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कृ�त्रम बु�द्धमत्ता ही मुळात अगदी अलीकडे जन्माला आलेली आ�ण गुंतागुंतीची

प्र�क्रया आह.े �तला संज्ञा म्हणणे कठीण आहे कारण ती �ततकी ठळक, एकाच

चौकटीतील अशी संकल्पना नाही. आपण असे म्हणू शकतो की अनेक लहान-

लहान संकल्पनांमधून ती उत्क्रांत झाली आह.े हा शोध�नबंध या संकल्पनेच्या

व्याप्तीवर आ�ण गुंतागुंतीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न आह.े मी याला पुढील ४

टप्प्यांमध्ये मांडने.

१. कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा इ�तहास आ�ण वत�मान तसेच या क्षेत्रात आत्ता असलेली

भौ�तक आ�ण वैचा�रक प�र�स्थती.

२. कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे तत्त्वज्ञान आ�ण त्यातील ५ प्रमुख दृ�ष्टकोनांची चच�

(डॉन इल्ह्डी यांचा उत्तर-मानसघटनावादी दृ�ष्टकोन, ड�ॅनएल डनेेट यांचा

बाह्यवादी दृ�ष्टकोन, जॉन सल� यांचा आंतरवादी दृ�ष्टकोन, ड�ेवड चाल्मस�

यांचा आंतरवादी मात्र काहीसा मवाळ दृ�ष्टकोन, तर �नक बोस्ट्र ॉम यांचा

भ�वष्यवादी दृ�ष्टकोन).

३. कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे आंतरराष्ट्र ीय राजकारणात उमटलेले पडसाद आ�ण त्यांचे

�वश्लेषण.

४. कृ�त्रम बु�द्धमत्ता आ�ण राजन�ैतक तत्त्वज्ञान. ह्या �वषयांसह माझी काही

�नरीक्षणे अथवा नोंदी असतील.

१ कृ�त्रम बु��मत्तेचा इ�तहास

जुलै आ�ण ऑगस्ट १९५६ मध्ये डाट�माउथ इथे झालेल्या दोन म�हन्यांच्या दीघ�

अभ्यासप�रषदते प्रथम ‘कृ�त्रम बु�द्धमत्ता’ ही संज्ञा वापरली गेली. वैज्ञा�नक

आ�ण तत्त्वज्ञांमध्ये या�वषयी एकमत आह.े या प�रषदचे्या पूव� ही संज्ञा जरी

।। आलोक ।। २ पुष्प प��ले
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अ�स्तत्वात नसली, तरी ही संकल्पना उले्लखली गेली होती. मात्र इ�तहासात नक्की

सव�प्रथम �तचा �वचार कोणी केला या�वषयी �वद्वानांमध्ये मतैक्य नाही. अगदी

इ.स.पू. �तसऱ्या शतकातील ग्रीक पुराणकथांमध्ये तालोस हा के्रटाच्या बेटाचे

रक्षण करणारा एक �वक्राळ यंत्रमानव असतो असा उले्लख आह१े; �कंवा प्राचीन

इ�ज��यन आ�ण ग्रीक मतू�मध्ये भावना आ�ण शहाणपण असायचे असा रूढ

समज होता. म्हणूनच त्यांच्याभोवती कथा रचल्या गेल्या. इ�तहास आ�ण पुराणे

वेगळी सांगणे अशक्य होईल इतकी महत्त्वाची भू�मका या दवेदवेतांनी �नभावली

होती.२ उदा. सॉके्र�टसला अथेन्समधील सव�त शहाणा माणूस ठरवणारा डले्फीच्या

दवेतेचा कौल. इथे सॉके्र�टस जरी खरा असला तरी डले्फीची दवेता, �तचा कौल

या अतक्य� गोष्टी आहते. आता कथांमधले �कंवा ज्ञात इ�तहासात ठरावीक �ठकाणी

राहणाऱ्या, �नज�व मात्र जीवासारखे वत�न करणाऱ्या अशा व्य�क्तरेखांमधून हे नक्की

�सद्ध होते की काहीतरी मानवासारखे नसलेले मानवासारखे वागू-बोलू-�वचार

करू शकते याची ईष� तेव्हापासून अ�स्तत्वात होती.३ ती मुख्यतः पुराणे म्हणजे

कल्पना आ�ण वास्तवाचा �मलाफ, इ�तहासाच्या त्या-त्या काळात झालेल्या नोंदी

अथवा आत्ता झालेल्या पुनरावलोकनातून व्यक्त होते. मात्र तेव्हाची कल्पना अस्पष्ट

आ�ण ढोबळ स्वरूपाची होती एवढे मात्र नक्की.

दकेात� ह्या तत्त्वज्ञाने ‘ॲ�नमल्स आर मशीन्स’ या त्याच्या �नबंधात केवळ कृ�त्रम

बु�द्धमत्ताच नव्ह,े तर ट्य�ुरंग चाचणीचीदखेील मुहूत�मेढ रोवली होती असे म्हणतात.

कारण प्राण्यांमध्ये आत्मा/‘स्व’भाव नसतो हे व्यक्त करताना दकेात� एखाद्या आज्ञा

पाळणाऱ्या, मात्र ‘स्व’ची जाणीव नसलेल्या मानवाचे उदाहरण दतेो. तो म्हणतो

की असा आज्ञा पाळणारा यंत्रमानव जरी अ�स्तत्वात आला, तरी त्याला आत्मा

आहे असे �सद्ध करण्यासाठी दोन चाचण्यांमधून जावे लागेल. त्यांतील प�हली

म्हणजे वाक्शक्तीसह वाक्चातुय�चे प्रदश�न करावे लागेल. आवाज काढणे, ठरावीक

१शाशे्क�व्हच २०१९.
२के्ल २००७, पृ. २१० २२६.
३डलेी व रेन्जले २००९.

।। आलोक ।। ३ पुष्प प��ले
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भावना व्यक्त करणे आ�ण संवाद साधणे यातला जो फरक तोच यां�त्रक आ�ण

मानवी यातला फरक. �शवाय तो म्हणतो की अशा यंत्रमानवाने �क्रयेऐवजी काय�

करून दाखवावे. �क्रया म्हणजे यां�त्रक पातळीवरची अवयवांची हालचाल आ�ण

काय� म्हणजे जाणीवपूव�क केलेली हालचालींची �नयो�जत रचना. दकेात� स्वतः

भू�म�तज्ञ होता४. मात्र इ.स. १६३७ मध्ये प्रका�शत झालेल्या दकेात�च्या पुस्तकातील

हा उतारा जास्तीत जास्त एक यशस्वी तक� मानला जाऊ शकतो.

यानंतर ज्याने खऱ्या अथ�ने आधु�नक यंत्र,े स्वयंच�लत यंत्र,े कृ�त्रम बु�द्धमत्ता

अशा सगळ्यांनाच योग्य स्वरूपात जाणले आ�ण त्यांच्या अ�स्तत्वाचा मूलभूत

आधारच व्यक्त केला तो म्हणजे गॉट्फ्रीड लाइ��झ. १६६० साली �ल�हलेल्या

‘�डझट�शन ऑन द आट� ऑफ कॉ��नेशन्स’ या �नबंधात तो म्हणतो, ‘आपल्या

�वचारप्र�क्रयेला सुधारण्याचा एकमेव माग� म्हणजे �तला ग�णतज्ञांच्या ग�णतासारखे

अ�धका�धक दृश्य/वेदनक्षम बनवणे, जेणेकरून आपल्याला एकाच नजरेत चुका

�दसतील आ�ण समजा माणसांमध्ये वाद झालाच, तर आपण म्हणू शकू की

क्षणाचाही �वलंब न करता आपण गणना करू आ�ण कोण बरोबर आहे ते शोधून

काढू.’५

हे इथे नमूद करणे गरजेचे आहे की लाइ��झचे हे �वचार दोन मुख्य स्रोतांमधून

आले. एक म्हणजे ज्याला �वस्तार असतो ते शरीर आ�ण ज्याला �वचार असतो

ते मन या दकेात�च्या शरीर-मन दै्वत अथवा भौ�तक-अ�तभौ�तक अशा दै्वतवादाला

त्याने केलेला �वरोध. एखाद्याला �वस्तार आह,े पण ते शरीर नसून मन असू

शकते असे त्याचे मत. हे मत त्याने भावनांच्या गणनेसाठी आ�ण पुढे परमेश्वराचे

अ�स्तत्व थोड्या वेगळ्या पद्धतीने �सद्ध करण्यासाठी वापरले. दुसरे म्हणजे त्याने

केलेला १३ व्या शतकातील स्प�ॅनश साधू आ�ण �वद्वान रामन लुल यांच्या�वषयीचा

अभ्यास. ��स्ती धम�त लोकांनी प्रवेश करावा आ�ण या धम�ची महती त्यांना
४‘ॲ�नमल्स आर मशीन्स’ या दकेात�च्या मूळ उताऱ्याचा आशय इथे मुक्त भाषांत�रत केला

आह.े
५ही प्र�सद्ध उक्ती लाइ��झ १९५१, (पृ. ५१) येथून अनुवा�दली आह.े

।। आलोक ।। ४ पुष्प प��ले
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पटावी यासाठी तयार केलेल्या ग�णती संचाची लाइ��झला मा�हती �मळाली.

तक� आ�ण ग�णताचा �मलाफ असलेली ती रचना पाहून तो प्रे�रत झाला. जसे

भाषेतील सगळे शब्द मोजक्या अक्षरांच्या वण�मालेने तयार होतात तशीच जगाची

रचना काही मूलभूत तत्त्वांच्या आधारावर बनली आहे हे त्याचे गृहीतक. याला

तो ‘मानवी �वचारांची वण�माला’ म्हणत असे.६ आधु�नक संगणकांची असलेली

�द्वमान (बायनरी) पद्धती याच �वचाराचे अ�धक प्रगत आ�ण प्रकट रूप आह.े

लाइ��झच्या या भरीव काम�गरीमुळे तत्त्वज्ञ, संगणक शास्त्रज्ञ आ�ण ग�णतज्ञ हे

�तन्ही गट कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या इ�तहासात लाइ��झचा आवजू�न उले्लख करतात.

जॉज� बूलचे १८५० च्या दशकातले बूलप्र�णत तक� शास्त्र७ हा आणखी एक

महत्त्वाचा पल्ला ता�क� क कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या इ�तहासात येतो. बूलने पारंप�रक सोपे

करून, त्याला अ�धका�धक �चन्हां�कत, ग�णतीय केले आ�ण त्यातील भाषेचा भाग

कमी केला. ओखाम (१२८५-१३४९) याने ॲ�रस्टॉटलप्रणीत तक� शास्त्र अ�तभौ�तक

आ�ण दवैी कल्पनांच्या जाळ्यातून सोडवण्यासाठी असे प्र�तपा�दत केले की

तक� शास्त्राचा संबंध वस्ततु्वाशी नसून तो संज्ञेच्या �नव्वळ अथ�शी आह.े उदा.

माणूस या संज्ञेपासून प्रजाती आ�ण प्रजातीपासून वै�श्वक कोटी, वै�श्वक कोटीपासून

ईश्वरत्व असा दूरवर प्रवास करण्याऐवजी तक� शास्त्रात माणूस ही अथ� असलेली

संज्ञा आहे असे मानणे अ�धक श्रयेस्कर. इतर अथ� वस्तऱ्याने कापून टाकले म्हणून

या संकल्पनेला ओखामचा वस्तरा म्हटले गेले.८ ओखामच्या वस्तऱ्याप्रमाणेच ज्या

गोष्टी थोडक्यात मांडता येतात त्या बहुगु�णत करू नयेत असे त्याने म्हटले. यामुळे

झाले असे की पारंप�रक ॲ�रस्टॉटलप्र�णत तक� शास्त्रातील तक�ला न पटणाऱ्या

गोष्टी नाहीशा झाल्या आ�ण अंकग�णताच्या जवळ जाणारे तक� शास्त्र अ�स्तत्वात

आले. अथ�त यामुळे कृ�त्रम बु�द्धमत्तेची एका मय�दपेय�त वाढ झाली �कंवा एका

प्रकारच्या कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या वाढीला त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे साहाय्य झाले, ते कसे

६ग्रे २०१६.
७स्टनॅफड� तत्त्वज्ञानकोश २०१०.
८रसेल १९४५.

।। आलोक ।। ५ पुष्प प��ले
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ते आपण याच लेखात पुढे बघणार आहोत.

यानंतर २० व्या शतकातील मुख्यतः उत्तराध�तील इ�तहास येतो आ�ण या

काळातल्या प्रगतीचा वेग पाहता तो क्रां�तकारक आहे हे �न��त. वत�मानातील

घटना या इ�तहासाच्या भक्कम कण्या�शवाय अचानक एका अभ्यासप�रषदतेून

जन्माला येऊ शकत नाहीत, हे �सद्ध करण्याचा या प्रस्तावनेचा उदे्दश होता.

जसे एकाच प�रषदतेून कृ�त्रम बु�द्धमत्ता जन्माला आली असे म्हणणे धोक्याचे,

तसेच ती अनादी काळापासून होतीच असे म्हणणेही आत्मघातकी आहे याची नोंद

मी इथे करू इ�च्छते.

२ �वसावे शतक

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या दृष्टीने २० वे शतक अ�धक घडामोडींचे आ�ण क्रां�तकारक

आह.े १९ व्या शतकाच्या उत्तराध�त रे�डओ लहरींनी चालणारी यंत्रे बनवण्याचे

प्रयत्न करण्यात आले. �नकोला टसे्ला यांनी तेव्हा रे�डओ लहरींवर चालणारी

जहाज तयार केली. १८९८ सालची ही घटना. यानंतरचा इ�तहास कल्पना आ�ण

वास्तव यांच्या सं�मश्र संयोगाचा आह.े९ उदा. १९२१ साली ‘रोबोट’ हा शब्द

प्रथम ज्याने वापरला तो शास्त्रज्ञ नव्ह,े तर चक्क कारेल केपेक नावाचा चेक

दशेातील नाटककार होता.१० १९२६ साली २०२६ मध्ये काय होईल याचा वेध घेणारा

मेट्र ोपॉ�लस११ नावाचा �सनेमा प्रद�श�त झाला. चालका�शवाय �रकाम्या रस्त्यांवर

धावणाऱ्या गाड्या, बु�द्धबळासारख्या मय��दत शक्यतांच्या खेळात काही चाली

स्वयंप्रज्ञेने खेळणाऱ्या यंत्रमानवांची �न�म�ती झाली. माकोतो �न�शमुरा यांनी १९२९

९हे या अथ�ने की कधी वास्तव कृ�त्रम बु�द्धमत्तेची संशोधने �चत्रपट-नाटकात अ�भव्यक्त
झाली तर कधी काल्प�नक संज्ञा/ शक्यता संशोधनक्षेत्राने आपल्याशा केल्या. त्यामुळे �नव्वळ
शास्त्र/संगणकशास्त्र या क्षेत्राची ती काम�गरी न राहता सं�मश्र आ�ण अ�धक व्यापक अथ�ने
मानवतेची काम�गरी बनली. सा�हत्य-शास्त्र एकमेकांना पूरक ठरत होते.
१०लाँग �दनांक अ�न�द�ष्ट.
११मेट्र ोपॉ�लस १९२७; मेट्र ोपॉ�लस १९२७.

।। आलोक ।। ६ पुष्प प��ले
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साली गाकुतेन्सोकू म्हणजे जपानी भाषेत ‘�नसग�च्या �नयमांपासून �शकणारा’

यंत्रमानव �नम�ण केला.१२ १९४३ साली वॉरन एस. मॅक-कुलोक आ�ण वॉल्टर

�पट्स या अमे�रकन चेता�क्रयाशास्त्रज्ञांनी चेतासंस्था आ�ण यंत्रच�लतता यांचा संबंध

दाखवणारा �नबंध �ल�हला.१३ यानंतर मानवी वागण्या-बोलण्याची नक्कल करणे

कृ�त्रम मानवांना शक्य आहे असे कळले.

१९५० मध्ये �ल�हलेल्या ‘कॉम्प्य�ुटगं मशीनरी ॲन्ड इन्ट�ेलजन्स’१४ या �नबंधात

ॲलन ट्य�ुरंगने ‘यंत्रे �वचार करू शकतात का?’ असा मूलभूत प्रश्न �वचारला आ�ण

उत्तर म्हणून तो �नबंधाच्या शेवटी म्हणाला की हा प्रश्नच �नरथ�क आह.े पुढील

पन्नास वष�त लोक ‘यंत्रे �वचार करतात’ असे �बनधोक म्हणू शकतील. नैस�ग�क

भाषा समजून घेऊन, ती बोलण्याचे कसब यंत्रांनी अवगत केल्याने ट्य�ुरंगच्या

प्र�सद्ध इ�मटशेन गेमच्या चाचणीत आपल्याशी बोलणारा मानव आहे की यंत्र

हे संभाषणाच्या ५ �म�नटांत कळणारच नाही, मात्र पाच �म�नटांनंतर बोलणारे

यंत्र आहे हे ओळखण्याची शक्यता ७०% इतकी असेल. याचा अथ� १०० पैकी

७० वेळा संभाषण करणारे खरे तर यंत्र आहे हे माणसाला कळेल. वर उद्धतृ

केलेल्या �नबंधात ट्य�ुरंग लेडी लवलेस यांच्या आक्षेपांचे खंडन करत, बालयंत्र ते

�शकणारे अथ�त �शकण्याची क्षमता �वक�सत केलेले यंत्र (ल�न�ग मशीन) अशी

यंत्रांच्या पुढील प्रवासाची आखणीदखेील करतो. यातच अनुसू्यत आहे की ट्य�ुरंग

यंत्रांच्या उत्क्रांतीची नांदी या �नबंधातून करतो. एकूणच अभ्यासकांसाठी हा �नबंध

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा प�हला धडा आहे असे म्हटले तर ती अ�तशयोक्ती ठरू नये.

मागे नोंदवल्याप्रमाणे दकेात�सारखे ट्य�ुरंगने बोलण्याच्या क्षमतेला चाचणीचा मुख्य

�नकष मानले.

ट्य�ुरंगच्या दुद�वी१५ �नधनानंतर दोनच वष�नी अमे�रकेत डाट�माउथ, न्यू
१२फ्र्यमूर २०२०.
१३मॅक-कुलोक १९४३, पृ. ११५ १३३.
१४ट्य�ुरंग १९५०, पृ. ४३३.
१५ट्य�ुरंगला समलैं�गक असल्याच्या गुन्ह्यावरून (ग्रॉस इ�न्डसेन्सी) सुधारगृहात ठेवले गेले. �तथे

झालेले त्याचे मान�सक नुकसान कधीच भरून �नघाले नाही आ�ण तशातच त्याचा मृत्यू झाला.

।। आलोक ।। ७ पुष्प प��ले
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हपँशायर इथे प�हली कृ�त्रम बु�द्धमत्तेवरची अभ्यासप�रषद झाली. या प�रषदते

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या भ�वतव्यावर १० तज्ज्ञांनी अभ्यासपूव�क मते मांडली. जॉन

मॅक-काथ� यांच्या कल्पनेतून झालेल्या या प�रषदते म�व�न �मन्स्की, ट्र चेड� मोर,

रे सोलोमोनोफ, ऑ�लव्हर सेल्फ्रीड्ज हे मुख्य �नम�ंत्रत होते. इथे सव�प्रथम कृ�त्रम

बु�द्धमत्ता ही संज्ञा वापरली गेली.

“कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे क्षेत्र हे बु�द्धमान वस्तू बनवण्यास वा�हलेले आह.े अशा

वस्तूचंी बु�द्धमत्ता �व�वध बु�द्धमत्ता चाचण्यांमधून काय��न्वत होईल.” कृ�त्रम

बु�द्धमत्तेची ॲलन न्यवेूल या अभ्यासप�रषदते उप�स्थत असणाऱ्या संशोधकाने

केलेली व्याख्या.

आकृती १: यंत्रमानव १८९३-१९८४अ

अहलेर २०१३.

प�रषदनेंतर काय झाले हे जाणून घेण्याआधी वरील छाया�चत्रात दाखवलेले

आधु�नक यंत्रमानव आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्ता म्हणजे नेमके काय याचा ऊहापोह

करणे मला आवश्यक वाटते. १९५६ आधी �जचा प्रवास अत्यतं मंद होता

आ�ण नंतरच्या सहा दशकांत �जने झपाट्याने प्रगती केली त्या झालेल्या कृ�त्रम

।। आलोक ।। ८ पुष्प प��ले
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बु�द्धमत्तेला समजून घेण्यासाठी आधी �तचा अथ� समजून घेणे तसेच तंत्रज्ञान

आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्ता यात नेमका फरक काय तेही जाणून घेणे आवश्यक आहे

असे मला वाटते.

सव�साधारणपणे कृ�त्रम बु�द्धमत्ता म्हणजे मानवी बु�द्धमत्तेची यशस्वी

नक्कल. �कमान सुरुवातीला कृ�त्रम बु�द्धमत्तेमागची प्रेरणा हीच होती. शेजारील

छाया�चत्रातील अगदी १९८४ सालापय�तचे यंत्रमानव पा�हले तर लक्षात येईल

की अत्याधु�नक �वज्ञानकथा �कंवा �वज्ञान�चत्रपटांमध्ये दाखवण्यात येणाऱ्या

यंत्रमानवांसारखे अथवा अत्याधु�नक बाजारातील यंत्रमानवांसारखे ते �दसत

नाहीत.

बु�द्धमत्तेची नक्कल करायची आ�ण �शवाय ती यशस्वी करायची असेल, तर

काय केले पा�हजे याचे च�व�तचव�ण तेव्हापासून चालू झाले. यातून मोठ्या प्रश्नांच्या

बाबतीत गट पडलेच, मात्र मूळ प्रश्न छोटा आह.े तो म्हणजे कृ�त्रम बु�द्धमत्ता म्हणजे

काय या�वषयीसुद्धा मतप्रवाह �नम�ण झाले. वरील �चत्रावरून हहेी लक्षात येईल

की आता यंत्रमानव�वज्ञान आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्ता या दोन स्वतंत्र ज्ञानशाखा

झालेल्या आहते. असे जरी असले, तरी अगदी नव्वदच्या दशकापय�त या दोन

वेगळ्या ज्ञानशाखा नव्हत्या.

आज कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला मानवासारखी कृती करणारी, मानवासारखी �वचार

करणारी, आदश� �वचार करणारी आ�ण आदश� कृती करणारी अशा चार

गुणांकांमध्ये मोजले जाते. पूव�ची ट्य�ुरंग चाचणी आत्ता उपयोगी नाहीच, मात्र ती

यशस्वीपणे पार पाडणारा एकही यंत्रमानव अ�स्तत्वात आलेला नाही.

सुरुवातीला कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला केवळ नक्कल मानले गेले, इतकेच नव्हे तर

मानवी बु�द्धमत्तेलाही तक� शास्त्राच्या आधारे �च�त्रत करता येईल असा �वश्वास

यात व्यक्त केला गेला. यातून झाले असे की ६० आ�ण ७० च्या दशकांतील प्रयत्न

मानवी बुद्धीच्या �नयमबद्ध आ�ण �ववेकी भागाला, त्यातही त्याच्या काही ठरावीक

वै�शष्ट्यांना लक्ष्य ठेवून शास्त्रज्ञ आ�ण अ�भयंते या �वषयावर संशोधन करत

।। आलोक ।। ९ पुष्प प��ले
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रा�हले. त्यांचा प्रयत्न असा होता की ता�क� क रचना या साधारणपणे �वस्तारात्मक

(एक्सटने्शनल) असतात. म्हणजे या रचनांमध्ये अ आ�ण आ यांचा संयोग म्हणजे

त्यांच्या संबं�धत वग�चा संयोग मानला जातो, तर त्यांचा �वयोग हा त्यांच्या संबं�धत

वग�चा �वयोग मानला जातो. आशयमूलात्मक ता�क� क रचनेत मात्र वग� हे मुख्य

चालक न मानता �व�शष्ट गुणांची/लक्षणांची रचना दाखवली जाते. �वस्तारात्मक

तक� शास्त्रातून जर वास्तवाथ� व्यक्त होत असेल, तर आशयमूल तक� शास्त्र लक्ष्याथ�

व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करते. आधु�नक यंत्रांनी �वचार करण्याकरता ही तक� शास्त्राची

पायरी चढणे गरजेचे होते. त्यानुसार जाणून घेणे, बदल करणे आ�ण कृती करणे

अशा साध्या मानवी वागण्याच्या शृंखलेला प्र�त�बं�बत करू शकेल अशी बु�द्धमान

यंत्रे �नम�ण केली गेली.

यानंतरच्या दशकात जास्त भर होता तो यंत्रप्र�शक्षण या संज्ञेवर. एखादे काय�

(का) �शकण्यासाठी संगणक प्र�शक्षणाच्या (प्र) पातळ्या पुढील प्रमाणे गाठतो-

प्र = ⦋< क्ष१,फ(क्ष१) >,< क्ष२,फ(क्ष२) >, § , < क्षय,फ(क्षय) >⦌

वरील पद्धतीच्या �शक्षणास काय�लक्ष्यी प्र�शक्षणाचा दृ�ष्टकोन असे म्हणतात.

एका नव्या काय�घटकावर म्हणजेच ‘क्ष’वर एक नवे काय� ‘फ’ (फलन)१६ �शकवले

जाते. हे �शकले की नवी मागणी मग नवे उत्तर अशा प्रकारे एकामागोमाग एक

साखळीसदृश मागण्या आ�ण उत्तरांचे संच तयार होतात. मात्र एका प्रकारच्या

मागणीकरता �शकवले गेलेले एकच काय� यंत्र करते. यात �वचार करून काय�

�नवडणे अथवा अनेक काय�चा व्या�मश्र संच �नम�ण करणे असे घडत नाही. तशी

अपेक्षाच आपण ठेवू शकत नाही. एकाच रेषेत सरळसोट होत जाणारी ही प्र�क्रया

आह.े

याच �नयमाने कुठलेही नवीन काय� आत्मसात केले जाते. त्यातील चुका

सुधारल्या जातात आ�ण त्यात प्रगतीही साधली जाते. पुढे �शकणे आ�ण आत्मसात
१६कडू २०१९.
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करणे अशा एकांगी प्रवासाला बगल दऊेन चेतासंस्थचेे खोलवर रुजलेले जाळे

कृ�त्रम�रत्या बनवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्या गुंतागुंतीच्या रचनेची नक्कल करून,

�तला अ�धका�धक स्वयंपूण� बनवणे. मानवी दखेरेखी�शवायदखेील यंत्र ही रचना

स्वतः �शकू शकेल अशी सोय करणे यावर भर �दला गेला. या प्रकारात पय�वे�क्षत

�शक्षण, अपय�वे�क्षत �शक्षण आ�ण प्रबलीत/माग�द�श�त �शक्षण असे तीन प्रकार

आहते. कुठल्या उदे्दशासाठी अशी �शक्षण घेऊ शकणारी चेतासंस्थसेारखी रचना

उपयोगी पडणार आहे त्याच्यानुसार कुठल्या प्रकारचे �शक्षण घेऊ शकणारी

रचना वापरायची ते ठरते. उदा. सं�नरीक्षण / हवामान, प�रसर इत्यादींची पाहणी

करणाऱ्या रचना अपय�वे�क्षत मात्र माग�द�श�त �शक्षण घेणाऱ्या असतात. अशांना

अन्वषेणोपयोगी म्हणजे स्वतः �शक्षण घेऊ शकणाऱ्या संरचना म्हणतात.

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या इ�तहासात म्हणजे गेल्या ६ दशकांत अनेक �हवाळे व

उन्हाळे येऊन गेले. प�हला �हवाळा ७० च्या दशकाच्या मध्यावर आला, त्यावेळी

सुरुवातीच्या उत्साहाला उतरती कळा लागली आ�ण नवीन प्रगती व्हायच्या आधीच

सगळे संशोधन ठप्प झाले. स्वयं�श�क्षत संरचनांच्या अध�वट यशानंतर ९० च्या

दशकात दुसरा �हवाळा आला. तेव्हा गोफाय (GOFAI) म्हणजे गुड ओल्ड फॅशन्ड

ए. आय्. प्रच�लत होता. याच्यानंतर जुन्या शैलीच्या कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला छेद

द्यायला चेतासंस्थचेे जाळे (न्यरूल नेटवक� ) आ�ण जनुकीय गणन�वधी (जेन�ेटक

ॲल्गॉ�रदम्स) �नम�ण झाले. याचाच प�रपाक म्हणजे १९९७ साली डीप बू्ल या

संगणकाने बु�द्धबळाचा �वश्व�वजेता गॅरी कास्पारोवला हरवणे; २००२ मध्ये एका

सॅ्क्रबल खेळणाऱ्या आज्ञावलीने जगातल्या उत्तम खेळाडूला हरवणे अथवा युरोपीय

अणुसंशोधन संस्था ‘CERN’१७ मध्ये यंत्रप्र�शक्षण आज्ञावलीचा हस्तक्षेप होणे

इत्यादी.

या सगळ्याचा म�थताथ� हा की कृ�त्रम बु�द्धमत्ता आधी ता�क� क,

स्वभाववादाधा�रत होती आ�ण नंतर ती चेता�क्रयात्मक बनत गेली. वरील
१७Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire �दनांक अ�न�द�ष्ट.

।। आलोक ।। ११ पुष्प प��ले



कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे तत्त्वज्ञान मृणाल जोशी, २०२१

यंत्रमानवांचा आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा या अथ� आता काहीही संबंध नाही,

कारण दृश्यमान असणे, अवकाशात �वस्तार असणे हा आता कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या

�वकासाचा कें द्र�बंदू रा�हलेला नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संगणकीय

खेळांक�रता वापरल्या जाणाऱ्या आज्ञावल्या, काय�प्रणाल्या, यां�त्रक संभाषक

इत्यादी. अवकाशात ज्याचा �वस्तार आहे आ�ण जे इं�द्रयगोचर आह,े ते कृ�त्रम

बु�द्धमत्तेच्या प्रकटीकरणाचे माध्यम आह,े इतकाच त्याचा अथ�.

३ २१ वे शतक आ�ण पुढे

२१ व्या शतकात कृ�त्रम बु�द्धमत्तेत केवळ चांगल्या बातम्या होत्या. या काळात या

क्षेत्राने मागे वळून पा�हलेच नाही. नक्कल करता करता कृ�त्रम बु�द्धमत्ता मानवी

जीवनाचे कमअस्सल मात्र अ�वभाज्य अंग बनली. २०१० साली चक्क आयबीएमच्या

‘वॉट्सन’ने जेपड�! (Jeopardy!) या सामान्य ज्ञानावर आधा�रत खेळातल्या दोन

पूव�च्या �वजेत्यांना हरवले. आकृ�तबंधान्वषेण, बृहन्मा�हती, मा�हती आकलन हे

अगदी नेहमीच्या वापरातले शब्द झाले. २०१६ साली गूगल डीपमाईन्डच्या अल्फागो

ह्या आज्ञावलीने गो ह्या खेळातील �वश्व�वजेता ली सेडॉल ह्याचा पराभव केला.

आता रोबो�टक्स मध्ये सो�फया ही अरबस्तानची नाग�रक असलेली यंत्रमानव

आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्तेत टसे्ला कंपनीचा सध्याचा मुख्य काय�कारी अ�धकारी एलोन

मस्क यांच्या कल्पनेतून साकार झालेले न्यरूा�लंक१८ आ�ण बाजारात येऊ घातलेली

आज्ञावली ही ताजी आ�ण माझ्या मते उच्चतम प्रगतीची उदाहरणे आहते. या�शवाय

नॅनो-तंत्रज्ञान, आकलन, संदशेवहन इत्यादी क्षेत्रांमध्ये कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा �शरकाव

सव�प�र�चत आह.े इंटरनेट ऑफ �थंग्स म्हणजे मा�हतीच्या महाजालापाठोपाठ

आलेले आ�ण आता अ�धकच प्र�सद्ध असलेले वस्तूचंे जाळे हहेी प्रगतीचे

नसले, तरी कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या साव��त्रकीकरणाचे द्योतक आह.े वस्तूचंे जाळे
१८दुवा - https://www.neuralink.com/
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मय��दत स्वरूपाची मा�हती व्यक्तीच्या मय��दत प्रभावक्षेत्रात राहून साठवू आ�ण

वापरू शकते. ॲमेझॉनचे एको हे अशा वस्तचूे उदाहरण. यात सूक्ष्मा�तसूक्ष्म

यंत्र,े सूक्ष्म यंत्रमानव असे आ�वष्कार अंतभू�त होतात. �शवाय हायकू रचणाऱ्या,

�चत्रे काढणाऱ्या आज्ञावल्या आहतेच. २१ व्या शतकात आणखी एक नवी �दशा

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या �वकासाच्या प्रवासाला �मळाली. ती म्हणजे या क्षेत्रात झालेला

व्यवहारज्ञान समजून घेण्याचा प्रयत्न. संशोधकांच्या असे लक्षात आले की ग�णतीय

आ�ण ता�क� क तत्त्वांवर आधारलेल्या कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला मानवाचे अता�क� क, मात्र

बऱ्याच बाबतीत खरे ठरणारे सामान्य व्यावहा�रक अथ� कळत नाहीत. उदा. आवाज

ओळखणे, चेहरा ओळखणे, अव्यक्त भावना ओळखणे इत्यादी. यातून अ�वशद

तक� , आज्ञा�ध��त तक� अशा अनेक तक� शास्त्रांचा उदय झाला. त्यां�वषयी स�वस्तर

मा�हती कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या तत्त्वज्ञाना�वषयीच्या लेखात दणे्यात येईल.

आपण हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की ‘कृ�त्रम बु�द्धमत्ता’ हे नाव जरी आता

वापरात असले, तरीही ते अजून बु�द्धमत्तेच्या स्तरावर पोहचलेले नाही. यंत्र,े

आज्ञावल्या अथवा वस्तू या अजूनही स्वयंच�लत आ�ण स्वयं�नय�मत झालेल्या

नाहीत. आजही ट्य�ुरंग चाचणी एकही यंत्रमानव �जंकू शकलेला नाही. अजूनही

स्वतंत्र �वचार करणे आ�ण स्वयंप्र�ेरत असणे हे मानवी मेंदूचे व्यवचे्छदक लक्षण

मानले जाते, �न कृ�त्रम बु�द्धमत्ता त्याच्या जवळपासही पोहचलेली नाही. मला

हहेी नमूद करावेसे वाटते की गेल्या ६० वष�त माणूस आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्ता

हे अनेक बदलांमधून गेलेले आहते. आपले कृ�त्रम तथाक�थत बु�द्धमत्तेवरचे

अवलं�बत्व आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या पुढच्या �वकासासाठी �तचे आपल्यावर

असलेले अवलं�बत्व नव्या दशकाची ओळख ठरणार आहे हे �न��त.

बोस्ट्र ॉम २०१७ ह्यांनी नोंदवल्याप्रमाणे तत्कालीन मानवासाठी काम करणाऱ्या

कृ�त्रम जीवांची / व्यक्तींची / घटकांची संख्या १ कोटी इतकी होती. ६ वष�त

ह्या आकड्यात �न��तच वाढ झाली असणार आह.े यावरून प�र�स्थतीचा अंदाज

यावा.

।। आलोक ।। १३ पुष्प प��ले
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४ �नरीक्षणे आ�ण �टप्पण्या

१. अजूनही कृ�त्रम बु�द्धमत्ता बु�द्धमत्तेच्या दज�ला पोहचलेली नाही याचे

आणखी एक कारण म्हणजे तो आता गोफायसदृश बाजाराने काबीज

केलेला उद्योग झाला आह.े मागणी तसा पुरवठा अथवा मागणीची कृ�त्रम

�न�म�ती करण्याच्या कौशल्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान लगेच बाजारात येत नाही.

आपल्याला �जतक्या लवकर ते आले आहे असे वाटते त्याच्या खूप आधी

ते �वक�सत होऊन, बाजारात प्रवेश करण्याची वाट पाहत असते. तोवर

आधी मोठी मग छोटी उद्योगगृह,े आधी �वक�सत मग �वकसनशील दशे

प्रस्ततु तंत्रज्ञानाचे भांडवलात रूपांतर करतात. सध्या बाजारात प्रच�लत

उपकरणे अशाच मूळ आवाज ओळखणे, चेहरा ओळखणे, लहान आज्ञा

पाळणे, मा�हतीचे उत्खनन करणे अशा शोधांचे व्यवहाय� स्वरूप आह.े

२. काही �वद्वान कृ�त्रम ब�ुद्धमत्तेला कमी लेखतात (उदा. जॉन सल�) तर काही

�तला अटळ भ�वष्य मानून मोच�बांधणी करण्याचे आवाहन करतात (उदा.

�नक बोस्ट्र ॉम). काहींच्या मते आपण सगळेच मानवी कसोटीवर तपासतो

आहोत त्यामुळे आपली कल्पनाशक्ती मय��दत होते. उदा. प्राचीन काळापासून

दवे म्हणजे अ�तमानवी आ�ण दानव म्हणजे अमानवी असा ठोकताळा बांधून

आपण कल्पनाशक्ती वापरत आलो आ�ण त्यामुळे या मोजमापाच्या पलीकडे

जाण्याची आवश्यकता आह.े मानवयुगाला (ॲन्थ्रोपोसीन) नकार दणेे गरजेचे

आह.े

३. कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या उत्क्रां�तसदृश इ�तहासाला काहींनी �वरोध केला आह,े

कारण त्यामुळे सोप्यापासून कठीण असा चढता आलेख दाखवला जातो,

ज्यातून प्रत्यके कृ�त्रम बु�द्धमत्तेवरील पुस्तक �वज्ञानाची अहमह�मका,

आशावाद इत्यादी दाखवते. खरे तर प�र�स्थतीतील अंतर पाहता

इ�तहासातील कोणत्याही क्षणी आपण डोंगरमाथ्यावर आहोत आ�ण यापुढे

।। आलोक ।। १४ पुष्प प��ले
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काय होईल ते �नयतीच ठरवेल असे कोणत्याही �पढीला वाटणे स्वाभा�वक

आह.े त्यामुळे या अशा चढत्या आलेखाचे वेगळे कौतुक असण्याची काहीच

गरज नाही. या इ�तहासाकडे त्यामुळे गुणात्मक वाढीचा आ�ण �वस्ताराचा

इ�तहास म्हणून पाहणे अ�धक योग्य ठरते. संख्यात्मक बदल हे बुद्धीच्या

पलीकडले आहते मात्र गुणात्मक बदल हे अ�धक खरे आ�ण सारभूत असे

आहते.

४. वरील मुख्य प्रगतीची कें द्रे पा�हली, तर लक्षात येईल की जवळपास

सगळ्याच नव्या शोधांमागे एक तर अमे�रका आहे अथवा जपान.

आंतरराष्ट्र ीय राजकारणाच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची ठरते.

कृ�त्रम बु�द्धमत्ता ही व्या�मश्र संकल्पना आह.े इतकी की अमुक एक वस्तू म्हणजे

कृ�त्रम बु�द्धमत्ता �कंवा अमुक संशोधन कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे सव�त उच्च संशोधन

असे म्हणता येत नाही. �तची व्याख्या करता येत नाही कारण ती सतत आ�ण

मोठ्या प्रमाणात बदलत असते. या बदलांतूनच �तचे सार �टपणे आ�ण त्यावर

चच� करणे हा या लेखमालेचा उदे्दश आह.े याव्य�त�रक्त कृ�त्रम बु�द्धमत्तेबद्दल

�ल�हताना मी एका पौव�त्य दशेात राहणारी मुलगी आहे आ�ण या भू�मकेतून मी

त्याकडे कसे पाहते हे ह्या लेखमा�लकेच्या पुढच्या भागांमधून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न

करेन.
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