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Előszó
A mesterséges intelligencia, röviden: MI (angolul: artifical intelligence, röviden: AI) napjaink egyik legfelkapottabb témájává nőtte ki magát. Divat lett gépi tanulásról, mély tanulásról és hasonlókról beszélni, a filmiparnak köszönhetően pedig az intelligens
gyilkos robotok rémképe már évtizedekkel ezelőtt beágyazódott a
köztudatba.
Az MI az emberiség számára óriási lehetőségeket rejt, de mérhetetlen szenvedések forrásává is válhat. Annak ellenére, hogy az
utóbbihoz vezető úton már elindult az emberiség, széleskörű társadalmi vita eddig nem kezdődött. Könyvünk ezen a helyzeten is
segíteni igyekszik azáltal, hogy az MI kérdéskörét elhallgatott,
vagy háttérbe szorított nézőpontokból is vizsgálja.
Az MI őrült ütemű fejlesztése mellett csak úgy záporoznak a
társadalom felé a különböző hírekben az egyesek által kevésbé
értett meghatározások is, hiszen már az MI meghatározása sem
egységes. A fogalmak áradata, az információdömping további
hátránya, hogy a meghatározásokat többen zavarosan, félreérthetően, vagy egyenesen hibásan használják, ami csak tovább növeli a
bizonytalanságokat, félelmeket a mesterséges intelligencia jövőjével és felhasználhatóságával kapcsolatban. Könyvünk ezen a helyzeten is szeretne változtatni, megismertetve az olvasókat a szakterület múltjával és jelenével, különböző lehetséges jövőképeket is
felvázolva.
A könyv több szerző gondolatainak egymás mellé rendezéséből
született. Mindannyian hivatásuknál fogva rálátnak az MI-ben
rejlő kihívásokra, de más szemszögből elemzik a kérdéskört.
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Fehér Krisztián elemzései a technikai háttér bizonyos aspektusainak bemutatása mellett teret engednek a vallásos ember kérdéseinek, kétségeinek és elvárásainak is az MI-vel kapcsolatban.
Dr. Kökényesi-Bartos Attila a technológiai kérdéseket főként világi nézőpontból, a jogi oldalról igyekszik megítélni.
Könyvünket a fogalmak és a szakterület tisztázásával kezdjük,
majd megtanuljuk, mi a különbség a speciális és az általános mesterséges intelligencia között. Azok számára is igyekszünk naprakész információkat biztosítani, akik a téma mélyebb technikai oldalára kíváncsiak, mert a források általában ezzel foglalkoznak a
legkevésbé, holott sokakat érdekelhet, hogyan működik egy-egy
dolog a gyakorlatban.
Az MI jövőjét tekintve jelenleg lehetetlen megbízható jóslatokat
tenni. Az egyetlen dolog, amit biztosan lehet tudni erről, hogy
szinte semmit sem tudunk róla. Egy MI-alapú társadalom és gazdaság olyan mértékben új alapokra helyezheti (kényszerítheti) a
hagyományos társadalmakat, közösségeket, ahogyan azt most
még elképzelni sem tudjuk. A felkészülés ezekre a kihívásokra
részben ezért is nehéz. Emiatt igyekszünk a spekulatívabb jövőképek bemutatásánál is valódi tényekre hivatkozni, a lehetséges, elképzelhető, megvalósítható dolgokra koncentrálni. Sőt, fel fogjuk
ismerni, hogy még a legelrugaszkodottabb cselekményű hollywoodi filmek is bírnak némi valóságalappal.
A széles körben alkalmazott mesterséges intelligencián alapuló
megoldások a most kialakuló, automatizálásra koncentráló ipar
egy újabb fejlődési szintjét fogják eredményezni, éppen ezért a
fiatalabb generációk számára különösen fontos megérteni, hogyan
változtatja meg életüket az egyre gyorsabban fejlődő informatika.
Könyvünk nem utolsó sorban olyan, ritkán megfogalmazott
kérdésekre is válaszokat keres, mint például az MI hatása a társadalomra, viszonya a vallásos életvitelhez, stb.
Egyes vélemények szerint az MI, mint olyan, soha nem hozható
létre. Valóban így van, vagy lehetséges mesterséges értelmet létrehozni?
Izgalmas kérdések ezek. Vágjunk hát bele!

