
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.


