
Mesterséges kommunikáció?

Az emberi nyelv evolúciója nyomában….

Egyedi és csak ránk jellemző?

Egyes összetevők, kritériumok megléte más fajokban

bizonyítja, hogy … ?



Nyelvi képességekkel bíró majmok – gondolkodó gépek?

Turing teszt (1950) computeres kommunikáció másik szereplője?

DE -> egy szabályrendszer elsajátítása nem jelenti a szimbólumok és

összefüggések megértését!

Definíció hiányában -> nem képes / nem tanulta meg a nyelvet?

-> igen - nem döntés helyett fokozatok? 

A nyelvi kompetenciát nem, az állati tudat létezését bizonyították

• képes jelölésre (nemcsak asszociációs jeltanulásra, a jel reprezentálja

a dolgot)

• szintaxis, a jelek szabályozott sorrendjének használata

• kreativitás

A: belső reprezentációk bonyolult transzformációi -> magasrendű gondolkodás

H: létrehozza a belső reprezentációk komplex sajátrendszerét -> nyelvi

kompetencia

A nyelv eredetét a kutatások nem magyarázták meg ...



Delfin: vokális tanulás és imitáció

Vokalizáció: kummunikáció + navigáció 

Interakció füttyök révén ➔ egyénre jellemző hangok („név”), anya első 

napokban „bevés”, elválasztott anya és borjú találkozásig „füttyög”

Kezdetben variábilis fütty, de 1 éven belül állandósul

A ♀nagyon elérő az anyáétól - a ♂hasonló 

➔ ♀ borjú a csapatban marad, ♂ elmegy ➔ bachelor group

Együtt tartott delfinek vokális imitációja:

a másik jelző füttyét 20%-ban adják

Mesterséges hangok imitációja ➔ tárgyak „neve”

Hívóhangok? ➔ „fogságban” lévő delfin és a többiek

Tyack, 1993



Speciális jelbeszéd ➔mozdulatok = szavak, 

CSAK MEGÉRTÉS! sorrend = mondatok 

Szibólumok és sorrend (1 célhely, 2 forrás hely/tárgy 3 akció)

Right hoop left frisbee fetch  ➔ (hová, mit)

balra lévő frizbit vidd a jobbra lévő karikához!

Left hoop right fresbee fetch

Right frisbee left hoop fetch

Left frisbee right hoop fetch

Surfboard Person Fetch  ➔

take the person to the surfboard

Person Surfboard Fetch  ➔

take the surfboard to the person 

(Utasítás lényege a végén: végig kell hallgatnia)

Delfin nyelvtanulás: Akeakamai (palackorrú) Herman



Igen/nem kérdés

Jelen lévő – jelen nem lévő tárgyak

Ball question? ➔ Van labda a medencében? 

Van/Nincs pedál

tréninget követő gyors transfer   ..és akciók

Frisbee spit ➔

Köpd le a frizbit!

jelen van, vagy nincs

Frisbee hoop in ➔

Tedd a karikát a frizbibe! 

T1, T2 + akció

T2 nincs: nincs mit vinni, NINCS pedál

T1 nincs: T2-t ráteszi a NINCS pedálra



Helytelen mondatok

Person water hoop fetch

DE nincsenek 3 tárgyas mondatok ➔ Akció: odaviszi a karikát az 

embernek

Person water fetch

DE a vizet nem lehet vinni ➔ Akció: nem csinál semmit

Szimbolikus és gesztikuláris jelek kombinációja

mutatás Fetch,     mutatás Under

Motoros imitáció

fajtárs, ember, új és régi akciók

Nyelv?

szemantikai komponens (szavak) és szintaxis/nyelvtan (szórend)

→ bonobo és delfin…



Statisztikai szabályszerűségek felismerése 

visszajátszott emberi beszéd alapján

• Képesek felismerni és megkü-

lönböztetni a „szavakban” 

elhangzó szótagokat/hangokat 

hangzás alapján 

(egymással szoros közelségben 

és meghatározott sorrendben 

elhangzó hangok közötti  

kapcsolat felismerése)

• A sorrendre is érzékenyek

AAB vs ABB (wi wi di – le we we)

• Mindezt a gyerekekhez hasonlóan gyorsan 

és tréning, valamint megerősítés nélkül is képesek megtenni.



Hauser et al. 2002

Hasonló viselkedést mutat-e 

mint egy kisgyerek?

→ általánosít biz. mintázat-

beli szabályszerűségeket 

Azonos módszer:

Szó ➔szünet utána? Nem!

Ismétlődés!

Felismerhető mintázat…

Mit tud egy tamarin?



Statisztikus tanulás

Odafordulás

Absztrakt matematikai szabályok gyors általánosítása – mi tekinthető szónak? 



A kutya mint nyelvi modell?

Two-Item Sentence Comprehension by a Dog (Canis familiaris)

2012, Daniela Ramos, Cesar Ades. PlosOne

akciók (mutasd és hozd) + tárgyak (labda, kulcs, bot, üveg, maci)

hozd labda 
→

labda hozd

együtt kombinálva → hozd a labdát, mutasd a botot



Konvergencia modell            Topál et al. 2009
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Photos: Ferenczy 

Borbála

Értik-e a kutyák az emberi beszédet? 
Szavak és hansúlyok



Kutya agy, emberi agy



Mi számít a kutyának: 
amit mondunk vagy ahogyan?

OKOS! okos AKÁR! akár

Szó + +

Intonáció + +



FÉLTEKEI ASZIMMETRIÁK

A BESZÉDFELDOLGOZÁSBAN

MIT mondunk? – főleg a jobb agyfélteke figyeli

OKOS! okos AKÁR! akár



A BAL HALLÓKÉREG SZEREPE

HOGYAN mondjuk? – a bal hallókéreg egy része dolgozza fel
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OKOS!                  okos                   AKÁR!                  akár 



GOOD DOG! good dog AS IF! as if
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Az is számít a kutyának, MIT mondunk, és az is, AHOGYAN.

A JUTALOMKÖZPONT VÁLASZA A DICSÉRETRE

OKOS! ok              AKÁR!  akár 



• A kutya agya külön dolgozza fel a szavakat és az intonációt.

• A kutya képes beszédhangsorokhoz tanult jelentéseket 

kapcsolni.

• A kutya agya képes szavakat reprezentálni, ahogy az 

emberé is.

• A dicséret a kutyának is jutalmazó, de csak ha a szójelentés 

és az intonációs is stimmel.

Tanulságok

http://geniusdogchallenge.com/the-challenge/


