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2015. december 14.: 

Számítógépes szimulációk a CSR-ben.
A vallás evolucionista megközelítései.



Praktikus dolgok:

• Pótóra: dec. 14., hétfő, 17.30 – 19.00.

• Kiselőadás a szemináriumi dolgozat témájában?

• Vizsgaidőpont?

• A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/

néhány fájl feltöltve, amelyhez jelszó kell!

• Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu , birot@birot.hu

http://birot.web.elte.hu/, http://www.birot.hu/

Fogadóóra: emailes egyeztetés alapján.



Jegyszerzés (ismétlés)

• BA: hat beadandó (6×10%), írásbeli vizsga a félév végén (40%)

• Vallástudomány MA: fentiek + szemináriumi dolgozat

• Hebraisztika MA (szövegolvasás): szövegolvasás vizsga 
+ szemináriumi dolgozat.

• Hebraisztika PhD: 

• 1. opció: erős szemináriumi dolgozat (cél a publikáció)

• 2. opció: beadandó feladatok (cikkolvasásra építve) 
+ „gyenge” szemináriumi dolgozat.



Feladatok

• Aki szemináriumi dolgozatot ír (pl. MA): november 10-ig egyoldalas 

kivonat, előtte érdemes velem egyeztetni.

• Hebraista MA és PhD: várom az első feladatokat (vagy kivonatot).

• BA, vallástudományi MA: várom a beadandókat.

• Megoldásokat emailben kérem a biro . tamas @ btk.elte.hu címre.



Reprezentációk:
kognitív modellezés



Visszaemlékezés és továbbadás (ismétlés)

• Input reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Tárolás az ember agyában: tanulás.

• Output reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Visszaadjuk? Hűen adjuk vissza? Ha nem, hogyan alakítjuk át?

• Kulturális epidemiológia (Dan Sperber), mémek (Richard Dawkins).

optimali
záció?

külső 
reprezentáció

külső 
reprezentáció

belső 
reprezentáció

! !



A zsidó vallás elemei: néhány példa

• Biblia

• Körülmetélés

• Prófétaság

• Imádkozás és áldozat

• Zsinagóga

• Szentföld

• Messiás

• Tetszőleges további példák?



Példák a zsidóság történetéből

• Speciális ágensek reprezentánsai: kohaniták, rabbik, stb.?

• Optimális reprezentáció:
• Mainstream kereszténység kialakulása
• Halakhikusan korrekt vs. népi felfogás
• Midrások

• Tedium effect? Splinter group emergence?
• Haszidizmus
• Kabbala, misztika
• Álmessiások (Sabbatai Cvi, stb.)
• Prófétaság?
• Karaiták: működik?



• Mentális reprezentáció – adatstruktúra

• Reprezentáció/struktúra manipulációja

• Kognitív architektúra

Egy kognitív modell implementációja



Egy kognitív modell implementációja

• Mentális reprezentáció – adatstruktúra

• Reprezentáció/struktúra manipulációja

• Kognitív architektúra

• http://birot.hu/publications/2011-IACSR-poster.pdf

http://birot.hu/publications/2011-IACSR-poster.pdf


• Mentális reprezentáció – adatstruktúra

• Reprezentáció/struktúra manipulációja

• Kognitív architektúra

• Tudás, kompetencia: információ az agyban/elmében

• Produkció: tudásból performancia

• Interpretáció: megfigyelésből és ált. tudásból
aktuális tudás

• Tanulás: megfigyelésből általános tudás

Egy kognitív modell implementációja



David Marr (1982): 
a kognitív folyamatok leírásának három szintje

• Komputációs szint:

a (pl. vizuálisan bejövő) információ feldolgozása, mint leképezés.

• Algoritmikus-reprezentációs szint:

a leképezést megvalósító algoritmus (utasítássorozat), 

valamint az általa használt adatstruktúrák/reprezentációk.

• Implementációs (hardver) szint:

az algoritmus és az adatstruktúrák fizikai megvalósítása,

például abakuszon, szilikon chipen vagy agyi biofizikai-biokémiai 

folyamatok által.

-sebesség
-munkamemória
-hibamintázat
-stb.



Reprezentációk dinamikája:
kognitív modellezés



Visszaemlékezés és továbbadás (ismétlés)

• Input reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Tárolás az ember agyában: tanulás.

• Output reprezentáció (információ, fogalom, történet, rítus…)

• Visszaadjuk? Hűen adjuk vissza? Ha nem, hogyan alakítjuk át?

• Kulturális epidemiológia (Dan Sperber), mémek (Richard Dawkins).

optimali
záció?

külső 
reprezentáció

külső 
reprezentáció

belső 
reprezentáció

! !



Multi-ágens modellezés

• Eddig: a vallás, mint pszichológiai jelenség.

• Na de: a vallás, mint társadalmi jelenség?

• Multi-ágens modellezés:
• https://www.youtube.com/watch?v=Mu_CTBqPMwM

http://liris.cnrs.fr/simon.gay/articles/sma/SMA.png

William Sims Bainbridge, 
God from the Machine: 
Artificial Intelligence Models
of Religious Cognition
(Cognitive Science of Religion
Series, Altamira Press, 2006)

https://www.youtube.com/watch?v=Mu_CTBqPMwM


Multi-ágens modellezés

• Multi-ágens modellezés:

• Egy ágens: ellátva az egyén kognitív funkcióinak a modelljével
- Tudás/kompetencia - Performancia - Tanulás - Stb.

- Leegyszerűsített modell vagy teljes kognitív modell?

• Több ágens: 
• Minden ágens egyforma? Ágensek pár csoportja? Néhány kitüntetett ágens?

• Sok ágens alkot egy virtuális társadalmat:
• Mindenki mindenkivel kapcsolatba léphet? Társadalmi háló mentén?

• A társadalmi háló: négyzetrács? periodikus vagy más határfeltételek?
random gráf? földrajzi adatok szerint rajzolt gráf?

• Ágensek közötti kölcsönhatás:
• Tanulás? Játék (v.ö. játékelmélet)? Szaporodás (v.ö. evolúciós modellek)?

Valójában: ágensek száma „skálázható”, tetszőlegesen növelhető.



Multi-ágens modellezés

• Multi-ágens modellezés: mire jó? Példák

• Ágensek „mozdulatlanok”.
Egy gondolat, eszme, mém… terjed a társadalmi hálón.
• A társadalmi háló: négyzetrács? periodikus vagy más határfeltételek?

random gráf? földrajzi adatok szerint rajzolt gráf?

• Ágensek is mozognak.
• Térben vagy a térképen.

• Ágensek meghalhatnak, új ágensek születnek  generációk.
• Iteratív tanulás, mint a kulturális evolúció egyik lehetséges modellje.



Multi-ágens modellezés

• Multi-ágens modellezés: mire jó?

• A számítógépes kísérletezés, mint új módszertan:

Elméletek, hipotézisek tesztelése

• Egzaktabb, mint a korábbi megoldások:
• Spekuláció

• Gondolatkísérletek

• Persze jobb, ha analitikusan (matematikai levezetéssel) is megoldható…

• A másik lehetséges irány: valódi kísérletek:
• Kevesebb a hipotézis – a számítógépes szimulációk túl absztraktak!

• Több a zavaró tényező – a valódi kísérletek nem elég absztraktak!

• Csak rövid időtartam, kevés kísérleti alany



Számítógépes szimulációk 
a vallástudományban  – összefoglalás

• Az egyén kognitív berendezkedésének a szimulációja

• Társadalmi szimulációk

• Szemantikus hálók



A vallás evolúciós háttere
(dióhéjban)



A vallás evolúciós háttere (néhány megjegyzés)

• Sokak véleménye: ha a kognitív vallástudomány biológiai szempontból 
közelít a valláshoz, akkor annak része az evolúció is (BT nem osztja ezt 
a véleményt). Természetesen nem újdonság a vallástudományban.

• Az „evolúció” szó két használata:
• A biológiai evolúció, a Homo sapiens létrejötte során mikor és miért jelent meg

a vallás, mikor és miért fejlődtek ki a valláshoz szükséges kognitív funkciók?

• Kulturális evolúció: történelmi változás, fejlődés értelmezése, a biológiai 
evolúció (variáció + szelekció + idő) metaforáját felhasználva.

• Vajon mennyire alkalmazható a biológiai evolúció metaforája a kulturális 
változásokra? Ismerni kell a metafora határait: azon belül igen, azon túl nem.

• NB: a biológiai evolúció és a kulturális evolúció közt lehet/van kölcsönhatás
(például laktóztolerancia kialakulása a tejet fogyasztó társadalmakban).

Időlépték:

- évezredek, 
évmilliók.

- évtizedek, 
évszázadok.



A vallás evolúciós háttere

• Biológiai evolúció: termék vagy melléktermék?

• A vallás, mint az evolúció terméke: mely tényezők
• Evolúció: véletlen variációk létrejötte + előnyös variációk kiszelektálódása + idővel.

• Vajon milyen tényezők részesítették előnyben azokat a csoportokat / egyedeket, 
amelyek vallással rendelkeznek?

• Például: csoportkohézió, costly signaling (Richard Sosis), stb.

• A vallás, mint az evolúció mellékterméke.
• Spindrel: más okokból hasznos kognitív mecha-

nizmusok összjátéka. Robert McCauley: vallás, mint „Rube Goldberg Machine”.

• Genetic hitchhiking, stb.: nincs a vallásnak evolúciós előnye.

• NB: A vallás evolúciós megközelítése lehetséges vallásos világnézettel is
(Isten, mint az evolúció irányítója, hogyan tette lehetővé, hogy az ember felismerje őt?).

evolúció igazából az 
egyén szintjén, nem 

csoportszinten

funkcionalizmus újratöltve

"I am a historian of religion by 
training and an evolutionary 
psychologist by conviction.” 
(Ismeretlen, Aarhus, 2006. január.)



Köszönöm az egész féléves figyelmet!


