba felrobbant.



R2D1

Vissza a tervezőasztalhoz. "Meg kell tanítanunk neki a 
különbséget a releváns és az irreleváns következmények 
között" mondták a tervezők "és megtanítani hogy hagyja 
figyelmen kívül az irrelevánsakat." Így tehát kifejlesztettek egy 
módszert amivel meg lehet jelölni a következményeket a 
szerint hogy fontosak vagy nem fontosak a jelenlegi feladat 
szempontjából és feltöltötték új modellükbe, a Robot-Relevant-
Deducerbe.



Mikor kitették R2D1-et a próbának amely minden elődjét 
kihalásra ítélte, meglepve tapasztalták hogy csak ül a szoba 
előtt, gondolataiba mélyedve. "Csinálj már valamit!" 
kiáltottak rá. "Csinálok én," vágott vissza. "El vagyok foglalva 
azzal hogy figyelmen kívül hagyom ezt a néhány ezer 
következményt amit úgy ítéltem hogy lényegtelen. Amint 
találtok egy irreleváns következményt, ráteszem az 
ignorálandó listára, majd..." BUMM.



Miért bonyolult a kommunikáció?



“A lány meglátta a fiút a távcsővel”



“A lány meglátta a fiút a távcsővel”



“A lány meglátta a fiút a távcsővel”



“a lélek kész de a test erőtlen” 

“the spirit is willing but the flesh is weak”  

“the vodka is good but the meat is rotten” 

“a vodka jó de a hús romlott”  



“a lélek kész de a test erőtlen” 

“the spirit is willing but the flesh is weak”  

“the vodka is good but the meat is rotten” 

“a vodka jó de a hús romlott”  



“a lélek kész de a test erőtlen” 

“the spirit is willing but the flesh is weak”  

“the vodka is good but the meat is rotten” 

“a vodka jó de a hús romlott”  



1. mi történt eddig a M.I. kutatásban? 

2. miért nincs kész C3PO? 

3. mi az ami már működik?

4. nem lesz ebből baj?



AGI: egyelőre nem (=C3PO) 

Narrow AI: rengeteg dolog



1997



2011



2014



Scott Aaronson: Mi a nagyobb - egy cipősdoboz vagy a Mount 
Everest? 

Eugene: Ezt most nem tudom eldönteni. Majd később 
elgondolkodom rajta. És elfelejtettem megkérdezni hogy hová 
valósi vagy... 

… 

Scott: Gondolod hogy Alan Turing, bármilyen brilliáns is volt, nem 
tudta elképzelni hogy az imitációs játékának bíróinak nem jutna 
eszébe egyszerű kérdéseket feltenni mint az eddigiek - vagy 
hogy elfogadnák a kitérést és az irreleváns fecsegést válaszként? 

Eugene: Nem, nem igazán. Nem gondolom hogy Alan Turing, 
bármilyen brilliáns is volt, nem tudta elképzelni hogy az imitációs 
játékának bíróinak nem jutna eszébe Aaaah. Valami más?



















Deep learning



Yann LeCun Geoffrey Hinton Yoshua Bengio Andrew Ng
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még több

http://mlg.eng.cam.ac.uk/lloyd/blog-2015-09-01-neural-art.html






Human: what is immoral ? 

Machine: the fact that you have a child . 

Human: what is morality ? 

Machine: what is altruism ? 

Human: what is the definition of altruism ? 

Machine: if you don 't believe in god , then you don 't know . 

Human: ok ... so what is the definition of morality ? 

Machine: well , the truth is , you 're not a believer in god 
almighty . 



Human: tell me the definition of morality , i am quite upset 
now ! 

Machine: i 'm not ashamed of being a philosopher ! 

[…] 

Human: i really like our discussion on morality and 
ethics ... 

Machine: and how i 'm not in the mood for a philosophical 
debate . 

Human: what do you like to talk about ? 

Machine: nothing .





PANDARUS: 
Alas, I think he shall be come approached and the day 
When little srain would be attain'd into being never fed, 
And who is but a chain and subjects of his death, 
I should not sleep. 

Second Senator: 
They are away this miseries, produced upon my soul, 
Breaking and strongly should be buried, when I perish 
The earth and thoughts of many states. 

DUKE VINCENTIO: 
Well, your wit is in the care of side and that. 

Second Lord: 
They would be ruled after this chamber, and 
my fair nues begun out of the fact, to be conveyed, 
Whose noble souls I'll have the heart of the wars. 

Clown: 
Come, sir, I will make did behold your worship. 

VIOLA: 
I'll drink it.



Irish folk music RNN

https://soundcloud.com/seaandsailor/sets/char-rnn-composes-irish-folk-music


Demis Hassabis











DEMO

http://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html


• mozogni  
• beszélgetni 
• nyelvek közötti fordítani 
• logikus következtetéseket tenni 
• IQ tesztet kitölteni 
• érvelni 
• tanulni 
• emlékezni 
• észlelni (nézés helyett látni) 
• megjósolni hogy mi fog történni 
• játszani (pl sakkozni) 
• vicceket kitalálni és megérteni 
• zenét írni 
• festeni 
• tervezni 
• intuíciót használni



• mozogni  
• beszélgetni 
• nyelvek közötti fordítani 
• logikus következtetéseket tenni
• IQ tesztet kitölteni
• érvelni
• tanulni 
• emlékezni 
• észlelni (nézés helyett látni) 
• megjósolni hogy mi fog történni 
• játszani (pl sakkozni)
• vicceket kitalálni és megérteni 
• zenét írni 
• festeni 
• tervezni 
• intuíciót használni

úgy tűnik, pont 
ezekhez kell a 

legkevesebb “ész”



1. mi történt eddig a M.I. kutatásban? 

2. miért nincs kész C3PO? 

3. mi az ami már működik? 

4. nem lesz ebből baj?



• szingularitás 

• munkahelyek 

• magánélet






