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Povzetek 

 

Magistrsko delo proučuje napovedne modele skozi prizmo sodobnega enaktivizma. Osrednja tema 

naloge je raziskovanje odnosa napovednega kodiranja in napovednega procesiranja z 

enaktivizmom ter preverjanje razlagalne učinkovitosti napovedne vključenosti kot 

enaktivističnega napovednega modela. V prvem delu so predstavljeni ključni sestavni elementi 

obstoječih napovednih modelov: načelo proste energije, Bayesovo sklepanje, aktivno sklepanje in 

markovske odeje. Prav tako je v prvem delu predstavljeno zgodovinsko ozadje napovednih 

modelov ter enaktivistični pristop v filozofiji. V drugem delu magistrsko delo ponudi širok 

filozofski pregled treh napovednih modelov: modela napovednega kodiranja, modela napovednega 

procesiranja in modela napovedne vključenosti. Pri tem je pod drobnogled vzet predvsem odnos 

med umom, telesom in svetom v vsakem od omenjenih modelov. V drugem delu naloge preverim 

hipotezo, ki trdi, da napovedna vključenost predstavlja razlagalno učinkovit model, ki uspešno 

povezuje napovedne modele z enaktivizmom, ter da je napovedna vključenost uporaben pristop k 

raziskovanju problema odnosa med umom, telesom in okoljem. Ta hipoteza je v poglavju o 

napovedni vključenosti podprta z naborom relevantnih nevroznanstvenih raziskav. Poglavje o 

napovedni vključenosti dodatno zagovarja tezo, da se načelo proste energije in koncept avtopoeze 

med seboj ne izključujeta, ampak dopolnjujeta. To poglavje izpostavlja tudi prednosti napovedne 

vključenosti pred klasičnimi napovednimi modeli ter s tem proučuje zmožnosti nadomestitve 

oziroma nadgradnje klasičnih napovednih modelov z enaktivističnimi napovednimi modeli. 

Ključne besede: napovedni modeli, enaktivizem, prosta energija, avtopoeza, napovedna napaka, 

aktivno sklepanje 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The master's thesis studies predictive models through the prism of modern enactivism. The central 

theme of the paper is exploring the relationship between predictive coding, predictive processing 

and enactivism and also verifying the explanatory effectiveness of predictive engagement as an 

enactivist predictive model. The first part presents the key components of the existing predictive 

models: the free energy principle, Bayesian reasoning, active reasoning, and Markov blankets. The 

first part also presents the historical background of predictive models and the enactivist approach 

in philosophy. In the second part, the master's thesis offers a broad philosophical overview of three 

predictive models: the predictive coding model, the predictive processing model, and the 

predictive engagement model. In doing so, the relationship between mind, body and world in each 

of the mentioned models is taken under scrutiny. In the second part of the paper, I examinate the 

hypothesis that predictive engagement is an explanatorily effective model that successfully links 

predictive models with enactivism, and that predictive engagement is a useful approach to 

exploring the problem of the relationship between mind, body and environment. In the chapter on 

predictive engagement, this hypothesis is supported by a set of relevant neuroscientific studies. In 

addition, the chapter on predictive engagement supports the thesis that the principle of free energy 

and the concept of autopoiesis are not mutually exclusive, but complementary. It also highlights 

the advantages of predictive engagement over classical predictive models and thus studies the 

possibilities of replacing or upgrading classical predictive models with enactivist predictive 

models. 

 

Keywords: Predictive models, enactivism, free energy, autopoiesis, prediction error, active 

inference 
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1 Uvod 

 

Magistrsko delo se osredotoča na analizo dveh trenutno najvplivnejših teorij napovednih modelov, 

primerjavo teh dveh modelov z enaktivističnim napovednim modelom ter analizo ključnih 

sestavnih elementov omenjenih teorij. Glavni cilj naloge je pokazati koristnost uporabe 

enaktivističnih napovednih modelov v polju sodobne znanosti. Enaktivistični napovedni modeli 

obetajo, da bi lahko postali teoretsko-pragmatična alternativa klasičnim napovednim modelom, ki 

se s svojo reprezentacijsko naravnanostjo v preveliki meri oprijemajo nevrocentričnih pogledov 

na odnos med umom, telesom in svetom. Kot je pokazano v nalogi, se lahko z uporabo 

enaktivističnih napovednih modelov ognemo tako nevrocentričnim kot tudi internalističnim 

perspektivam pri obravnavi spoznave (kognicije).   

 

Napovedni modeli se v zadnjih nekaj desetletjih na področju raziskovanja uma, še posebej v 

kognitivni znanosti in strojnem učenju, vse bolj uveljavljajo kot učinkovit način pojasnjevanja 

zaznave in delovanja organizmov. Nastalo je več napovednih teorij o delovanju bioloških 

sistemov, ki so vzklile iz temeljnih idej termodinamike. Gallagher in Allen (2016) sta nedavno 

predlagala enaktivistični napovedni model, imenovan »napovedna vključenost« (ang. predictive 

engagement). Napovedno vključenost avtorja definirata kot sintezo napovednih modelov z 

enaktivističnim konceptom avtopoeze. Po eni strani trenutna literatura zavzema stališče, da je 

splošni okvir napovednih modelov, zlasti »načelo proste energije« (ang. free energy principle, 

FEP) in koncept aktivnega sklepanja, skladen s pogledi avtopoetičnih enaktivistov (Bruineberg in 

Rietveld, 2014; Bruineberg, Kiverstein in Rietveld, 2016; Kirchhoff, 2016). Po drugi strani pa se 

zdi, da so internalistične in nevrocentrične težnje napovednih modelov, pa tudi njihovi koncepti 

aktivnega sklepanja in reprezentacije, tesno povezani s klasičnimi individualističnimi pogledi na 

delovanje organizmov, ki so predmet enaktivistične kritike. Teorija napovedne vključenosti ponuja 

elegantno rešitev tega problema, ki se ga loti s svežim pristopom k obravnavi načela proste energije 

in aktivnega sklepanja. Kot bolj relevanten aspekt aktivnega sklepanja namreč smatra delovanje 

(aktivnost) in ne sklepanje oziroma vzorčenje sveta, ki igra osrednjo vlogo v klasičnih modelih 

(Clark, 2016a; Hohwy, 2013).  
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Poleg napovedne vključenosti v magistrskem delu podrobneje pregledam in analiziram trenutno 

vodilna napovedna modela1 – internalistično obarvan model napovednega kodiranja in šibko 

utelešen model napovednega procesiranja – ter ju nato kritično vzporedim z novo predlaganim 

enaktivističnim modelom napovedne vključenosti. Proučim tudi, kako je v vsakem od navedenih 

modelov obravnavan koncept aktivnega sklepanja, in se podrobneje posvetim načelu proste 

energije (Friston, 2010). Med različnimi implementacijami napovednih modelov so namreč za 

utelešene teorije najpomembnejše tiste, ki izhajajo iz načela proste energije, saj organizem po tem 

modelu generira svojo notranjo dinamiko, ki povečuje možnost preživetja (zmanjšuje prosto 

energijo), pa tudi deluje na okolje tako, da se senzorične informacije skladajo s predhodnimi 

napovedmi. Čeprav je bila shema proste energije prvotno razvita kot poenotena teorija nevralne 

funkcije (Friston, 2010), je bila pred kratkim razširjena, da bi potencialno služila kot most med 

informacijsko teorijo in znanjem o bioloških procesih (Friston, 2013; Friston, Levin, Sengupta in 

Pezzulo, 2015). Načelo proste energije trdi, da biološke sisteme opredeljuje predvsem težnja k 

upiranju drugemu zakonu termodinamike, v nasprotnem primeru bi prišlo do povečanja entropije 

brez zgornje meje in posledično do sistemske smrti. V zaključnem poglavju tega dela se pritaknem 

še vprašanja, ali je načelo proste energije analogno avtopoetskim celičnim procesom (Varela, 

 

1 V nalogi se sicer ne ukvarjam z analizo obilice empiričnih dokazov nevroznanstvenih študij, ki dokazujejo 

veljavnost teorije napovednih modelov v možganih, a bi na kratko vendarle želel omeniti vsaj nekaj 

najodmevnejših raziskav zadnjih petnajstih let. Prva je raziskava receptivnih polj v vizualni percepciji 

(Hosoya, Baccus in Meister, 2005), kjer so avtorji z modeliranjem dokazali zmožnost dinamične 

prilagoditve celic roženice na spremembe zunanjega okolja organizma. Druga je raziskava delovanja slepe 

pege (Raman in Sarkar, 2016), v kateri sta avtorja s simulacijo hierarhične mreže in uporabo generativnega 

modela pokazala, kako nelinearni odzivi simuliranih napovednih nevronov predstavljajo »fenomen 

zapolnitve«. Tretja empirična raziskava, ki bi jo omenil, pa je fMRI-študija (Schellekens, Van Wezel, 

Petridou, Ramsey in Raemaekers, 2016) kortikalnih področij »zgodnjega pogleda« (Marr, 1982). Tukaj so 

avtorji preiskovali predpostavko, ali ta področja (V1, V2 in V3) za procesiranje vizualnih informacij o 

gibanju dražljaja uporabljajo napovedno kodiranje. Ojačani BOLD-signali med procesiranjem 

nepredvidenih dražljajev v primerjavi s šibkimi signali med procesiranjem predvidenih dražljajev so v 

skladu s predvidenim delovanjem mehanizma minimizacije napovedne napake. 
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Maturana in Uribe, 1974), kjer z izogibanjem nepričakovanim stanjem avtonomni sistem ohranja 

svojo dinamično celovitost (Gallagher in Allen, 2016). Kot je podrobneje pojasnjeno, so ti pristopi 

edinstveni, saj poskušajo vzpostaviti konkretne povezave med pojmovanji utelešenja, okolja in 

možganskih procesov z uporabo načel informacijske teorije.  

 

V nadaljevanju najprej v krajši obliki obravnavam zgodovinske vidike poglavitnih teoretičnih 

elementov naloge, temu sledi oris enaktivističnega pristopa in koncepta avtopoeze ter nato 

predstavitev glavnih gradnikov napovednih modelov. Zatem sledijo osrednja poglavja naloge, 

katerih struktura sledi prehodu od analize internalistično obarvanega modela napovednega 

kodiranja v petem poglavju in analize šibko utelešenega modela napovednega procesiranja v 

šestem poglavju do analize enaktivističnega modela napovedne vključenosti v sedmem poglavju. 

Nalogo zaključim z diskusijo o prednostih in slabostih obravnavanih napovednih modelov in 

potencialnem vplivu napovedne vključenosti na področju kognitivne znanosti v prihodnje.  

 

 

2 Teoretična izhodišča 

2.1 Ozadje napovednih modelov 

 

V tem poglavju je predstavljen krajši zgodovinski pregled napovednih modelov, koncepta 

entropije in načela proste energije. V prvem delu omenim prve dokumentirane ideje o delovanju 

možganov kot napovednega »stroja« ter njihov razvoj s strani raziskovalcev 20. in 21. stoletja 

(zlasti na področju komputacijske nevroznanosti). V drugem delu sledi najprej pregled 

zgodovinskega razvoja filozofskih idej, na katerih temeljijo klasični napovedni modeli, nato pa 

izpostavim najvidnejše filozofske doprinose k napovednim modelom v zadnjih 20 letih. Poglavje 

zaključim z zgodovino koncepta entropije, njegove vloge in zmožnosti povezovanja z načelom 

proste energije.  

Ideje, na katerih temelji celoten mehanizem napovednih modelov, niso nove, temveč segajo že 

vsaj tisočletje v preteklost. Ibn al Haytham, poznan tudi pod imenom Alhazen, je denimo zapisal, 
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da natančno proučevanje zaznave razkrije, da vizualne lastnosti niso zaznane prek čistega 

zaznavanja, ampak prek presoje in sklepanja (al Haytham, ok. 1030/1989). Prvi, ki je začel 

možgane dojemati kot nekakšnega »preizkuševalca hipotez«, pa je bil Hermann von Helmholtz. 

Ta je bil mnenja, da nas v vsakdanjem življenju vodijo odgovori na vprašanja, ki nam jih zastavlja 

svet, do teh odgovorov pa pridemo z uporabo nezavednega zaznavnega sklepanja, ki temelji na 

našem predhodnem učenju (Helmholtz, 1910/1924). Njegove ideje so se skozi 20. stoletje 

uveljavile kot temelj raznih psiholoških teorij. Jerome Bruner je denimo v svojem tako 

imenovanem »new look« psihološkem pristopu pod drobnogled vzel vpliv predhodnih prepričanj 

na zaznavanje (Bruner, Goodnow and Austin, 1956) ter pripomogel k izvedbi več empiričnih 

študij, katerih izsledki so bili razloženi v okviru nezavedne kognicije (Greenwald, 1992).  

Jerry Fodor (1983) in Irvin Rock (1983) sta bila podobnega mnenja, namreč da je zaznavno 

sklepanje relativno izolirano od znanja, s katerim organizem razpolaga na zavestni ravni. Richard 

Gregory (1980) je po načelu »zaznave so primerljive s hipotezami v znanosti« in ob uporabi 

Bayesovega teorema modeliral svojo razlago zaznavanja na Helmholtzevi ideji preizkušanja 

hipotez. Gregory je svoje modele gradil na formalnem mehanizmu, ki ga je oblikoval Horace 

Barlow (1958) in ki so ga kasneje nadgradili številni raziskovalci s področij strojnega učenja in 

komputacijske nevroznanosti. Med tistimi, ki so tukaj prispevali največ, velja nedvomno omeniti 

Dana Ballarda in Rajesha Raa ter njuno vplivno delo na področju raziskovanja receptivnih polj 

vizualnega sistema (Rao in Ballard, 1999). Prav tako so svoj pečat na področju komputacijske 

nevroznanosti in razvoja napovednih modelov pustili Peter Dayan, Geoffrey E. Hinton, Radford 

M. Neal in Richard S. Zemel z vplivnim delom, primerno imenovanim »the Helmholtz machine«, 

pri katerem gre za hierarhično urejen model nezavednega sklepanja v možganih (Dayan, Hinton, 

Neal in Zemel, 1995). Omeniti bi veljalo še vsaj Davida Mumforda, Mary M. Hayhoe, Polly K. 

Pook in Alfreda N. Whiteheada. Na področju Bayesovega pristopa k proučevanju in modeliranju 

zaznavanja pa so najvidnejše sledove pustili Andy Clark, Allan Yuille, Heinrich H. Bülthoff, 

Daniel Kersten, Pascal Mamassian (Clark in Yuille, 1993; Yuille in Bülthoff, 1993; Bülthoff in 

Yuille, 1996; Kersten, Mamassian in Yuille, 2004), pa tudi mnogi drugi. Omembe vredno je tudi 

delo Chrisa Fritha Making Up the Mind (2007), v katerem se obširno posveti mnogim različnim 

perspektivam možganov kot preizkuševalcem hipotez in pri tem navaja številne primere 
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empiričnih raziskav. 

2.2 Filozofski pristop k napovednim modelom  

 

Kot smo videli zgoraj, sodobni napovedni modeli temeljijo na idejah in delu Helmholtza. Prek 

Helmholtza pa lahko povezavo na temo debat o temeljih napovednih modelov potegnemo vsaj do 

novoveške filozofije (Descartes, Locke, Leibniz, Hume), saj Helmholtzeva dela odražajo 

dediščino tako empiristične kot racionalistične tradicije. Ena od vidnejših klasičnih figur s 

področja filozofije, ki je imela izjemen vpliv na teoretski okvir napovednih modelov, je seveda 

Immanuel Kant. Tako ne preseneča, da mnogi avtorji opažajo očitne podobnosti med nekaterimi 

vidiki (klasičnih) napovednih modelov in razmišljanji odmevnega pruskega misleca. Hohwy 

denimo navaja, da je v napovednih modelih »nedvomno moč zaslediti pridih kantovstva« (Hohwy, 

2013: 5). Tudi Clark opaža, da nekateri vidiki napovednih modelov »vzdramijo domala kantovska 

občutja« (Clark, 2013: 196). Enakega mnenja sta tudi Gładziejewski, ki pravi, da nam napovedni 

modeli »predstavijo pogled na zaznavo v kantovskem duhu« (Gładziejewski, 2016: 16), in 

Swanson (2016), ki trdi, da struktura napovednih modelov ideje korenini v kantovski tradiciji. 

 

Če se po časovni premici premaknemo v prejšnje stoletje, preidemo od Kanta do »naslednika« 

racionalistično-kantovske tradicije, kognitivizma. Eden njegovih najvidnejših predstavnikov je 

Jerry Fodor, ki velja, kot smo videli zgoraj, za enega od »očetov« sodobnih napovednih modelov. 

Kognitivizem je v debatah o odnosu med možgani in okoljem sredi 20. stoletja prevladoval vsaj 

do poznih 80. let minulega stoletja, njegov vpliv pa še do danes ni popolnoma zbledel. Skozi 

prizmo kognitivizma je um izključno reprezentacijske narave. Kot bomo videli v nadaljevanju, 

reprezentacijski vidiki v nekaterih sedanjih napovednih modelih močno prevladujejo. V osrednjih 

poglavjih te naloge podrobneje analiziram reprezentacijski napovedni model, šibko utelešeni 

napovedni model in enaktivistični (utelešeni) napovedni model. Utelešeni in udejanjeni pristopi k 

spoznavi zavračajo tradicionalni kognitivizem in njegove predpostavke o metodološkem 

individualizmu. Več o enaktivističnem gibanju v naslednjem poglavju.  

  

Kar se tiče sodobnih filozofskih debat o napovednih modelih kot takih, pa lahko povemo, da so 
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relativno »mlade«, saj segajo približno 20 let v preteklost. Za začetke povezovanja statističnih idej 

reprezentacije s tradicionalnimi filozofskimi debatami sta v prvi vrsti zaslužna Chris Eliasmith in 

Marius Usher. Prvi se je na začetku tega tisočletja ubadal z vprašanjem, ali so možgani na ravni 

opisovanja, ki omogoča razlago kognitivnih fenomenov, analogni ali digitalni (Eliasmith, 2000). 

Drugi pa je z naturalistično shemo konceptualnih reprezentacij poskušal pojasniti percepcijo 

oziroma izkrivljenja pri percepciji (Usher, 2001). Tako Eliasmith kot Usher sta se pri delu na svojih 

teorijah (vsaj delno) opirala na Freda Dretskeja, ki je s svojima knjigama Knowledge in the Flow 

of Information (Dretske, 1983) in Explaining Behavior: Reasons in a World of Causes (Dretske, 

1988) močno vplival na področje epistemologije znanja in epistemologije prepričanj. Naslednji, ki 

je na tem področju s filozofske perspektive prispeval ogromno, je Rick Grush. Grush je razvil kar 

nekaj teorij reprezentacije, od katerih sta najvplivnejši teorija naravne reprezentacije (Grush, 

1997), v kateri zagovarja obstoj dejanskih reprezentacij v možganih, in teorija temporalne zavesti 

(Grush 2004; 2006), v kateri se poleg uokvirjanja in utemeljevanja svoje teorije konkretno 

osredotoči na pomanjkljivosti treh teoretičnih predlogov povezovanja fenomenologije Edmunda 

Husserla in izsledkov študij na področju komputacijske kognitivne nevroznanosti.  

Jakob Hohwy in Andy Clark sta avtorja, ki v tem delu poleg Shauna Gallagherja, Micaha Allena 

in Karla Fristona tako rekoč zastopata glavni vlogi, vsaj kar se tiče filozofskega pristopa k 

napovednim modelom. Hohwyjeva knjiga The Predictive Mind (2013) je ena izmed iztočnic za 

nastanek te naloge. V njej najdemo Hohwyjevo različico napovednega modela, imenovanega 

»napovedno kodiranje« (ang. predictive coding). Hohwyjevi začetki razvijanja napovednega 

kodiranja segajo v leto 2004, ko je skozi nevropsihiatrično perspektivo spisal in izdal svoja prva 

dva članka na to temo (drugega v sodelovanju s Chrisom Frithom) (Hohwy, 2004; Hohwy in Frith, 

2004). Od takrat je močno vplival na celotno sfero napovednih modelov, ki jih je obravnaval z 

različnih vidikov, denimo: kognitivne funkcije (Hohwy, 2007), introspekcije (Hohwy, 2011), 

pozornosti (Hohwy, 2012), teorije zavesti (Hohwy, Guilio, Anil in Naotsugu, 2015), zaznavanja 

(Hohwy, 2017; Parr, Corcoran, Friston in Hohwy, 2019) in drugih. 

Kot rečeno, je drugi veliki igralec na področju raziskavanja napovednih modelov Andy Clark. S 

tematiko se je s perspektive umetne inteligence začel ukvarjati že v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja in od takrat redno doprinašal k temu raziskovalnemu področju (Clark, 1997; Clark, 2008; 
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Clark, 2013; Clark, 2015; Clark in Chalmers, 1998). V knjigi Surfing Uncertainty (2016a) 

podrobno razvije svojo verzijo napovednega modela, imenovano napovedno procesiranje.  

Magistrsko delo se v petem in šestem poglavju v izdatni meri posveti Hohwyjevemu napovednemu 

kodiranju in Clarkovemu napovednemu procesiranju. V teh dveh poglavjih se prvenstveno 

ukvarjam s filozofskimi okviri klasičnega napovednega modela, nato pa v sedmem poglavju sledi 

podrobna obravnava enaktivističnih napovednih modelov in njihovega teoretičnega in 

pragmatičnega doprinosa k znanosti.  

2.3 Entropija in načelo proste energije – teoretična izhodišča 

 

Za razumevanje načela proste energije – matematične formulacije, na kateri temeljijo sodobni 

napovedni modeli in ki jo podrobneje opišem v nadaljevanju – je ključnega pomena razumevanje 

koncepta entropije. Koncept entropije je leta 1865 prvi matematično opisal Rudolf Clausius in 

skoval tudi njeno ime (Cropper, 2004). Čeprav je bila entropija uporabljena na mnogih znanstvenih 

področjih, je njen koncept že več kot 150 let neke vrste teoretični paradoks. Po eni strani bi v 

skladu z načelom drugega zakona termodinamike moral vsak fizikalni proces prispevati k večanju 

nereda (entropije) v vesolju. Po drugi strani pa smo priča tako biološkemu kot kulturnemu razvoju 

v popolnoma drugi smeri, namreč od manj urejenih in manj kompleksnih do bolj urejenih, 

kompleksnejših struktur. Biološki procesi tako pravzaprav (na lokalni ravni) prispevajo k 

zmanjševanju entropije.  

 

Tudi Schrödinger se v svoji knjigi What is Life? (1944) sprašuje o neverjetni zmožnosti obstoja 

življenja v skladu z drugim zakonom termodinamike, in sicer o tem, kako se biološki sistemi 

uspejo tako učinkovito držati daleč od energijskega ravnovesja, h kateremu stremi celoten 

preostanek znanega vesolja. Takratno prepričanje o tem, da je primarna naloga metabolizma 

bioloških bitij iz okolja pridobiti čim več energije, Schrödinger strogo zavrne in poda svoje 

prepričanje o implicitnem poslanstvu bioloških organizmov: 

»… živi organizem stalno zvišuje svojo entropijo … in se s tem približuje nevarnemu 

stanju maksimalne entropije, ki je sistemska smrt. Izogne se ji lahko (ostane živ) le tako, 
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da iz svojega okolja neprestano črpa negativno entropijo … organizem se prehranjuje z 

negativno entropijo« (Schrödinger, 1944: 71). 

Te teme se je podrobneje lotil Prigogine (1967; 1980), ki je žive organizme opisal kot disipativne 

strukture, ki v svoje okolje venomer oddajajo toploto in s tem ustvarjajo ter izvažajo entropijo v 

svojo okolico. S tem je nadgradil prvotno načelo samoorganizacije, ki ga je formuliral William 

Ross Ashby (1947) in ki pravi, da se vsak determiniran dinamični sistem skozi čas razvija v smeri 

proti ravnovesju. Posodobljena različica pa prihaja iz fizikalne teorije dinamičnih procesov 

(Nicolis in Prigogine 1977; Haken, 1983; Prigogine in Stengers, 1984).  

V zadnjih nekaj desetletjih se je razvilo še več drugih pojmovanj bioloških sistemov, ki izhajajo iz 

termodinamike. Najvidnejši med njimi so uporaba bioloških mer entropije in informacij (npr. 

Ayres, 1994), teorija gradientov Schneiderja in Sagana (2005), pristopi proučevanja ekoloških 

sistemov in procesov, ki temeljijo na eksergiji (npr. Jørgensen, 2006), ter načelo variabilne proste 

energije, ki ga lahko smatramo kot interpretacijo Schrödingerjeve negativne entropije (Friston, 

Kilner in Harrison, 2006). Slednje je v zadnjih letih na področjih komputacijske nevroznanosti, 

strojnega učenja in kognitivne znanosti postalo epicenter burnih razprav. Po eni strani naj bi načelo 

proste energije omogočilo pojasnjevanje širokega spektra nevrobioloških dejstev. Po drugi strani 

pa je prav zaradi svoje vsestranskosti tarča mnogih kritik, in sicer, da naj bi bilo preveč splošne 

narave in ga je z manjšimi modifikacijami možno posplošiti na – in z njim navidezno pojasniti – 

praktično katero koli področje delovanja bioloških sistemov. V nadaljevanju tega magistrskega 

dela se nahaja poglobljena analiza načela proste energije in njegove vloge v enaktivističnem 

napovednem modelu napovedne vključenosti.  

 

3 Enaktivizem in avtopoeza 
 

V tem poglavju na kratko predstavim enaktivistični pristop in povezavo med njim ter konceptom 

avtopoeze Humberta Maturane in Francisca Varele (1973). Enaktivizem so kot alternativo 

kognitivizmu predlagali Varela, Thompson in Rosch (1991), pri tem pa so kognitivizmu očitali, 

da ima »bore malo za povedati o tem, kaj pomeni biti človek v vsakdanjih, živetih situacijah« 
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(Varela, Thompson in Rosch, 1991/2017: 63). Abstraktni formalizmi kognitivizma se jim niso 

zdeli ustrezen okvir za prikaz delovanja organizmov v njihovem vsakodnevnem izkustvu. Za 

enaktivizem je značilno, da združuje ideje več različnih raziskovalnih področij, od umetne 

inteligence (Iida, Pfeifer, Steels, in Kuniyoshi, 2004), prek biologije, nevroznanosti in teorije 

razvojnih sistemov (Oyama, Griffiths in Gray, 2001), do teorije dinamičnih sistemov (Kelso, 1995; 

Beer, 2000). Teorijo dinamičnih sistemov so pred kratkim nekateri enaktivistični raziskovalci 

uporabili za opisovanje uma, socialnih interakcij in uporabe senzomotoričnih sposobnosti 

(Thompson, 2007; De Jaegher in Di Paolo, 2007; Froese in Di Paolo, 2010; Buhrmann, Di Paolo 

in Barandiaran, 2013). 

  

Splošna ideja enaktivizma danes tvori osnovo t. i. 4E-pristopov k spoznavi oziroma kogniciji (4E 

označuje embodied, embedded, extended in enacted pristope, torej gre za utelešeni, umeščeni, 

razširjeni in udejanjeni pristop). Udejanjeni oziroma enaktivistični pristop poudarja prepričanje, 

da »pri spoznavi ne gre za predstavo vnaprej danega sveta v vnaprej danem umu, temveč za 

udejanjanje sveta in uma na podlagi zgodovine dejanj, ki jih je živo bitje izvedlo v svetu« (Varela, 

Thompson in Rosch, 1991/2017). Primarni cilj enaktivizma je pokazati, kako kognitivne strukture 

vzniknejo iz utelešenih procesov, ki tvorijo zgodovino ponavljajočih se interakcij med organizmi 

in njihovimi okolji. Z enaktivistične perspektive spoznava ni izolirana ne od telesa organizma ne 

od okolja, ampak se v svoji najbolj izvorni obliki nanaša ravno na utelešeno delovanje.  

 

Enaktivizem poudarja obstoj emergentnih kognitivnih struktur, ki se samoorganizirajo kot 

posledica interakcij med organizmom in okoljem. Najpogosteje uporabljen primer tega je podal 

Varela (1997) in zajema organizacijo celice. Celica je ločena od svojega neposrednega okolja s 

polprepustno mejo, ki je hkrati ustvarjena in vzdrževana z mrežo procesov (na primer absorbiranje 

hranilnih snovi in izločanje odpadnih produktov), ki prehajajo mejo med organizmom in okoljem. 

Celica je avtopoetski sistem: sistem, ki proizvaja svoje lastne komponente in s tem ustvarja in 

določa svojo lastno organizacijo. Temeljna ideja avtopoeze je, da imajo živeči sistemi sposobnost 

samoproizvodnje (Varela, Maturana in Uribe, 1974). Ta sposobnost izvira iz dveh dejavnikov. Prvi 

je ta, da živeči sistemi neprestano proizvajajo zanje specifične komponente, drugi pa, da se preko 

teh komponent udejanjajo kot samostojne enote (Varela, 1992).  
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Da bi bolje razumeli koncept avtopoeze, je treba omeniti tudi koncept kompleksnosti. Večina 

organizmov je organiziranih na način, ki je kompleksen. Kompleksnost je izraz, ki izhaja iz 

besednjaka teoretikov kompleksnosti (npr. Kauffman, 1993), sistem pa je kompleksen v primeru, 

če »mnogoteri neodvisni agensi medsebojno vplivajo en na drugega na mnogotere načine« 

(Waldrop, 1993: 11). Kompleksni sistemi proizvajajo sami sebe na način, da s svojimi notranjimi 

interakcijami proizvajajo in hkrati zagotavljajo svoj lasten obstoj. V enaktivizmu se sistemi, ki 

neprenehoma proizvajajo sami sebe, imenujejo avtopoetski sistemi. Komponente avtopoetskega 

sistema »morajo biti dinamično povezane v sistemu nenehnih interakcij« (Maturana in Varela, 

1992/1998: 38). To pomeni, da so komponente avtopoetskega sistema v medsebojnih interakcijah 

na venomer spreminjajoče se načine, ti načini pa hkrati omogočajo izvajanje teh interakcij z 

namenom zagotavljanja nadaljnjega obstoja organizma. Interakcije komponent avtopoetskega 

sistema so razlog za proizvodnjo komponent samih.  

 

Ključnega pomena za razumevanje enaktivistične perspektive je razumevanje problema narave 

odnosa med organizmom in njegovim okoljem. Poglavitni del tega problema je določanje načina, 

na katerega je organizem ločen od svojega okolja. Za opis značilnosti organizma, ki omogočajo 

nekemu opazovalcu zmožnost ločevanja med danim organizmom in njegovim okoljem, se 

uporablja izraz organizacija.2 Spremembe strukture sistema pa so zajete pod pojmom adaptacije. 

Med strukturo in organizacijo sistema obstajajo pomembne razlike. Organizacija sistema vključuje 

njegove značilnosti sistema, brez katerih bi kot tak nehal obstajati. Avtopoetski sistem mora 

venomer ohranjati svojo organizacijo, medtem ko struktura sistema vključuje vse njegove 

značilnosti v danem trenutku. Interakcije z okoljem in interakcije znotraj sistema samega 

posledično vodijo do nenehne modifikacije njegove strukture. Organizem od svojega okolja ni 

ločen, ampak je z njim prek dinamičnih procesov spojen. Kot entiteta je avtopoetski sistem 

termodinamično odprt in operativno zaprt. Termodinamično odprt mora biti zato, da je zmožen z 

energetskega vidika vzdrževati svoj obstoj, hkrati pa mora posedovati neko mejo, ki ga izolira od 

informacijskih motenj s strani okolja, ki bi povzročile težave pri njegovem pravilnem delovanju 

 

2 Dojemanje organizacije organizma se lahko pri različnih opazovalcih razlikuje.  
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(t. i. »operativna zaprtost«). Operativna zaprtost omogoča tudi zmanjševanje vpliva okolja na 

sistem, kar ima za posledico, da sistem sam izdela relevantno sfero pomena iz svojega okolja. Na 

ta način je strukturno »spojen« (ang. coupled) z okoljem (Mills, 2016). Živi sistemi dosežejo 

avtopoezo z »delovanjem« (ang. acting), ki je adaptacija na lokalne pogoje. V enaktivizmu je 

spoznava značilnost vseh živih sistemov, saj je, kot smo videli, izražena kot utelešeno delovanje. 

Beseda »enaktivizem« izhaja iz te ideje spoznave prek delovanja. 

 

Avtopoeza torej predstavlja enega vogelnih kamnov enaktivizma in opisuje naravo odnosa med 

živimi sistemi in njihovimi okolji. Eden izmed osrednjih namenov te naloge je pokazati, da je 

napovedna vključenost razlagalno učinkovit model, ki uspešno povezuje napovedne modele z 

enaktivizmom. To poskušam v sedmem poglavju doseči z utemeljitvijo, da se načelo proste 

energije in načelo avtopoeze medsebojno ne izključujeta, ampak predstavljata dve plati istega 

kovanca. Sledi pregled temeljnih sestavnih elementov napovednih modelov, in sicer izpostavim 

načelo proste energije, Bayesovo sklepanje, aktivno sklepanje in markovske odeje.  

 

 

4 Glavni sestavni elementi napovednih modelov  

4.1 Načelo proste energije 

 

Načelo proste energije izvira iz statistične termodinamike in strojnega učenja ter je v svoji osnovi 

formalni model delovanja nevronskih procesov, ki se je začel razvijati pred približno 15 leti 

(Friston, Kilner in Harrison, 2006). Redno se uporablja v zahtevnih analizah podatkov, na primer 

v dinamičnem kavzalnem modeliranju spojenih dinamičnih sistemov (Boly et al., 2011). Načelo 

proste energije pravi, da vsak samoorganizirajoč se sistem, ki obstaja – v smislu, da je s svojim 

okoljem v neuravnovešenem stabilnem stanju3 – minimizira svojo prosto energijo. FEP v svoji 

najosnovnejši obliki analizira obstoj v okviru verjetnosti, da se bo dani sistem nahajal v določenih 

 

3 Neuravnovešeno stabilno stanje opisuje termodinamično stanje med fizičnima sistemoma, kjer povprečni 

termodinamični pretoki med njima niso enaki nič. Večina naravnih sistemov je termodinamično 

neuravnovešenih.  



 

12 

 

stanjih, in povezanim presenečenjem, da se bo nahajal v drugih določenih stanjih. To vodi do 

nujnosti minimizacije presenečenja, za kar je potrebna minimizacija proste energije.  

S tehničnega vidika gre pri prosti energiji za kvantiteto, ki izhaja iz teorije informacij in omejuje 

entropijo senzoričnih izmenjav biološkega sistema in njegovega okolja. Ena izmed glavnih 

značilnosti proste energije je, da je vedno rahlo večja ali enaka entropiji. Entropija je dolgoročno 

povprečje presenečenja, presenečenje pa je enako negativnemu logaritmu senzoričnih vzorcev, ki 

jim je izpostavljen organizem. Po tej teoriji mora organizem utelešati verjetnostni model svojega 

okolja. Namen tega utelešenja je upiranje razgradnji in vztrajanje skozi čas kot sistem, ki je zmožen 

adaptacije in je tako del večjega sistema kot tudi spojen z njim (Friston, 2010). 

 

FEP predlaga hierarhijo slojev, ki alternirajo med zaznavanjem napovedi od zgoraj navzdol in 

napovednih napak od spodaj navzgor. Kot mehanizem za prenašanje napovednih napak se običajno 

navajajo medkortikalne usmerjene povezave (Friston, 2009; 2010). V tem oziru je FEP podoben 

algoritmu, ki ga predlagata Rao in Ballard (1999), a za razliko od tega in pravzaprav kateregakoli 

algoritma napovednih modelov spremenljivke v modelu proste energije ne predstavljajo vrednosti 

signalov, ampak njihove statistike. Friston in Kiebel (2009) sta poenostavljeno verzijo sheme 

minimizacije proste energije poimenovala »napovedno kodiranje«. Ta shema predpostavlja, da je 

senzorične podatke možno opisati z Gaussovo porazdelitvijo (Friston, 2009; 2010; Friston in 

Kiebel, 2009).  

Iz FEP izhaja, da mora vsak sistem, ki je samoorganizirajoč se in je poleg tega v ravnovesju s 

svojim okoljem, stremeti k zmanjševanju svoje proste energije (Friston, Kilner in Harrison, 2006). 

V ozadju tega načela stoji matematična formulacija, ki opisuje delovanje nelinearnih bioloških 

dinamičnih sistemov in njihovo zmožnost upiranja drugemu zakonu termodinamike oziroma 

nasprotovanju naravni težnji k povečevanju njihovega lokalnega ravnovesja ali entropije (Ashby, 

1947; Nicolis in Prigogine, 1977; Haken, 1983; Kauffman, 1993). FEP je formalen matematični 

opis značilnosti bioloških sistemov, za katere je značilna zmožnost upiranja razkroju skozi čas. 

Kot rečeno, FEP temelji na ideji, da se vsi biološki sistemi poslužujejo hierarhičnega generativnega 
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modela4 sveta, ki implicitno zmanjšuje njihovo notranjo entropijo z zmanjševanjem proste 

energije. Za dosego samoregulacije sistemi »kršijo« drugi zakon termodinamike.  

Kako se torej prosta energija sklada s hierarhično nevronsko dinamiko? Načelo proste energije se 

zlije s teorijo napovednega procesiranja tako, da možgani prevzamejo vlogo hierarhično 

organiziranega »sklepalnega stroja«, ki optimizira dokaze za organizmov model sveta s procesom 

minimizacije variabilne proste energije. Ko povezujemo načelo proste energije z napovednimi 

modeli in sklepanjem, je ključnega pomena dejstvo, da je presenečenje negativni logaritem 

dokazov Bayesovega modela (več o tem v naslednjem razdelku). Iz tega sledi, da katerikoli 

organizem, ki minimizira presenečenje, le posodablja in optimizira dokaze Bayesovega modela. S 

tega gledišča možganska dinamika velja za realizacijo implicitnega hierarhičnega generativnega 

modela. Ta model je Bayesova hierarhija »hipotez« ali »najboljših ugibanj« o skritih zunanjih 

vzrokih, ki delujejo na naša senzorična stanja. Bayesova mehanika določa zgornjo mejo 

presenečenja s sledenjem in minimiziranjem neskladnosti med senzoričnimi vstopnimi podatki od 

spodaj navzgor in nevronsko kodiranimi napovedmi od zgoraj navzdol (Friston, 2013). Ta 

neskladja so t. i. »napovedne napake«. 

4.2 Bayesovo sklepanje 

21. stoletje je bilo priča preporodu napovednih modelov zaznavanja in nevronske funkcije. Ključni 

del vseh napovednih modelov predstavlja uporaba približka Bayesovega sklepanja, ki se ga 

poslužujejo možgani (Hohwy, 2013; Friston in Kiebel, 2009). Napovedni modeli se v 

nevroznanosti uporabljajo že vrsto let, pomembno vlogo pa igrajo tudi v psihologiji in filozofiji 

(Gregory, 1980; Yuille in Kersten, 2006) kot tudi v teoriji informacij (Attneave, 1954; MacKay, 

1956) in strojništvu (Craik, 1947; Craik, 1948). Modeli napovednega kodiranja se od ostalih 

napovednih modelov razlikujejo po tem, da poudarjajo pomembnost in vseprisotnost napovedi od 

 

4 Generativni model je »verjetnostna preslikava« (ang. probability mapping) med vzroki v okolju in 

njihovimi posledicami. 
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zgoraj navzdol ali sklepanj pri izdelavi percepcij. Njihove trenutne posodobitve pa v napovednih 

procesih vidijo univerzalen motiv, ki naj bi zaobjemal in poenotil vse možganske domene. Prek 

mehanizma aktivnega sklepanja napovedni pristop k zaznavanju vključuje tudi utelešeno vlogo 

delovanj (Friston, Mattout in Kilner, 2011; Friston, 2013).  

V skladu z napovednimi teorijami naj bi bilo zaznavanje recipročen proces, v katerem generativni 

model napoveduje oziroma sklepa o najverjetnejših skritih vzrokih senzoričnih vnosov. Tukaj 

lahko vidimo izrazito razliko od bolj klasičnih pristopov, ki zaznavanje dojemajo kot pasivno in 

»usmerjeno« (ang. feed-forward) ustvarjanje reprezentacij. Modeli, ki nastopajo v napovednih 

teorijah, so generativni v smislu, da generirajo sklepe o okolju organizma in verjetnih vzrokih 

senzoričnih vnosov z ustvarjanjem a posteriornih prepričanj. Ta prepričanja nato postavijo 

omejitve na prihodnje zaznave in delovanja prek trajne dinamične izmenjave med senzoričnimi 

informacijami – napovednimi napakami – in napovedmi od zgoraj navzdol, ki poteka v celotni 

nevronski hierarhiji. Predhodna prepričanja se primerjajo s prihajajočimi senzoričnimi 

informacijami z namenom njihovih potrditev ali posodobitev v skladu s (približnim) Bayesovim 

teoremom.  

Bayesov teorem je dokaj preprosta formula, ki izhaja iz verjetnostne teorije in služi kot osnova za 

sklepe o tem, koliko mora organizem prilagoditi svoja prepričanja oziroma napovedi glede na 

»verjetnost« (ang. likelihood) in trenutne dokaze oziroma vstopne signale. Neskladnosti – 

napovedne napake – med napovedmi in senzoričnimi informacijami so posredovane dalje po 

sistemu, kjer služijo nadaljnjemu prilagajanju in dodelavi prvotne hipoteze. 

Napovedno kodiranje poteka preko recipročnih sporočil med hierarhično urejenimi kanoničnimi 

nevronskimi omrežji (Bastos et al., 2012). Za pogled na možgane kot obsežno omrežje 

asimetričnih povezav najdemo empirično podporo v raziskavah mikrostrukturne in 

makrostrukturne možganske organizacije (Felleman in Essen, 1991; Ercsey-Ravasz et al., 2013; 

Markov et al., 2014). Ključnega pomena je, da z vzpenjanjem po nevronski hierarhiji vsak nivo 

daje vse bolj kompleksne in multidimenzionalne napovedi. Višji nivoji na možganski hierarhiji naj 

bi delovali na počasnejših časovnih skalah kot nižji, ta časovna in funkcionalna raznolikost 

delovanja pa je pomembna statistična značilnost Bayesovega sklepanja (Mathys et al., 2014; 
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Hohwy, 2017).  

Sledi kratka predstavitev koncepta aktivnega sklepanja, ki na svojevrsten način združuje 

zaznavanje in delovanje. Aktivno sklepanje, kot bomo videli v nadaljevanju naloge, v vsakem od 

obravnavanih napovedih modelov zavzema rahlo drugačno epistemološko vlogo.  

4.3 Aktivno sklepanje 

Aktivno sklepanje je teorija zaznavanja, učenja in delovanj (Friston, 2009; Friston, Fitzgerald, 

Rigoli, Schwartenbeck in Pezzulo, 2016). Predlaga, da organizmi vzdržujejo in posodabljajo 

verjetnostni model svojega tipičnega okolja in da se stanja organizmov spreminjajo z namenom 

maksimizacije dokazov za ta model. Aktivno sklepanje temelji na premisi, da vsak organizem 

minimizira prosto energijo. V teoretični nevrobiologiji je aktivno sklepanje nujen aspekt vsake 

biološke samoorganizacije, kjer prosta energija odraža evolucijsko verjetnost preživetja (Friston, 

2013). Aktivno sklepanje premošča problem optimizacije delovanj in zaznavanja s predpostavko, 

da delovanja izpolnjujejo napovedi na podlagi zaznavnega sklepanja. Optimalne napovedi so 

osnovane na senzoričnih dokazih, ocenjenih z ozirom na generativni model opazovanih izidov, kar 

dovoljuje uokvirjanje vedênja kot izpolnjevanja optimističnih napovedi, kjer je inherenten 

optimizem preddoločen s predhodnimi preferencami (Friston, Stephan, Montague in Dolan, 2014). 

Generativni model vsebuje prepričanja o prihodnjih stanjih in strategijah, pri čemer najverjetnejše 

strategije vodijo do želenih izidov. To omogoča dejanjem realizacijo želenih izidov, in sicer ob 

predpostavki, da tako dejanja kot zaznave skušajo maksimizirati dokaze generativnega modela. 

Generativni model vsebuje skrita pretekla in prihodnja stanja. To omogoča agensu izbiro strategij, 

ki bodo maksimizirala dokaze modela v prihodnosti z minimizacijo proste energije. 

Na sliki 1 vidimo funkcionalno anatomijo procesa posodabljanja »prepričanj« modela. Med 

procesom poteka zbiranje senzoričnih dokazov z namenom optimizacije trenutnega stanja modela, 

na katero vplivajo pretekla in pričakovana prihodnja stanja. Izbira uporabljene strategije temelji 

na oceni »vrednosti« vsake od strategij in na pričakovanju prihodnjih stanj. Po ocenitvi vrednosti 

proste energije vsake od strategij je ta vrednost uporabljena za napovedovanje skritih stanj prek 

Bayesovega modeliranja povprečja. Ta proces omogoča izbiro delovanja, ki bo z največjo 
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verjetnostjo realiziralo pričakovano stanje. Po izboru določenega delovanja to generira nove 

senzorične dokaze in cikel se prične znova (Friston et al., 2016). 

Aktivno sklepanje je ključen element vseh treh tukaj obravnavanih napovednih modelov in je tesno 

povezano z načelom proste energije. V načelu proste energije poglavitno vlogo igra tudi koncept 

markovskih odej, ki ga opišem v naslednjem razdelku.  

 

 

Slika 1. Pregled funkcionalne anatomije aktivnega sklepanja in implicitnih procesov pri minimizaciji proste 

energije. Funkcionalna anatomija temelji na recipročnem komuniciranju med pričakovanimi strategijami 

(npr. v striatumu) in pričakovano natančnostjo (npr. v substantii nigri). Pričakovanja glede strategij so 

odvisna od pričakovanih izidov in stanj sveta (npr. v prefrontalnem korteksu (Mushiake, Saito, Sakamoto, 

Itoyama in Tanji et al., 2006) in hipokampusu (Pezzulo, van der Meer, Lansink, in Pennartz, 2014; Pezzulo 

in Cisek, 2016; Stoianov, Genovesio in Pezzulo, 2016). Ta shema predpostavlja recipročne povezave med 

prefrontalnim korteksom in bazalnimi gangliji (Botvinick in An, 2009; Pennartz, Ito, Verschure, Battaglia 

in Robbins, 2011; Verschure, Pennartz in Pezzulo, 2014), bolj podrobno, izbiranje pričakovanih motoričnih 

izidov s strani bazalnih ganglijev (Mannella in Baldassarre, 2015). (Vzeto iz Friston et al., 2016). 
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4.4 Markovske odeje 

 

Markovske odeje so dobile ime po Andreyu Markovu (1856–1922), ruskem matematiku, ki se je 

v zgodovino zapisal predvsem s svojim delom na abstraktnih sistemih, ki si svoja prejšnja stanja 

»zapomnijo« že v primeru ene same shranjene (trenutne) vrednosti. Prihodnje stanje je v takšnih 

sistemih odvisno le od vrednosti trenutnega stanja (Norris, 1998). Markovske odeje so pri 

delovanju načela proste energije ključnega pomena, saj predstavljajo statistično mejo med vsakim 

avtonomnim sistemom in njegovim okoljem ter s tem uokvirjajo mehanizme delovanja teh 

sistemov. Odejo predstavljajo stanja, ki razmejujejo notranja stanja dinamičnega sistema od 

njegovega zunanjega okolja. Od najmanjše celice, ki velja za najmanjši primer živega 

avtonomnega dinamičnega sistema in ki deluje pod okriljem svoje markovske odeje, se lahko 

vgnezdena hierarhija markovskih odej razteza vse do človeških družb (Ramstead, Constant, 

Badcock in Friston, 2019). Vsak dinamični sistem nižjega reda je del sistema nad njim, saj za oba 

velja, da obstajata v istem času in prostoru. Poglavitno pri tem je, da ni nujno, da meje sistemov 

sovpadajo z biofizikalnimi mejami živih organizmov (Kirchhoff, Parr, Palacios, Friston in 

Kiverstein, 2018). 

Markovske odeje vzpostavijo pogojno neodvisnost med notranjimi in zunanjimi stanji. To pomeni, 

da se notranjost odpre zunanjosti, a le v pogojnem smislu (tj. notranja stanja »vidijo« zunanja 

stanja le prek »tančice« markovske odeje) (Friston, 2013; Clark, 2017). Markovsko odejo lahko 

dalje razdelamo na »senzorična« in »aktivna« stanja (slika 2), ki se medsebojno razlikujejo v 

naslednjem oziru: notranja stanja ne morejo vplivati na senzorična stanja, medtem ko zunanja 

stanja ne morejo vplivati na motorična stanja (Friston, 2012). Na ta način pridemo do jasno 

definirane (statistične) razločitve med notranjimi in zunanjimi stanji kateregakoli sistema. 

Interpretacija epistemološke vloge markovskih odej se v različnih napovednih modelih, ki so 

podrobneje obravnavani v nadaljevanju, znatno razlikuje. V naslednjem poglavju podrobno 

obravnavam model napovednega kodiranja, v katerem naj bi že sama uporaba markovskih odej 

narekovala izolacijo uma od telesa in okolja.  
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Slika 2. Shematični diagram markovske odeje. Sivo obarvan krog predstavlja markovsko odejo vozlišča A, 

ki sestoji iz A-ja, njegovih otrok, staršev in staršev otrok. Odnos starš-otrok razumemo kot odnos vzrok-

posledica. Pomeni spodnjih indeksov so naslednji: H – skrita zunanja stanja, I – interna stanja, A – interna 

aktivna stanja, S – interna senzorična stanja (vzeto iz Gallagher in Allen, 2016). 
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5 Model napovednega kodiranja 

5.1 Aktivno sklepanje, odprtost uma svetu in skepticizem 

 

Jakob Hohwy v svoji knjigi The Predictive Mind (2013) razvije epistemološko reprezentacijsko in 

internalistično različico napovednega modela, ki jo poimenuje »model napovednega kodiranja« 

oz. »minimizacija napovedne napake« (ang. prediction error minimization, PEM), ki temelji na že 

omenjenem konceptu Helmholtzeve inference. Osrednja ideja modela napovednega kodiranja je, 

da je na konceptualnem nivoju možno razumeti zaznavanje, delovanje in kognicijo s pomočjo 

enega samega procesa, in sicer procesa minimizacije napovedne napake. Aktivno sklepanje je 

sekundarnega pomena, saj je podrejeno centralnim procesom, ki vršijo poglavitne procese. Iz tega 

sledi, da možgani implementirajo internalističen hierarhičen generativni model, ki ustvarja 

napovedi o senzoričnih vnosih in njihovih skritih vzrokih. Ko organizem sprejme nove signale iz 

sveta in telesa, morajo biti nadaljnje obdelave v možganih deležne le odstopanja od napovedi – v 

obliki napovednih napak. Po modelu napovednega kodiranja naj bi sistem vseboval notranji model 

vzrokov njegovih senzoričnih vnosov. Ti vzroki štejejo kot skriti – sistem nima neposrednega 

dostopa do njih, ampak mora o najverjetnejših razlagah zanje sklepati na podlagi senzoričnih 

vnosov in predhodnega znanja. Pomembno je tudi, da napovedne napake same po sebi niso kaj 

prida koristne, temveč potrebujejo nenehno ocenjevanje oziroma tehtanje v skladu s pričakovano 

natančnostjo signalov, ki vstopajo od spodaj navzgor. Natančnost pa je definirana kot inverzna 

funkcija variance, torej velja signal z veliko količino šuma za manj natančnega. To pomeni, da 

mora biti za učinkovito rabo napovednih napak poleg samih signalov napovedana tudi njihova 

natančnost (Hohwy, 2013). Visoka pričakovana natančnost določene napovedne napake slednjo 

ojača in ji tako zagotovi večji vpliv pri posodobitvi generativnega modela.  

 

Eden izmed vogelnih kamnov Hohwyjevega napovednega kodiranja je močno zavračanje 

koncepta utelešene kognicije kot alternative napovednim pristopom:  

 

»Zdi se mi bolje sprejeti posledice posrednosti, ki jih nakazuje okvir minimizacije 

napovedne napake, kot pa sprejeti njegovo utelešeno in eksternalistično obliko« (Hohwy, 
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2013: 221). 

 

V skladu s tem modelom možgani nimajo dostopa do zunanjega sveta in morajo za njegovo 

reprezentacijo ustvariti notranji model na podlagi dekodiranja senzoričnih vnosov. To izvedejo z 

ustvarjanjem verjetnostnih hipotez o svetu in posodabljanjem teh hipotez z minimiziranjem 

napovednih napak. Aktivno sklepanje je »orodje« centralnih procesov, ki se izvajajo izključno v 

možganih in opravljajo večino dela. Hohwyjeva interpretacija markovskih odej predstavlja togo 

ločnico med možgani, telesom in svetom: 

 

»Minimizacija napovednih napak nas odvrača od pojmovanj odnosa med umom in svetom, 

po katerih bi bil um na nek temeljen način odprt ali propusten svetu oziroma […] utelešen, 

razširjen ali enaktivističen. Namesto tega nam minimizacija napovedne napake razkrije um 

kot sklepalno izoliran od sveta. Prav tako se mi zdi, da um ni utelešen ali razširjen, temveč 

nevrocentrično omejen na lobanjo, delovanje samo pa ni enaktivistično spajanje z okoljem, 

temveč prej proces sklepanja« (Hohwy, 2013: 259). 

 

S perspektive napovednega kodiranja torej model, ki pri svojem delovanju uporablja Bayesovo 

sklepanje, narekuje strogo epistemološko ločnico, ki razcepi možgane, telo in svet (Hohwy, 2013). 

Meje markovske odeje celo eksplicitno locira v dorzalni rog (cornu posterius) hrbtenjače, kjer »se 

propriocepcijske napovedi od zgoraj navzdol iz možganov primerjajo z napovednimi napakami iz 

receptorjev mišic raztezovalk« (Hohwy, 2013: 276).  

 

Za utelešene in eksternalistične poglede v modelu napovednega kodiranja ni prostora. Generativni 

model, lociran v možganih, ustvarja napovedi o zunanjem svetu in je notranje zrcalo zunanjega 

okolja. Model pooseblja vzročno strukturo sveta, napovedne napake pa so minimizirane glede na 

njegova pričakovana stanja. Mehanizem PEM izza meja lobanje sklepa o skritih vzrokih 

senzoričnih vnosov, kar je pogojeno z interakcijami s telesom organizma. Izbira in obravnavanje 

parametrov se dogajata s tesnim sodelovanjem s telesom, a konec koncev gre pri tem le za proces 

sklepanja, ki pojasnjuje spreminjajoče se vzorce senzoričnih vnosov. Za prepreko senzoričnih 

vnosov se nahajajo skriti vzroki, do katerih je mogoče dostopati le z vzročnim sklepanjem. 
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Eden izmed glavnih argumentov za strogo internalistično interpretacijo napovednega kodiranja je 

predpostavka globalnega skepticizma (v smislu, kot je uporabljen v miselnem eksperimentu 

»možgani v kadi«). Uporaba načela proste energije in poudarjanje vloge delovanj pri obravnavi 

uma in kognicije pomeni za mnoge utelešene modele uma (npr. Hurley, 1998; Gallagher, 2005) 

odpravo problema skepticizma. A Hohwy (2017) se s tem ne strinja in trdi, da skepticizem ostaja 

in da »izpostavljanje pomembnosti delovanj pri minimizaciji napovedne napake ne odstrani 

sklepalnega, internalističnega aspekta« (Hohwy, 2017: 2).  

 

Skepticizem izhaja iz sistemov z neprepustno »senzorično tančico«, ki jo, kot bomo videli, 

predpostavlja tudi model napovednega kodiranja. Anderson in Chemero (2013) menita, da so 

napovedni modeli zaradi izrazite sklepalne narave in uporabe markovskih odej več kot odlična 

tarča skepticizma. Podobnega mnenja sta tudi Thompson in Cosmelli (2011), ki trdita, da bi 

miselni poskus »možganov v kadi« lahko močno zaznamoval debato o interpretaciji zaznavanja 

kot »enaktivističnega« ali »notranjemožganskega«.  

 

Za Hohwyja (2017) uporaba markovskih odej podpira internalistično interpretacijo napovednega 

kodiranja:  

 

»Opraviti imamo z jasnim razlikovanjem med notranjimi, poznanimi vzroki … in 

zunanjimi, skritimi vzroki, ki se nahajajo na drugi strani markovske odeje. Rekel bi, da gre 

pri tem za zelo jasno definicijo internalističnega pojmovanja uma, v katerem zaznavno in 

kognitivno procesiranje potekata v notranjosti notranjega modela oz. v notranjosti 

markovske odeje« (Hohwy, 2017: 7).  

 

Če k obstoječi sliki dodamo delovanja oziroma aktivno sklepanje, to za Hohwyja še ne pomeni, da 

lahko na napovedno kodiranje gledamo v količkaj manj sklepalni luči. Kot zaznavanje je zanj tudi 

delovanje zgolj oblika sklepanja. Sistemsko procesiranje je poistoveteno s procesom 

samodokazovanja (ang. self-evidencing) znotraj markovskih odej in je 
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»[v] prvi vrsti stvar hierarhičnih statističnih povezav med vzorci stanj na vozliščih odeje in 

notranjimi stanji … Pri aktivnem sklepanju pride do nastanka naučenih asociacij med stanji 

odeje … To pomeni, da lahko, čeprav so delovanja sestavni del zgodbe, vse možganske 

procese še vedno razumemo skozi prizmo približnega sklepanja in prav tako 'zavržemo 

svet', ki se nahaja zunaj markovske odeje« (Hohwy, 2017: 7).  

 

Vidimo torej, da v modelu napovednega kodiranja aktivno sklepanje ni pojmovano na način, ki bi 

imel za posledico dodajanje utelešenih in enaktivističnih aspektov. Prav tako ne razreši problema 

skepticizma, ki še vedno ostaja eden izmed ključnih elementov tega napovednega modela. 

Skepticizem izhaja iz dejstva, da se proces minimizacije napovedne napake odvija za senzorično 

tančico. Vse zaznavno in aktivno sklepanje temelji na interakciji med dokazi, ki jih prejme sistem 

– možgani – in napovedmi, ki jih ustvarja splošni notranji model v možganih. Ta interakcija ustvari 

senzorično tančico oziroma dokazno mejo. Vsi vzroki, ki povzročajo dane senzorične vnose, so 

skriti preko te meje. Meja je prepustna le v smislu, da je mogoče sklepati o vzrokih senzoričnih 

vnosov. Možgani, ki to sklepanje izvajajo, so izolirani v smislu, da je na določene pomisleke o 

naravi dokazov nemogoče odgovoriti brez nadaljnjih, neodvisnih dokazov. Pridobitev popolnoma 

neodvisnih dokazov pa je v načelu nemogoča, saj bi za to morali »zapustiti svoje lastne možgane« 

(Hohwy, 2014). 

 

»Komputacije [senzoričnih vnosov] določajo percepcijo in kognicijo, ki obe potekata v 

možganih. Um je potemtakem mogoče pojasniti z internalističnimi, solipsističnimi izrazi, 

kar pomeni, da lahko telo, svet in ostale ljudi preprosto odmislimo« (Hohwy, 2014: 8). 

 

Grush (2003) v skladu z reprezentativnim napovednim kodiranjem zagovarja idejo, da je um v 

svoji srži misleča stvar, pri čemer izraz »mišljenje« označuje posedovanje reprezentacij in 

manipuliranje z njimi. Um je avtonomen v smislu, da ni povezan s telesom ali okoljem v nobenem 

bistvenem epistemološkem pomenu. Podobno razmišlja tudi Shapiro, ki meni, da možgani 

potrebujejo le senzorične vnose, vse ostalo dogajanje zanje ne predstavlja tako rekoč nobene 

razlike (Shapiro, 2011). 

 



 

23 

 

V nadaljevanju bomo videli, da je um v napovednih modelih lahko »odprt« za svet na različne 

načine. Že sam Hohwy izpostavi pomemben aspekt stopnje odprtosti uma svetu. Popolna sklepalna 

izolacija uma od telesa namreč še ne pomeni, da je um hermetično zaprt za telo in svet, saj v 

takšnem primeru minimizacija napovedne napake ne bi bila možna. Sistem, ki izvaja proces 

minimizacije, neumorno prilagaja svoje napovedi oziroma hipoteze glede na napovedno napako. 

Napovedna napaka pa je v svoji srži povratni signal, prejet iz sveta kot odziv na preizkušanja 

napovedi možganov. Tukaj pridemo do vprašanja, do kolikšne mere je um s perspektive 

napovednega kodiranja odprt za svet in na kakšen način je izolacija uma (ne)uravnotežena z 

odprtostjo uma svetu: 

 

»Če damo preveč teže na izolacijo, se omaja sam koncept napovedne napake. Če damo 

preveč teže na odprtost, je izgubljen sklepalni vidik minimizacije napovedne napake« 

(Hohwy, 2014: 9). 

 

Napovedno kodiranje daje večjo težo izoliranosti kot odprtosti uma, nasprotno pa napovedno 

procesiranje, kot bomo videli v nadaljevanju, daje večjo težo odprtosti. Clark (2013) denimo 

zagovarja stališče, da biološka bitja s sklepalnimi sredstvi vzpostavljajo izjemno tesno povezavo 

med umom in svetom. Kar zaznavamo, ni nekakšna notranja reprezentacija ali hipoteza, ampak 

natančna odslikava sveta. Ta zmožnost je rezultat sposobnosti možganov, da se »pritrdijo« na svet 

s kompleksnim tokom procesov na podosebni ravni. V nasprotju s tem pa Hohwy poudarja, da 

obstaja več pomembnih aspektov, ki podpirajo idejo o izoliranosti uma od sveta. Prvi aspekt se 

nanaša na nalogo, kako pravzaprav osmisliti tesno povezavo med umom in svetom, ki jo zagovarja 

Clark.  

 

»Med sistemi z visoko stopnjo hierarhičnosti in prostorsko-časovno ločljivostjo, kakršni 

so naši možgani, ter preprostimi sistemi, ki obsegajo vsega nekaj ravni in katerih modeli 

vsebujejo minimalne informacije o okoljskih vzrokih, ni bistvene razlike. Oba tipa 

sistemov sta samodokazovalna in posledično sklepalno izolirana na popolnoma enak način. 

Dodajanje večjega števila nivojev ne ustvari tesnejše povezave med umom in svetom ali 

umu ne da večje prepustnosti za svetne učinke« (Hohwy, 2014: 9).  
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Hohwy je mnenja, da niti višanje prostorsko-časovne ločljivosti z namenom omogočanja 

kompleksnih tokov procesov niti pridajanje hierarhičnih ravni ne vplivata na sklepalno izolacijo. 

Um je kljub takšnim pridatkom še vedno sklepalno izoliran od telesa in sveta.  

 

Drugi aspekt, ki ga izpostavlja Hohwy v prid izolaciji uma, je, da bo vsak pristop, ki veže zaznavno 

vsebino na statistični model znotraj dokazno-sklepalne meje, ustvaril ločnico med statističnim 

modelom in skritimi vzroki, ki jih ta model modelira (Hohwy, 2014). 

 

Tretji aspekt v prid izolaciji uma pa se nanaša na togo ločnico med notranjim in zunanjim, ki jo 

tvori dokazna meja. Sklepanje in um, argumentira Hohwy (2014), ne moreta uhajati v svet skritih 

vzrokov. Edini dokaz za obstoj agensa je, da ta izvaja sklepanje. Rahljanje te toge meje postavlja 

pod vprašaj dokaze o obstoju agensa, saj se kakršnakoli tesna povezava med umom in okoljem 

lahko v modelu napovednega kodiranja dogaja le v kontekstu stroge meje med agensom in svetom. 

 

Zgoraj smo omenili koncept samodokazovanja. Naj na kratko omenimo, kaj samodokazovanje je 

in kako se povezuje z napovednimi modeli. Do samodokazovanja (Hempel, 1965) pride, ko 

hipoteza najbolje pojasni nek dokaz in s svojo pojasnjevalno uspešnostjo pridobi dokaze v prid 

lastni veljavnosti.5 V takšnih primerih je obstoj določenih dokazov najbolje pojasnjen z določeno 

hipotezo, kjer je dejstvo, da ti dokazi sploh obstajajo, uporabljeno kot podpora sami hipotezi. Z 

besedami Petra Liptona:  

 

»Samodokazovalne razlage so pogoste deloma tudi zato, ker pogosto sklepamo, da je 

hipoteza pravilna ravno zato, ker v tem primeru poda dobro razlago za obstoj dokazov … 

[H]itrost oddaljevanja galaksije pojasni njen značilni rdeči spekter, čeprav je samo 

opazovanje tega spektra nepogrešljiv del dokazov, da se galaksija resnično oddaljuje z 

 

5 Dober primer samodokazovanja poda Lipton v svoji knjigi Inference to the best explanation (2004): recimo, da 

nekega jutra pogledamo skozi okno in vidimo v snegu stopinje ter nato pretehtamo razne hipoteze, ki bi bile zmožne 

pojasniti njihov obstoj. Sčasoma pridemo denimo do sklepa, da je najverjetnejše pojasnilo to, da je na pohodu 

vlomilec, kar bo samo po sebi povečalo verjetnost naše hipoteze, da so stopinje res delo vlomilca. Posledično lahko, 

če nas nekdo vpraša po naših dokazih o obstoju vlomilca, kot dokaz ponudimo obstoj stopinj v snegu. 
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določeno hitrostjo« (Lipton v Hon in Rakover, 2013: 44–45). 

 

Hempel poudarja, da morajo biti temelji, na katerih se zgradi upravičenost dokazov (oziroma v 

našem primeru senzoričnih vnosov od spodaj navzgor), postavljeni neodvisno od informacij o 

nastanku dokazov. Hipoteza, nastala na tak način, ne velja za neodvisno. Hohwy izpostavlja, da to  

 

»(…) ilustrira, da pojasnjevalno-dokazni krog ustvari dokazno mejo med dokazi in 

hipotezo na eni strani ter skritimi vzroki za dokaze, ki segajo onstran meje tega kroga, na 

drugi strani. Dokazna je zato, ker je definirana z obstojem dokazov, meja pa je zato, ker 

moramo do vzrokov, ki se nahajajo onstran nje, priti s sklepanjem, tj. reprezentiramo jih 

lahko le na posreden način (…)« (Hohwy, 2014: 6, poudarek je njegov).  

 

Tako po Hohwyjevem mnenju pojasnjevalno-dokazni krog opisuje Bayesovo sklepanje v obliki 

minimiziranja napovedne napake. Notranji model s tem, ko generira hipoteze, ki pojasnjujejo 

obstoj presenetljivih dokazov (oziroma proces minimizacije napovedne napake), maksimizira 

dokaze za svojo lastno veljavnost: 

 

»Minimiziranje napovedne napake predstavlja samodokazovanje. To je torej bistvo 

doktrine samodokazujočih možganov. Možgani so organ, ki skozi minimizacijo napovedne 

napake aproksimira optimalno Bayesovo sklepanje. To počno tako, da so aktiven model 

sveta, agens, ki neprestano posodablja svoja pričakovanja oz. spreminja senzorične vnose, 

da se skladajo s pričakovanji« (Hohwy, 2014: 6). 

 

Vrnimo se sedaj na diskusijo o skepticizmu v napovednem kodiranju. Thompson in Cosmelli 

(2011) trdita, da zlobni znanstvenik oziroma – v njunem kartezijansko obarvanem primeru – 

zlohotni demon ne more nadzirati možganov v kadi, ne da bi bili ti spojeni s telesom ali nekim 

funkcionalnim približkom telesa. Nadalje izpostavljata pomembnost dinamičnosti telesnega 

obstoja, zaradi katerega bi bilo nujno, da znanstvenik (ali demon) simulira okolje, ki poseduje 

lastnosti telesa. Tudi ta argument Hohwy (2017) odpravi s podobno racionalizacijo markovskih 

odej, kot smo jo obravnavali že nekoliko višje – po njegovem mnenju še vedno obstajajo zunanja 
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stanja, ki omogočajo preživetje tako možganov kot tudi telesa. Možgani in simulirano telo pa sta 

(na enak način kot zgoraj organizem in zlobni znanstvenik) oba del kavzalno spojenega sistema. 

A napovedi možganov še vedno 

 

»temeljijo na notranjem hierarhičnem modelu zunanjega sveta. Ta model vsebuje 

informacije o statističnih relacijah in kavzalnih odnosih med modeliranimi vzroki na več 

medsebojno prepletenih časovnih nivojih … za uspeh minimizacije napovedne napake je 

potrebna le informacija o kavzalno-statističnih lastnostih vnosov … na tak način ni razlik 

med notranjimi reprezentacijami agensa, najsibo ta v svetu demona ali ne« (Hohwy, 2017: 

11, 12). 

5.2 Odnos napovednega kodiranja do razširjene kognicije  

 

V okviru napovednega kodiranja naravo odnosa med umom in svetom določa lokacija 

dokazovalne meje, ki pove, kaj se nahaja na strani uma in kaj na strani sveta, »kaj je del 

reprezentacijskega uma in kaj del reprezentiranega sveta« (Hohwy, 2014). V tem modelu se deli 

našega telesa, ki funkcionalno niso senzorični organi, nahajajo zunaj dokazne meje, kognitivna 

stanja pa posledično niso razširjena na telo. Objekti v okolju, ostali agensi in njihova mentalna 

stanja se prav tako nahajajo onstran dokazne meje, tako da jih um prav tako ne obsega. Hohwy 

vidi za to več razlogov; prvi je, da 

 

»stanja telesa, stanja objektov v okolju, stanja ostalih agensov in njihovih mentalnih stanj 

delujejo ena na druga in s tem ustvarjajo nelinearne efekte, ki učinkujejo na naše čute. Kot 

taka sodijo med stanja, ki bi morala biti modelirana v notranjih hierarhičnih modelih 

sistema minimizacije napovedne napake« (Hohwy, 2014: 11).  

 

Na primer, nek agens bo zmožen prijeti in uporabiti svoj zvezek le v primeru, če poseduje bolj ali 

manj natančno in pravilno notranjo reprezentacijo zvezka in vzročnih interakcij med svojimi očmi 

in prsti ter stanji zvezka. V napovednem kodiranju je le na osnovi takšnega notranjega modela 

možno združiti vse senzorične vnose domnevnih skritih vzrokov. V notranjem modelu se prav tako 
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nahajajo vsi deli telesa, ki niso senzorični organi, ostali agensi in njihova mentalna stanja. 

 

»Če lahko recipročno vplivamo na stvari v okolju, vključno s svojim telesom in telesi 

drugih, jih moramo modelirati, ustvarjati hipoteze o njih in njihovih interakcijah, 

napovedovati prihodnje senzorične vnose, ocenjevati generirano napovedno napako in v 

skladu s tem posodabljati hipoteze. Z drugimi besedami, obstaja dober razlog za 

prepričanje, da so vsa ta stanja skrita stanja, ki se nahajajo zunaj dokazne meje« (Hohwy, 

2014: 11). 

 

Naslednji razlog, ki ga Hohwy (2014) navaja proti razširjenemu umu, se nanaša na aspekt, ki 

izpostavlja, da bi se v primeru, če bi bila kognicija zares razširjena in bi zajemala nek zunanji 

objekt, minimizacija napovedne napake sistema izvajala tudi za ta zunanji objekt. To pomeni, da 

bi v celokupen proces moralo biti vključeno tudi minimiziranje napovedne napake za vzroke, ki 

ležijo zunaj razširjene meje. To se Hohwyu zdi nepotrebno zahteven proces. Ključno za uspešno 

minimizacijo napovedne napake je namreč, da je vsakršna minimizacija izvedena ergodično,6 saj 

je presenečenje, k zmanjševanju katerega stremi proces minimizacije napovedne napake, 

definirano v okviru stanj, ki jih organizem zavzame na dolgi rok. To so stanja, ki v tem oziru 

določajo fenotip organizma. Napovedno napako lahko sicer na kratki rok minimizira sistem, ki 

zajema več vrst objektov (na primer uporaba ribiške palice pri lovljenju rib), a na dolgi rok se zdi 

dosti bolj verjetno, da  

 

»je model, ki pridobiva dokaze za lasten obstoj, le tradicionalen, nerazširjen biološki 

organizem« (Hohwy, 2014: 12).  

 

Za Hohwyja je torej najverjetneje, da sistem, ki stremi k minimizaciji napovedne napake oziroma 

 

6 Ergodičnost v teoriji dinamičnih sistemov označuje lastnost dinamičnega sistema, po kateri ta na daljši 

rok zaseda relativno nizko oziroma omejeno število stanj – svojo t. i. »viabilno množico« (Di Paolo in 

Thompson, 2014) – znotraj celotne množice vseh njemu razpoložljivih stanj.  
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minimizaciji entropije (proste energije) na dolgi rok, sestoji zgolj iz centralnega živčnega sistema, 

ki ga najdemo v bioloških sistemih. Razširjeni agensi bi na daljši rok najverjetneje zasedli večjo 

množico stanj, posledica tega pa bila nižja verjetnost uspešnega zmanjšanja entropije oziroma 

proste energije na dolgi rok.  

 

Tretji Hohwyjev razlog proti razširjenemu umu se nanaša na pojasnjevalno moč teorije 

razširjenega uma. Opisovanje zunanjega objekta kot reprezentiranega v modelu uma in hkrati kot 

dela nekaterih mentalnih stanj uma se zdi Hohwyju (2014) nekaj »neizmerno neprivlačnega«. Po 

drugi strani pa se mu ta vidik, v katerem je objekt zunaj ene dokazne meje in obenem znotraj druge, 

obsežnejše dokazne meje, zdi pojmljiv. Pomanjkljivost takšnega pogleda naj bi bila po njegovem 

mnenju v ločenosti domnevno zunanjih mentalnih stanj in mentalnih stanj, ki se v celoti nahajajo 

v možganih. Predstavljeni pogled namreč predpostavlja dva prekrivajoča se pojasnjevalno-

dokazna kroga z dvema različnima dokaznima mejama, ki sta hkrati prepletena: 

 

»V primeru dveh pojasnjevalno-dokaznih krogov so vnosi vsakega od teh dveh krogov 

dokazi za obstoj dveh različnih in hkrati sovpadajočih agensov. To bi lahko štelo kot 

argument za razširjeno kognicijo, ampak za neprivlačno ceno pomnoževanja števila 

agensov, ki se nahajajo v določenem organizmu« (Hohwy, 2014: 12). 

 

Hohwy torej na nek način ne izključuje popolnoma možnosti obstoja razširjene kognicije, a se mu 

zdi cena za takšno interpretacijo previsoka. Kot bomo videli spodaj, možnosti utelešene kognicije 

nasprotuje dosti bolj zagrizeno.  

5.3 Odnos napovednega kodiranja do utelešene kognicije  

 

Vloga telesa v napovednem kodiranju je po Hohwyjevem mnenju pomembna le do te mere, da 

brez telesa učinkovito izvajanje minimizacije napovedne napake ne bi bilo mogoče. Aktivno 

sklepanje temelji na vzročnih interakcijah med telesom in svetom. Sklepanje temelji na dinamični 

reprezentaciji telesa v kortikalni hierarhiji, ki obravnava telo kot skriti vzrok senzoričnih vnosov. 

Gre za popolnoma notranji proces, pri čemer vloga telesa še zdaleč ni zanemarljiva, a le v smislu 
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reprezentacije telesa v modelu kot parametra, uporabljenega za proces minimizacije napovedne 

napake. V modelu napovednega kodiranja torej ni bistvene razlike med sklepanjem, ki temelji na 

stanjih telesa, in sklepanjem, ki temelji na stanjih sveta. V obeh primerih aktivno sklepanje 

sestavljajo notranje reprezentacije medsebojno delujočih skritih vzrokov in proizvajanje 

pričakovanega senzoričnega sklepanja na podlagi teh reprezentacij. Telo agensa je s te perspektive 

le eden izmed modeliranih skritih vzrokov. 

 

V modelu napovednega kodiranja je identifikacija dokazovalne meje med možgani in njihovim 

okoljem osrednjega pomena. Um je sklepalno izoliran od svojega okolja, v katerega spada tudi 

telo. V nasprotju z zagovorniki utelešene kognicije, ki opozarjajo na nevarnosti predpostavljanja 

nevrocentrizma, Hohwy zavzame stališče, da je mehanizem minimizacije napovedne napake 

pravzaprav zelo »dober sopotnik nevrocentrizmu« (Hohwy, 2014: 18) in da je mogoče z 

nevroznanstvene perspektive natančno določiti mejo med umom in okoljem (in telesom). Telesna 

stanja šteje za skrite vzroke, ki jih modelira notranji generativni model. Do takšnih notranjih stanj, 

kot so na primer stanja prebavnega sistema, mišic in organov, naj bi možgani dostopali le s 

pomočjo sklepanja, saj se nahajajo zunaj dokazne meje. Kot rečeno, Hohwy mejo med umom in 

telesom pri človeku postavlja v točno določen del živčnega sistema, in sicer gre za dorzalni rog 

hrbtenjače. Pri tej trditvi se opira na Fristona, Daunizeauja, Kilnerja in Kieberja (2010), ki 

postulirajo, da naj bi se v dorzalnem rogu proprioceptivne napovedi iz možganov primerjale z 

napovednimi napakami iz mišičnih razteznih receptorjev, neujemanja pa se zmanjšala s 

posledičnim gibanjem mišic: 

 

»Dejanja vzniknejo, ko možgani napovedujejo naravo telesnih stanj, te napovedi predajo 

telesu na točki dorzalnega roga, nato pa telo deluje 'po svoje', dokler se te napovedi ne 

izpolnijo. To nam pove, kako nevrocentrični smo lahko: um se prične, kjer so senzorični 

vnosi dostavljeni preko eksteroceptivnih, proprioceptivnih in interoceptivnih receptorjev, 

in se konča, kjer so dostavljene proprioceptivne napovedi, primarno v hrbtenjači« (Hohwy, 

2014: 18). 

 

Spajanje telesa z okoljem je v sklopu modela napovednega kodiranja možno le na omejen način, 
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ki ga lahko štejemo kot delno analognega določenim vidikom znotraj t. i. drugega vala paradigme 

razširjenega uma, ki bolj kot utelešenost izpostavlja komplementarno vlogo telesa v kogniciji 

(Menary, 2010; Orlandi, 2013).  

 

Napovedno kodiranje namreč telo obravnava kot sistem, ki dopolnjuje nevrocentrično kognicijo, 

ker omogoča minimizacijo napovedne napake v procesu aktivnega sklepanja. Možgani bi bili brez 

telesa zmožni minimiziranja napovedne napake le prek pasivnega zaznavnega sklepanja. Nujne so 

eksplicitne internalistične reprezentacije telesa in sveta, kjer je možno celotno vedênje sistema 

zajeti z interakcijami minimizacije napovedne napake med senzoričnimi vnosi in hipotezami 

možganov oziroma njihovimi napovednimi modeli. Za Hohwyja je edini možni vidik spajanja uma 

in telesa ta, da telo igra zgolj komplementarno vlogo umu – je neke vrste orodje, katerega funkcija 

je zgolj omogočanje izvajanja aktivnega sklepanja. 

5.4 Odnos napovednega kodiranja do enaktivistične kognicije 

 

Napovedno kodiranje vleče med umom in telesom (ter okoljem) epistemološko ločnico, saj 

predpostavlja obstoj strogo določene sklepalne meje, ki vsaki strani odmerja edinstveno 

epistemološko vlogo. Samodokazovalni možgani »zasužnjijo« telo z namenom, da to na podlagi 

notranjega modela sveta (in telesa) izpolni napovedi o senzoričnih vnosih. Možgani zasedajo 

mesto izoliranega sklepalnega stroja, ki sestoji iz hierarhičnih reprezentacij zunanjega sveta. 

Zaznave in delovanja so zajeti v napovedih od zgoraj navzdol, medtem ko so senzorični vnosi od 

spodaj navzgor zgolj povratne informacije o pravilnem ali nepravilnem napovedovanju notranjega 

modela. 

 

Na prvi pogled tak pristop h kogniciji odraža izjemno pasivno naravo sklepanja, ki ni v skladu z 

dinamičnim in aktivnim načinom, s katerim možgani zajemajo signale iz okolja. A kljub 

nevrocentrični interpretaciji procesa minimizacije napovedne napake je napovedno kodiranje 

zmožno razložiti tudi nekatere najznačilnejše argumente za utelešeno delovanje organizmov 

(Hohwy, 2014). Eden izmed teh argumentov je Clarkov igralec bejzbola (1999), kjer osrednjo 

vlogo igra kognitivno delovanje lovilca žoge.  
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Tradicionalna nevrocentrična perspektiva, v kateri zaznavanje in delovanja temeljijo na natančnih 

notranjih reprezentacijah in komputacijah, bi za reševanje problema učinkovitega lovljenja žoge 

predpostavljala kompleksne kalkulacije o loku gibanja, pospešku žoge in razdalji nje (Clark, 

1999). S komputacijskega vidika bi bil takšen proces zelo zahteven, kar ni v skladu z optimalnim 

zmanjševanjem proste energije na dolgi rok. Zaradi manjše komputacijske kompleksnosti se zato 

preferira proces, pri katerem lovilci žoge kontinuirano prilagajajo svoje gibanje tako, da ohranjajo 

linearno optično krivuljo leta žoge v svojem vidnem polju (McBeath, Shaffer in Kaiser, 1995). 

Uporaba takšne komputacijsko manj zahtevne, dinamične strategije ustvari »adaptivno potentno 

ravnovesje, ki privede do spojitve agensa in sveta« (Clark, 1999).  

 

Takšen aktiven, dinamičen in selektiven način modeliranja najde svoje mesto tudi v modelu 

napovednega kodiranja. Dokler je ključni aspekt minimizacije napovedne napake na dolgi rok 

zagotovljen, je možno v model napovednega kodiranja vključiti tudi komputacijsko manj 

kompleksne modele z manjšim številom parametrov, saj je na dolgi rok uporaba modelov z 

minimalno kompleksnostjo vitalnega pomena za optimalno minimizacijo napovedne napake. Toda 

procesiranje še vedno temelji na notranjem sklepanju o senzoričnih vnosih, ki tvori reprezentacije 

interakcij med zunanjimi vzroki v okolju in njihovimi posledicami na senzorične vnose. Za 

optimalno delovanje procesa minimizacije napovedne napake pri linearni optični krivulji je 

potrebno učinkovito hkratno modeliranje nelinearnih interakcij med potjo lovilca žoge in večjega 

števila okoljskih dejavnikov, kot so na primer stanje vremena, jakost vetra in vrtenje žoge (Hohwy, 

2014). Tako je za selektivni in dinamični način, ki ga opisuje Clark, v okviru modela napovednega 

kodiranja nujno tudi izdatno notranje modeliranje in reprezentiranje vseh interakcij med zunanjimi 

dejavniki in posledicami interakcij na senzorične vhodne signale. 

 

V modelu napovednega kodiranja so delovanja tako zgolj optimizacija statističnega sklepanja in 

so posledica 

 

»napovedne napake v luči pričakovane natančnosti napovedne napake. To seveda ni nič 

drugega kot apliciranje poglavitne statistične ideje o natančnosti na aktivno sklepanje … 
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Delovanja v svetu torej nimajo nič z neposredno, brezšivno povezanostjo v svet – nekaj, 

kar bi bilo bistveno drugačno od reprezentiranja sveta. Delovanja niso nič drugega kot 

razširitev statističnega sklepanja« (Hohwy, 2014: 23).  

 

Tako zaznavanje kot tudi delovanje sta torej v modelu napovednega kodiranja poenotena s 

ponotranjeno in nevrocentrično optimizacijo statističnega sklepanja na statistične vzorce iz 

senzoričnih vnosov. Dostop do sveta je pri agensu omejen z rutinskim apliciranjem procesa 

minimizacije napovedne napake na tok interoceptivnih, eksteroceptivnih in proprioceptivnih 

signalov. Sledi poglavje, namenjeno analizi modela napovednega procesiranja. Napovedno 

procesiranje naj bi se oddaljilo od reprezentacijskega vidika in predstavljalo utelešeno različico 

napovednih modelov. Toda videli bomo, da je ta izjava vse prej kot neproblematična. 

 

 

6 Napovedno procesiranje 

6.1 Aktivno sklepanje in odprtost uma svetu 

 

Andy Clark (2013; 2015; 2016) predlaga šibko utelešen model napovednega procesiranja, ki naj 

bi se bolj približal utelešenim pristopom kot model napovednega kodiranja. A kot bomo videli, je 

z epistemološkega vidika napovedno procesiranje še vedno internalističen model. Še vedno 

namreč predlaga reprezentacijski generativni model in zagovarja stališče, da delovanja organizma 

vodijo lastnosti notranjih reprezentacij (Clark, 2015). Clarkova konceptualizacija napovednega 

procesiranja tako ohranja nekatere ideje napovednega kodiranja o odnosu med možgani in 

okoljem, mdr. trditev, da morajo možgani 

 

»odkrivati informacije o verjetnih vzrokih signalov brez kakršnegakoli dostopa do njihovih 

virov … Vse, kar 'vedo' v neposrednem smislu, je, kako se njihova stanja spreminjajo. V 

tem (omejenem) smislu so sistemu na voljo le njegova lastna stanja. Posledično je svet 

izven meja, nedosegljiv …« (Clark, 2013: 183). 
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V okviru napovednega kodiranja um deluje na svoji strani trdno zastavljene dokazne meje, znotraj 

katere na podlagi spreminjajočih se vzorcev senzoričnih stimulacij sklepa na kompleksne skrite 

vzroke. S perspektive napovednega procesiranja pa proces, ki je v modelu napovednega kodiranja 

obravnavan kot izolirano sklepanje, nadomesti implementacija tesno spojenih zaznavno-akcijskih 

strategij. 

Za razliko od napovednega kodiranja daje proces minimizacije napovedne napake v okviru modela 

napovednega procesiranja večjo težo odprtosti kot izolaciji. Clark po eni strani priznava tezo 

napovednega kodiranja, da so naša pričakovanja oziroma napovedi v nekem pomembnem smislu 

primarni vir vsebine našega zaznavanja, pa čeprav so te vsebine neprestano pod vplivom signala 

napovedne napake, ki je posledica senzoričnega vnosa. Po drugi strani pa trdi (2013), da to, kar 

zaznavamo, ni nekakšna notranja reprezentacija ali hipoteza, ampak natančno reprezentiranje 

sveta. Ta zmožnost je rezultat sposobnosti možganov, da se »pritrdijo« na svet s kompleksnim 

tokom procesov na podosebni ravni. Biološka bitja s sklepalnimi sredstvi vzpostavljajo izjemno 

tesno povezavo med umom in svetom. Tako podosebni in sklepalni mehanizmi »ne predstavljajo 

prepreke med umom in svetom« (Clark, 2013: 199). 

Ker napovedno kodiranje pojmuje možgane kot verjetnostnosklepalni stroj, ki neprestano skrbi za 

čim boljše ujemanje toka napovedi od zgoraj navzdol s senzoričnim tokom od spodaj navzgor, 

privede to do razmejitve uma in sveta, ki ga um modelira. Posledica tega je »razkol med 

možganskimi modeli, ki generirajo napovedi, in modeliranimi stanji sveta« (Hohwy, 2014: 9). 

Napovedno procesiranje pa obravnava sklepanje v precej drugačni luči, in sicer kot »znatno manj 

zahteven proces, kot je predstavljen v okviru napovednega kodiranja« (Clark, 2016b: 6). 

Napovedno procesiranje opisuje zaznavanje kot kanal, ki agensom omogoča prepoznavo 

preprostih nespremenljivk v senzoričnem toku (Ballard, 1991; Churchland, Ramachandran in 

Sejnowski, 1994; Warren, 2006; Anderson, 2014). Zaznava, obravnavana na tak način, omogoča 

»oprijem (ang. grip) nad svetom, ki je osnovan na delovanjih, in ne zgolj nevtralno rekonstrukcijo 

sveta« (Clark, 2016b: 6). Tak aspekt zaznavanja imanentno vključuje delovanja organizma. Kot 

primer vzemimo morske ptiče strmoglavce, ki pri spuščanju v vodo glede na relativno hitrost 

širjenja slike v optičnem polju izdelujejo napovedi o času trka (Lee in Reddish, 1981). V takšnih 
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primerih vedenjski uspeh ni rezultat sklepanja, ki je osnovano na nekakšni notranji kopiji 

zunanjega sveta, ampak je posledica zaznavno-dejavnih ciklov, ki delujejo tako, da ohranjajo 

senzorične stimulacije znotraj določenih meja. Takšne strategije so »nerekonstruktivne«, kar 

pomeni, da zaznavanja ne uporabljajo z namero aktivne izgradnje notranjega modela, ki bi 

povzemal strukturo zunanjega sveta in bi ga bil zmožen nadomestiti. Trenutno vedênje je mogoče 

z uporabo zaznavanja kot kanala, ki omogoča organizmu koordinacijo njegovega vedenja z 

izbranimi aspekti okolja. 

Anderson (2014) opisuje nerekonstruktivne pristope kot alternativo rekonstruktivnim, pri katerih 

je zaznavanje obravnavano kot analogno znanstvenemu sklepanju in kjer se na podlagi nepopolnih 

podatkov generirajo hipoteze o zunanjem svetu, ki se nato prilagajajo in preoblikujejo na podlagi 

naknadnih senzoričnih dražljajev. Rekonstruktivni pristopi (med katere sodi na primer napovedno 

kodiranje) obravnavajo kognicijo kot fenomen, ki je posledica zaznavanja in je nespojen z 

okoljem, medtem ko jo nerekonstruktivni pristopi (med katere sodi denimo napovedno 

procesiranje) obravnavajo kot »delikaten ples med zaznavanjem in delovanji« (Clark, 2016b).  

 

Napovedno procesiranje obravnava minimizacijo napovedne napake kot tesno povezano z 

delovanji oziroma aktivnim sklepanjem in zagovarja stališče, da napovedno procesiranje nudi 

podporo bolj utelešenim in enaktivističnim teorijam kognicije (Clark, 2015; 2016a; 2016b): 

 

»[S]klepanje kot del napovednega procesiranja ni zavezano tvorjenju internih stanj, 

zapolnjenih z rekonstruirano vsebino. Sklepanje ne obstaja z namenom gradnje notranjega 

sveta, ki bi nadomeščal celotno bogastvo zunanjega sveta, temveč zagotavlja učinkovite in 

poceni strategije, katerih razvijanje in uspeh sta odvisna od strukture in doprinosov 

zunanjega sveta samega in na katere se vežejo naša delovanja in intervencije« (Clark, 

2016b: 191). 

 

Primarni cilj napovednega procesiranja torej ni ustvarjanje reprezentacij v možganih oziroma 

notranjega generativnega modela, ki bi vseboval vse elemente »sveta, skritega za tančico zaznave« 

(Clark, 2013: 184). Možgane si lahko tukaj predstavljamo kot vključene v iskanje nevronskih stanj, 
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»ki se kar najbolje prilegajo trenutni senzorični poplavi« (Clark, 2016b: 192). 

 

Sklepanje in reprezentacija sta v napovednem procesiranju porazdeljena čez celotno omrežje 

usmerjenih in »povratnih« (ang. feed-back) povezav. Možgani posledično veljajo za nekakšno 

raztelešeno centralno procesno enoto, kompleksno omrežje porazdeljenih verjetnosti, ki izrablja 

telesno dinamiko za dosego ekonomičnih rešitev kognitivnih in okoljskih zahtev. Za Clarka je 

aktivno sklepanje po eni strani orodje za ustvarjanje informacij, po drugi strani pa se nagiba k bolj 

enaktivistični interpretaciji, po kateri je reševanje problemov porazdeljeno čez celoten sistem um-

telo-okolje, kar »dovoljuje produktivno lenim možganom čim manj dela, a še vedno uspešno 

reševanje (oziroma da celoten utelešen, okoljsko umeščen sistem uspešno rešuje problem)« (Clark, 

2016b: 248). 

 

Kot smo videli v prejšnjem poglavju, je v napovednem kodiranju potrebno izdatno notranje 

modeliranje in reprezentiranje vseh interakcij med zunanjimi faktorji in posledic interakcij na 

senzorične vhodne signale. Pri napovednem procesiranju pa sklepanje ne izhaja iz notranjega 

modela, ki sestoji iz rekonstruirane natančne vsebine, ki naj bi nadomeščala zunanji svet. 

Sklepanje temelji na 

 

»strategijah, katerih uspeh in izvajanje sta trajno odvisna od strukture in trenutnega 

doprinosa zunanjega sveta in ki zajemajo delovanja, intervencije in spremenljive 

porazdelitve pozornosti« (Clark, 2016b: 8). 

  

Naloga napovednega procesiranja tako ni sklepanje na najustreznejšo reprezentacijo sveta na 

podlagi senzoričnih informacij ampak iskanje vzorcev nevronske aktivnosti, ki se v obliki delovanj 

ali pripravljenosti na delovanja kar najbolje prilegajo trenutnim senzoričnim stanjem. Anderson in 

Chemero (2013) izpostavljata, da takšna degradacija delovanj priča o tem, da Clarke v zadnji 

instanci zastopa internalizem. Pravzaprav naj bi bila po tem gledanju edina razlika med 

napovednim procesiranjem in napovednim kodiranjem zgolj v tem, da Clark ne dopušča 

rekonstruktivnih notranjih modelov. Interpretacija uma kot izoliranega za dokazno-sklepalno mejo 
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je pri napovednem procesiranju do neke mere dovoljena.7 Če koncept izolacije pod izrazom svet 

razume izključno »tisto, kar je hkrati specificirano s kontinuiranim tokom (delno samoinduciranih) 

senzoričnih stimulacij in vključeno vanj«, lahko seveda zatrdimo, da »PEM res zahteva neko vrsto 

izolacije« (Clark, 2016b: 10). A tudi izolacija v tej okrnjeni obliki za Clarka ne odraža nujnosti 

uporabe rekonstruktivnega modela zaznavanja, v skladu s katerim naj bi bila delovanja 

organizmov izbrana s procesom sklepanja na vsebini notranjega modela, katerega vloga je 

nadomestiti zunanji svet:  

»Dejstvo, da je nevronsko procesiranje organizirano okoli procesa minimizacije napovedne 

napake, ne ogroža trditve, ki leži v srži nedavne literature na področju utelešenega uma. 

Kar ta literatura primarno zavrača, so izdatni rekonstruktivni modeli zaznavanja. Na prvi 

pogled je videti, da konflikt izhaja iz večpomenskosti konceptov sklepanja in izoliranosti. 

Zdi se namreč, da ti koncepti nakazujejo na obstoj bogate notranje rekapitulacije distalnega 

okolja, kar posledično degradira vlogo delovanj in povzdiguje vlogo sklepanja, ki temelji 

na notranjem modelu. A tega ne zahteva noben aspekt napovednega procesiranja. Ravno 

nasprotno, PEM močno nakazuje na to, da se bodo možgani, kadar koli bo to le mogoče, 

zatekli k preprostim strategijam, ki temeljijo na delovanjih, spojenih s svetom …« (Clark, 

2016b: 10). 

 

Napovedno procesiranje torej sklepalni izolaciji ne daje povsem enake epistemološke vloge kot 

napovedno kodiranje. V modelu napovednega procesiranja pa se pojavi vprašanje natančne 

lokacije sklepalne meje. Za razliko od napovednega kodiranja, pri katerem je sklepalna meja, kot 

smo videli v prejšnjem poglavju, jasno in strogo zastavljena, je pri napovednem procesiranju 

izjemnega pomena vprašanje, »kje zastaviti meje zaznavanja – in vprašanje, ali so dobro uglašena 

orodja in tehnologije zmožne začasno ali trajno spremeniti mesta, kjer se te meje nahajajo« (Clark, 

 

7 Clark (2016b) trdi, da so tako scenariji z možgani v kadi kot tudi skepticizem povsem nepomembni pri 

iskanju kompatibilnosti med napovednimi modeli in utelešenimi pristopi. Izpostavlja, da skepticizem 

najverjetneje ne bo izginil niti v utelešenih interpretacijah napovednih modelov oziroma da je pojav 

skepticizma v takšnih debatah zavajajoč in se zato ne bi smeli zmeniti zanj. Toda Clarkova pozicija se 

razlikuje od stališč ostalih zagovornikov utelešenih pristopov, ki vidijo skepticizem kot simptom napačnih, 

internalističnih teorij. 
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2016b). To vprašanje nas privede do pogleda na pristop razširjenega uma v modelu napovednega 

procesiranja. 

6.2 Odnos napovednega procesiranja do razširjene, utelešene in enaktivistične 

kognicije 

Leta 1998 sta Clark in Chalmers v vplivnem delu »The Extended Mind« predlagala razširjen 

pristop k človeški kogniciji, in sicer skozi prizmo  

»aktivnega eksternalizma, ki je osnovan na ideji, da igra pri delovanju kognitivnih 

procesov okolje aktivno vlogo« (Clark in Chalmers, 1998: 8).  

Avtorja predlagata možnost delovanja človeškega organizma kot povezanega z zunanjimi 

entitetami v dvosmerni interakciji, kar ustvari spojen sistem, ki ga lahko upravičeno opišemo kot 

kognitivnega. Tokovi človeške kognicije naj bi tako vključevali procese in shrambo, ki ju 

omogočajo zunanji viri. Medtem ko za učinkovito interakcijo s takšnimi in podobnimi elementi 

»zunajnevronskega sveta« napovedno kodiranje predpostavlja »precizno in pravilno notranjo 

reprezentacijo« (Hohwy, 2014), napovedno procesiranje predpostavlja uporabo  

»zaznavno vzdrževanega motorično-informacijskega oprijema nad svetom: varčno 

zaznavno-vedenjsko strategijo, ki usvoji ustrezne informacije ravno dovolj hitro, da jih 

lahko prevede v delovanje« (Clark, 2016b: 11).  

Tukaj imajo zunanji viri zmožnost postati del priučenih navad v smislu večstopenjskih motoričnih 

strategij, ki agensu služijo za interakcijo s svetom. V takšnih primerih prihaja do  

»začasnega združenja v notranjosti odvijajočih se procesov, med katerimi lahko vsak 

neposredno in v različnih časovnih obdobjih posreduje signale tako drugim notranjim 

procesom kot tudi izhodnim 'epistemskim dejanjem', s katerimi organizem pridobiva nove 

informacije« (Clark, 2016b: 11).  

Koncept »epistemskega dejanja« izhaja iz dela Kirscha in Maglia (1994), v katerem avtorja 
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epistemsko dejanje opredelita kot fizično delovanje, ki naredi mentalne komputacije lažje, hitrejše 

in zanesljivejše in ki je »zunanje delovanje, ki ga agens izvede z namenom spremembe svojega 

komputacijskega stanja« (Kirsch in Maglio, 1994: 513, 514). Zunanji viri tako v modelu 

napovednega procesiranja igrajo potencialno vlogo delov mehanizmov kognicije in v nasprotju z 

napovednim kodiranjem ne predstavljajo zgolj zunanjih vzrokov, skritih za dokazno-pojasnjevalno 

mejo. Možgani so tako le še eden izmed mnogih vzrokov, hkrati pa delujejo kot del naše kognitivne 

opreme, ki prispeva k našemu kognitivnemu procesiranju na ogromno načinov. Delovanja, ki jih 

omogoča interakcija z zunanjimi viri, postanejo 

»tesno podosebno povezana z delovanji in procesi, ki jih omogočajo nevronski in telesni 

viri, in sicer tako, da celoten spremenljiv skupek tekoče in avtomatično prispeva k 

uspešnosti reševanja problema« (Clark, 2016b: 13). 

 

V prejšnjem poglavju smo videli, da napovedno kodiranje narekuje nevrocentrični pogled na um, 

mdr. tudi zato, ker naj bi možgani predstavljali samodokazovalni sistem (Hohwy, 2016). Clark 

(2016b) pa izpostavlja po mojem mnenju nadvse pomemben aspekt definicije samega modela 

agensa po Fristonu (2011; 2013), ki pravi, da 

 

»koncept modela zajema celotnega utelešenega agensa … Agens ne poseduje modela 

svojega sveta – agens sam je model. Z drugimi besedami: forma, struktura in stanja naših 

utelešenih možganov ne vsebujejo modela senzoriuma – možgani so ta model« (Friston, 

2013: 32).  

 

Celoten model, katerega dokazi so maksimizirani z njegovim lastnim preživetjem, torej zajema 

celovitega utelešenega agensa, ne le njegove možgane. Generativni model, implementiran z 

možganskimi aktivacijskimi vzorci, tako vendarle prispeva k celovitemu utelešenemu modelu, ki 

»uteleša vzročno strukturo svojega lokalnega okolja« (Friston, 2011: 89). V napovednem 

kodiranju prevladuje aspekt možganov kot samodokaznega sistema, v napovednem procesiranju 

pa se izpostavlja aspekt samodokaznega utelešenega agensa. Čeprav Hohwy (2014) apelira na 

načelo proste energije in naravo markovskih odej kot razlog za izoliranost, pa načelo proste 
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energije  

 

»ne podpira nevrosklepalne izoliranosti … Nasprotno, model sestoji iz celotnega 

utelešenega organizma, katerega telesne oblike in značilnosti so same po sebi enote, ki 

minimizirajo prosto energijo« (Clark, 2016b: 15).  

 

Vzemimo kot primer bakterijo salmonele (Salmonella enterica). V skladu z načelom proste 

energije takšno bitje zagotavlja dokaz za obstoj samega sebe s tem, ko obstaja kot utelešen model 

svojega okolja. Temu je tako, ker morajo tudi v primeru takšnega organizma, kot je bakterija,  

 

»njena notranja stanja tvoriti generativni model njenega sveta, katerega prosta energija je 

minimizirana z zaznavanjem in delovanji. Ker je prosta energija funkcija zaznavanj in 

notranjih stanj, je v svoji srži atribut utelešenega sklepanja« (Friston, 2011: 117).  

 

V primeru bakterije salmonele tako v skladu z načelom proste energije prihaja do izdatnega 

samodokazovanja, to pa ne poteka v izolaciji od njenih »organov«, ampak zavzema njeno celotno 

sestavo, vse do zadnjega nanometra njenih bičkov. Ko poskušamo razumeti način, na katerega 

bakterija začasno zaobide drugi zakon termodinamike, moramo kot model, ki minimizira prosto 

energijo, upoštevati celotno utelešeno bakterijo. 

 

Clarkovo napovedno procesiranje torej priznava obstoj dveh epistemološko zelo različnih 

pojmovanj pojma »modela«. Prvo, bolj konvencionalno in »omejeno« pojmovanje trdi, da so vsi 

relevantni aspekti, ki jih moramo poznati za razumevanje uma in inteligentnega adaptivnega 

odziva, zajeti v načinih, kako senzorični vnosi delujejo na notranji model. Drugo, »širše« 

pojmovanje, ki je bolj v skladu z načelom proste energije, pa jemlje kot modele celotne agense:  

 

»Kot modeli štejejo utelešeni agensi kot taki, do minimizacije proste energije pa pride s 

pomočjo velikega nabora trikov in zvijač. Ti lahko (a ne nujno) zajemajo uporabo 

kompleksnih eksplicitnih notranjih modelov. Prav tako pa zajemajo uporabo zelo 

preprostih notranjih modelov, dejstev o tipu senzorjev, celotni morfologiji, senzoričnih 
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postavitvah in materialih, ki tvorijo organizem. To pomeni, da tisto, kar je v relevantnem 

smislu samodokazujoče, niso možgani (ali notranji modeli, ki temeljijo na njih), temveč 

celotni utelešeni organizmi« (Clark, 2016b). 

 

Sledi poglavje o napovedni vključenosti, enaktivističnem napovednem modelu, v katerem pojem 

»model« prav tako zajema celovitega agensa, hkrati pa zavrača vsakršno internalistično ali 

reprezentacijsko interpretacijo ter v tem oziru predstavlja »močno« utelešen model. Kot bomo 

videli v nadaljevanju, se napovedna vključenost loteva obravnave odnosa med umom, telesom in 

svetom s svežim pristopom pojmovanja koncepta aktivnega sklepanja in načela proste energije. 

 

 

7 Napovedna vključenost 

7.1 Napovedna vključenost – enaktivistični napovedni model? 

 

Do sedaj smo razlikovali med dvema že ustaljenima filozofskima teorijama napovednih modelov: 

napovednim kodiranjem, ki ga najbolj zaznamujejo notranji generativni modeli in poudarek na 

minimizaciji napovednih napak, ter napovednim procesiranjem, ki je korak bliže »pravi« utelešeni 

teoriji. Gallagher in Allen (2016) pa s teorijo napovedne vključenosti stopita korak dlje, saj v njej 

najdemo enaktivistične prvine, s pomočjo katerih poskušata pojasniti kognicijo.  

Nevrocentričen, sklepalno izoliran um, ki je v nekem smislu paradni konj teorije napovednega 

kodiranja, igra, kot rečeno, v nevroznanosti prevladujočo vlogo. Tradicionalne dolgoletne 

epistemološke debate o kogniciji v ospredje postavljajo rekonstruktivne poglede, na primer 

mehanizme reprezentacijskih procesov, na katerih temelji teorija uma (Premack in Woodruff, 

1978; Sterelny, 1990; Whitten, 1991), in zrcalne nevrone, na katerih temelji teorija zrcalnih 

sistemov oz. simulacijska teorija empatije (Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese in Rizzolatti, 

1992; Gallese, Fadiga, Fogassi in Rizzolatti, 1996; Ferrari, Gallese, Rizzolatti in Fogassi, 2003). 

Z nevroznanstvenega vidika sta v okviru takšnih reprezentativnih teorij v ospredju dve kortikalni 

omrežji, in sicer omrežje »ToM« (ang. Theory of Mind), ki vključuje bilateralni temporoparietalni 



 

41 

 

stik, posteriorno cingulatno skorjo in medialno prefrontalno skorjo (Frith in Frith, 2003; Gallagher 

et al., 2000; Saxe in Kanwisher, 2003), ter omrežje, ki povezuje zrcalna področja in prefrontalno 

ter parietalno skorjo (Iacoboni et al., 2005). Ti pristopi se dojemajo kot konsistentni s klasičnimi 

komputacijskimi modeli (Nichols in Stitch, 2003). 

Zadnjih dvajset let se določeni raziskovalci namesto na klasično komputacijsko teorijo uma in 

metodološki individualizem osredotočajo na utelešene, enaktivistične pristope h kogniciji 

(Gallagher, 2005; 2008; Ratcliffe, 2007; Reddy in Trevarthen, 2004). Ti pristopi dajejo poudarek 

na socialno interakcijo med agensi in predvsem proučevanje vloge delovanj. V teh modelih so 

možgani le del sistema »um-telo-okolje« in prispevajo k splošnim odzivom organizma v socialnih 

in medosebnih situacijah. Splošni odzivi organizma v družbenih in medosebnih situacijah namreč 

ne pomenijo, da se možgani v namen ponazarjanja mentalnih stanj drugih agensov poslužujejo 

reprezentacij, ampak da sodelujejo v celovitem utelešenem procesu, ki poteka med umom, telesom 

in okoljem.  

Na vprašanje, kako se tak celosten proces povezuje z možganskimi funkcijami, najdemo odgovor 

v napovednih modelih, ki izpostavljajo vlogo aktivnega sklepanja in utelešenosti. Eden izmed njih 

je teorija napovedne vključenosti (Gallagher in Allen, 2016). Teorija napovedne vključenosti je 

vzklila iz ideje, da aktivno sklepanje poudarja pomen utelešenosti in dinamične interakcije 

(Friston, Mattout in Kilner, 2011; Friston in Frith, 2015a; Friston in Frith, 2015b; Kilner, Friston 

in Frith, 2007). Ta proces v modelu napovedne vključenosti Gallagher in Allen vidita kot 

»napovedno vključenost v teku – dinamično prilagoditev, s katero se možgani kot del 

večjega organizma in hkrati sočasno z njim aktivno odzivajo na način, ki omogoča ustrezno 

stalno usklajevanje z okoljem, ki je hkrati fizično, družbeno in kulturno« (Gallagher in 

Allen, 2016: 8). 

V modelih napovednega kodiranja in napovednega procesiranja je aktivno sklepanje del procesa, 

ki ustvarja senzorične izkušnje, ki preizkušajo ali potrjujejo pričakovanja. Na primer, naloga 

aktivnih očesnih sakad ni le pasivno pregledovanje značilnosti dražljajev, ampak aktivno 

vzorčenje delov sveta, ki se skladajo s pričakovanji oziroma odpravijo morebitne nejasnosti 
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(Friston, Samothrakis in Montague, 2012). Način, kako »sakade vzorčijo svet, je povezan s 

preizkušanjem hipotez in iskanjem boljših informacij za kontrolo delovanj« (Hohwy, 2013: 215).  

 

Z enaktivistične perspektive pa proces aktivnega sklepanja, ki zaobjema celoten sistem, ni zgolj 

vzorčenje, ki služi zagotavljanju ustreznih napovedi, ampak je po svojem bistvu bolj delovanje kot 

sklepanje. Aktivno sklepanje je »delovanje, enaktivistična prilagoditev, vpetost v svet, ki 

implicitno vključuje pričakovanja in popravke« (Gallagher in Allen, 2016: 8, poudarek je njun). 

Tako kot v določeni meri v ostalih dveh modelih igra tudi v enaktivističnem modelu osrednjo 

vlogo načelo proste energije. Vendar pa je kot temeljni aspekt napovedne vključenosti 

izpostavljena analogija med načelom proste energije in celično avtopoezo (Varela, Maturana in 

Uribe, 1974). Pri avtopoetskih procesih avtonomni agensi vzdržujejo svojo dinamično integriteto 

tako, da se izogibajo nepričakovanim stanjem (ergodičnost), to pa je način minimizacije 

presenečenja. Aktivno sklepanje je mehanizem, ki omogoča in ustvarja utelešen napovedni model: 

prek procesov aktivnega sklepanja organizem ustvarja notranjo dinamiko, kot so na primer 

verjetnostne napovedi, utelešene v nevronskem sistemu, ki maksimizira preživetje – minimizira 

variabilno prosto energijo – in hkrati deluje na svet na način, da senzorične informacije prilagaja 

predhodnih napovedim. Dvostranskost aktivnega sklepanja Gallagher in Allen (2016) izrazita 

takole:  

»Če se neka stvar upira entropiji in je sestavljena iz lokalno vzajemnih stanj ali procesov, 

razporejenih v markovsko odejo, bo po FEP preživela bodisi z natančnim napovedovanjem 

stanj sveta (kar predpostavlja njihovo kontekstualizacijo s pomočjo delovanj, ki jih je 

organizem zmožen) bodisi z delovanjem na svet, ki poskrbi, da interakcija z njim ne 

povzroča presenečenj (kar predpostavlja občutljivost delovanj na stanja organizma). V tej 

shemi je senzorno-motorično spajanje vedno podrejeno (homeostatski) dinamiki 

organizma, ki jo mora sistem vzdrževati za nadaljnje preživetje. Kakršnokoli delovanje ali 

zaznavanje je omejeno s to nujo po vzdrževanju avtopoezne integritete. Gledano s 

hevristične perspektive si lahko tak sistem predstavljamo kot nekaj, kar vedno išče načine, 

s katerimi bo poskusilo potrditi hipotezo, da je živo. Izhajajoč iz osnovnih aksiomov 

termodinamike, informacijske teorije in verjetnostnih odvisnosti načelo proste energije 
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ponuja razlago tega, kako naravno pride do pojava homeostatskih bioloških sistemov iz 

spojenih dinamik med notranjimi in zunanjimi stanji in njihovimi konstitucijami« 

(Gallagher in Allen, 2016: 10). 

 

Vzajemna odvisnost med zaznavo in delovanji odraža močno obliko utelešenosti, kjer morfološka 

struktura agensa zameji nabor delovanj, stanj in strategij, ki jih bo organizem najverjetneje izvedel.  

Avtorja kot ključno razliko med modeli napovednega kodiranja, napovednega procesiranja in 

napovedne vključenosti izpostavljata tudi način uporabe markovskih odej, ali natančneje, 

zastavljanje njihovih meja in narave njihove prepustnosti, tj. tega, ali s svetom omogočajo spajanje 

ali pa med odejo in svetom obstaja stroga ločnica. 

V naslednjem podpoglavju podrobneje raziščem vlogo aktivnega sklepanja, načela proste energije 

in markovskih odej znotraj modela napovedne vključenosti. Vključene so tudi relevantne 

nevroznanstvene raziskave za vsako od naštetih področij. 

7.2 Aktivno sklepanje v napovedni vključenosti  

Kot smo videli, se v napovednem kodiranju in napovednem procesiranju aktivno sklepanje 

obravnava primarno kot proces vzorčenja, ki služi ustvarjanju senzoričnih izkušenj, namenjenih 

preizkušanju in potrjevanju napovedi. V napovedni vključenosti pa aktivno sklepanje zaobjema 

celovit sistem »um-telo-okolje«. Aktivno sklepanje ni zgolj vzorčenje, ki služi zagotavljanju 

ustreznih napovedi, ampak je v svoji srži bolj delovanje kot sklepanje. Aktivno sklepanje je  

»proces dinamičnega 'uglaševanja' (ang. attunement), ki zajema celoten sistem, in ne zgolj 

preizkušanje ali vzorčenje, ki služi boljšim nevronskih napovedim; aktivno sklepanje je 

bolj delovanje kot sklepanje; je delovanje, enaktivistična prilagoditev, vpetost v svet …« 

(Gallagher in Allen, 2016: 8, poudarek je njun).  

Nevrocentričnost je v modelu napovedne vključenosti odpravljena: možgani ne zasedajo 

osrednjega mesta, ampak so le ena izmed postaj, ki so del zanke, v katero sodijo tudi telo in okolje:  
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»[P]rilagajanje in uglaševanje agensa se da zaobjeti v fizičnih dinamičnih procesih, ki 

vključujejo možgane in telo, vključno z avtonomnim in perifernim živčnim sistemom« 

(Gallagher in Allen, 2016: 9).  

 

Prva nevroznanstvena raziskava v prid povezanosti aktivnega sklepanja (in načela proste energije) 

z utelešenostjo, ki jo bom izpostavil, je raziskava Barretta in Barra iz leta 2009. Avtorja predlagata 

tako imenovano afektivno napovedno hipotezo, po kateri do afektivnih odzivov organizma, ki 

signalizirajo relevantnost, »vpadljivost« (ang. salience) ali vrednost zaznanega, ne pride v 

posebnem koraku, ki bi se zgodil za tem, ko je bil objekt že identificiran, temveč afektivni odzivi 

podpirajo proces vidnega zaznavanja od samega začetka vizualne stimulacije. Do afektivnih 

napovedi namreč pride že nekaj milisekund po prihodu vizualnih signalov na mrežnico. V tej luči 

lahko za interoceptivne občutke trdimo, da igrajo integralno vlogo v epistemskem procesu, saj 

pomagajo pri identifikaciji objekta in so delno zasnovani na naših predhodnih izkušnjah in 

reakcijah (Barrett in Barr, 2009). Poglavitni poudarek tukaj je na orbitofrontalnem korteksu (ang. 

orbitofrontal cortex, OFC), ki je asociativno področje, katerega vloga je integracija senzoričnih 

vnosov, ki izhajajo tako iz sveta kot iz telesa z namenom ustvarjanja multimodalnih reprezentacij 

sveta in njegovih vrednosti v določenem trenutku v času (Carmichael in Price, 1995; Mesulam, 

2000; Ghashghaei in Barbas, 2002). OFC prav tako igra vlogo pri nagrajevanju (Kringelbach, 

2005), hedoničnih izkušnjah (Wager et al., 2008) in procesiranju vidnih, slušnih in vohalnih 

informacij (Price, 2007). Orbitofrontalni korteks tako vseskozi integrira zunanje in notranje 

senzorične informacije. Ta vloga OFC nakazuje na to, da so zavestne zaznave resnično intrinzično 

prepojene z afektivnimi vrednostmi, pri čemer relevantnost objekta ni »izračunana« ex post facto. 

Nadalje, OFC igra ključno vlogo pri ustvarjanju napovedi, ki podpirajo zaznavanje objekta, kar 

daje težo hipotezi, da napovedi, ustvarjene med zaznavanjem objekta, zajemajo afektivno vrednost 

kot nujen in običajen del vizualne izkušnje (Barrett in Barr, 2009). 
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Slika 3. Povezave med orbitofrontalnim korteksom in vizualnimi omrežji. »S« predstavlja vizualne 

informacije, ki dosežejo dorzalni in ventralni tok iz vizualnih področij in talamusa. Medialni OFC je del 

visceromotoričnega omrežja, ki prispeva k nadzoru notranjih telesnih stanj. Lateralni OFC je del omrežja 

senzorične integracije, ki povezuje senzorične reprezentacije iz zunanjosti in notranjosti telesa (vzeto iz 

Barrett in Barr, 2009).  

 

Orbitofrontalni korteks pa ni edina možganska struktura, ki multimodalno integrira notranje in 

zunanje senzorične informacije. Allen in sodelavci (2016) z metodo dinamičnega kavzalnega 

modeliranja signalov fMRI, povezanih s taktilnimi dražljaji, izpostavijo vlogo anteriornega 

insularnega korteksa (ang. anterior insular cortex, AIC) pri integraciji telesnih zaznav od spodaj 

navzgor in napovedi od zgoraj navzdol z namenom taktilnega zavedanja. Poleg AIC avtorji pri 

ustvarjanju afektivnih napovedi navajajo tudi ključno vlogo ventralnega medialnega 

prefrontalnega korteksa (ang. ventral medial prefrontal cortex, VMPFC) in anteriornega 

cingulatnega korteksa. VMPFC procesira vrednost oziroma nagrado in hkrati zajema modulacije 

hrbtenjače in parasimpatičnega živčnega sistema od zgoraj navzdol. Anteriorni cingulatni korteks 

in AIC pa sta oba vpletena v integracijo senzacij iz različnih modalitet višjega reda in modulirata 

vizualni korteks, VMPFC in kontrolne centre možganskega debla. Anteriorni insularni korteks 

 

»najverjetneje koordinira globalno kortikalno procesiranje presenetljivih oziroma 

nepričakovanih telesnih dražljajev s tem, da povezuje senzorične regije nižjega reda z 
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regijami prefrontalnega in cingulatnega korteksa, ki so povezane s pozornostjo in 

vpadljivostjo. S perspektive napovednih modelov je ta povezava najverjetneje realizirana 

z moduliranjem natančnosti napovednih napak od spodaj navzgor, ki imajo tako večji vpliv 

na procesiranje višjih nivojev« (Allen et al., 2016: 39).  

 

Ti izsledki povezujejo učinkovanje od zgoraj navzdol z zaznavnim zavedanjem, kar je skladno s 

simulacijami napovednih modelov pozornosti v vizualni domeni (Feldman in Friston, 2010). 

Možna interpretacija teh izsledkov je, da AIC z nadziranjem in moduliranjem natančnosti vnosov 

od spodaj navzgor podpira pojav globalnega hierarhičnega delovnega prostora (Friston in Kiebel, 

2009). Allen in sodelavci (2016) so prepričani, da 

 

»takšni izsledki izpostavljajo tesno povezavo med anteriorno insulo in utelešenim aktivnim 

sklepanjem … [P]ri udeležencih, ki so poročali o najnižji zahtevnosti razločevanja razlik 

med dražljaji, je ojačanje povezav med PFC in AIC efektivno ustvarilo popolno kortikalno-

podkortikalno ponavljajočo se zanko med somatosenzoričnim in prefrontalnim korteksom, 

kar je v skladu z vlogo AIC pri koordinaciji globalnega nevronskega delovnega prostora 

(Dehaene, Charles, King in Marti, 2014) in lahko nakazuje na inherentno utelešen aspekt 

tega delovnega prostora, ustvarjen s povezavami skozi AIC« (Allen et al., 2016: 41). 

 

Naslednja nevroznanstvena študija, ki nudi podporo utelešeni interpretaciji aktivnega sklepanja, je 

študija, ki sta jo izvedla Lisa Barrett in Kyle Simmons (2015). Avtorja predlagata model 

»utelešenega napovednega interoceptivnega kodiranja« (ang. embodied predictive interoception 

coding model), ki integrira anatomski model kortikalnih povezav z načeli aktivnega sklepanja. 

Medtem ko se ostali raziskovalci interoceptivnih napovedi osredotočajo na posamezne možganske 

strukture (Gu, Hof, Friston in Fan, 2013; Seth, 2013; Seth, Suzuki in Critchley, 2011; Singer, 

Critchley in Preuschoff, 2009), sta Barrettova in Simmons pod drobnogled vzela delovanje 

laminarne arhitekture medkortikalnih povezav in kako te služijo kot mehanizem za udejstvovanje 

interoceptivnih napovedi in napovednih napak. Avtorja ugotavljata, da je integracija strukturnega 

modela z načelom aktivnega sklepanja konsistentna z zgodnjimi teoretičnimi pristopi nevronske 

implementacije shem aktivnega sklepanja (Mumford, 1992). 
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Delovanje vseh navedenih možganskih struktur močno nakazuje na to, da se strategije, ki 

vključujejo afektivnost, ne nahajajo le v možganih, ampak zajemajo celo telo: gre torej za 

anatomsko podprte strategije (Freund et al., 2016; Allen et al., 2016). Telesne afektivne 

spremembe, do katerih pride pri zaznavanju, so integrirane s senzomotoričnim procesiranjem, kar 

se odraža v tem, da je že pred samim prepoznavanjem objekta ali osebe telo konfigurirano v 

splošne avtonomne vzorce, izoblikovane na podlagi prejšnjih izkušenj in asociacij.  

Vse to je v skladu z enaktivistično interpretacijo aktivnega sklepanja. Antireprezentacijske 

interpretacije aktivnega sklepanja denimo prav tako zavračajo Ramstead, Badcock in Friston:  

»Pri aktivnem sklepanju gre za samoorganizacijo informacij, ki je skupna spojenim 

sistemom. Aktivno sklepanje in statistični (generativni) modeli, ki izhajajo iz njega, 

vsebujejo zgolj indikatorje informacij … Nobeden od teh indikatorjev ne predpostavlja 

reprezentacijske interpretacije …« (2018: 6). 

V modelu napovedne vključenosti naloga zaznave ni le prepoznava oziroma identifikacija. Prav 

tako naloga zaznave ni namenjena izključno delovanju (kot npr. trdi Nöe, 2004). Zaznavanje je 

vse to in še veliko več, saj poleg identifikacije in izvedbe delovanj zajema tudi nagrado, 

hedoničnost, estetiko in afektivnost. Friston, Fitzgerald, Rigoli, Schwartenbeck in Pezzulo (2016) 

ter Schwartenbeck, FitzGerald, Dolan in Friston (2013) ugotavljajo, da agensi kljub naravnanosti 

njihovih sistemov k minimizaciji presenečenja včasih iščejo zaznavno presenetljiva stanja. To naj 

bi bilo posledica tega, da so agensi pripravljeni zamenjati relativno kratkoročno gotovost (stanje 

nizke presenetljivosti) za možnost dolgoročne gotovosti, ki bo na daljši rok privedla do manjšega 

presenečenja oziroma učinkovitejše minimizacije proste energije.  

V modelu napovedne vključenosti so zaznavna omrežja dinamično povezana z utelešenimi 

procesi, kamor sodijo tudi endokrini in avtonomni sistemi. Iz tega sledi, da bi klasičen 

komputacijski miselni eksperiment možganov v kadi, ki je bil izpostavljen v poglavju o 

Hohwyjevem napovednem kodiranju, pri utelešenem modelu napovedne vključenosti popolnoma 

spodletel. Trditev, da bi bile v primeru, če bi možganom v kadi dovajali primerne vnose, 

kognitivne funkcije in izkušnje enake kot pri polno utelešenem agensu, ne upošteva prispevkov 
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perifernih in avtonomnih procesov (Gallagher, 2017). Mnogo teoretikov (Aranyosi, 2013; 

Cosmelli in Thompson, 2010; Gallagher, 2005) se strinja, da bi za možnost reproduciranja 

človeške izkušnje morali reproducirati vse, kar biološko telo doprinese h kogniciji prek 

hormonalnega sistema, biokemije nevrotransmitorjev in afektivnega življenja. Za vse to pa bi bilo 

potrebno ustvariti nadomestno telo, kar potrjuje, da so za normalno delujoče možgane potrebni 

telesni vnosi (Damasio, 1994). Na primer, utrujenost in lakota vključujeta zunajnevronske procese, 

ki vplivajo na možgansko funkcijo. Homeostatska regulacija nastane prek obojestranskih, 

večinoma kemičnih vplivov med različnimi deli endokrinega sistema. Gallagher in Allen (2016) 

izpostavljata primer hipoglikemije, ki lahko vodi do počasnejše ali šibkejše možganske funkcije 

oziroma do izklopa nekaterih možganskih funkcij ali v skrajnih primerih do možganske smrti. 

Zaznava je 

»zaradi kemičnih učinkov lakote in utrujenosti […] modulirana. V kompleksni kemiji 

možgansko-telesnega sistema in v njegovem spajanju z okoljem obstajajo oprijemljive 

fizične povezave« (Gallagher in Allen, 2016: 11). 

7.3 Načelo proste energije v napovedni vključenosti 

 

Kot že rečeno, je ključen del enaktivističnega modela napovedne vključenosti načelo proste 

energije. A napovedna vključenost načelo proste energije in avtopoezo obravnava kot dve strani 

istega kovanca. Pri avtopoetskih procesih avtonomni agensi vzdržujejo svojo dinamično 

integriteto tako, da se izogibajo nepričakovanim stanjem, kar pomeni minimizacijo presenečenja 

oz. stanje ergodičnosti.  

Teorija dinamičnih sistemov igra v mnogih enaktivističnih argumentih pomembno vlogo. Že iz 

samega opisa bistva teorije dinamičnih sistemov lahko vidimo, zakaj je temu tako. Teorija 

dinamičnih sistemov namreč obravnava organizme kot  

»kompleksne sisteme, sestavljene iz številnih posameznih elementov, ki so hkrati spojeni 

s kompleksnim okoljem kot tudi odprti zanj. Deli organizma so koordinirani brez 

izvršilnega agensa ali programa, ki bi proizvajal organizirani vzorec. Namesto tega je 
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koherenca generirana izključno v odnosih med organskimi komponentami in omejitvami 

ter priložnostmi, ki jih daje okolje. Ta samoorganizacija pomeni, da niti en posamezen 

element nima kavzalnih prioritet« (Smith in Thelen, 2003: 343).  

Sledeč Bruinebergu, Kiversteinu in Rietveldu (2016), Gallagher in Allen (2016) trdita, da 

Fristonova formulacija aktivnega sklepanja dopušča možnost enaktivistične interpretacije, mesto 

katere zavzema enaktivistični model napovedne vključenosti. Napovedna vključenost poudarja 

dinamično spajanje organizma z njegovim okoljem in opredeli načelo proste energije v okviru 

avtopoeze.  

Hipólito, Ramstead, Constant in Friston (2020) so nedavno pokazali, kako je mogoče modelirati 

embriogenezo kot samoorganizacijo v dinamičnem sistemu, ki minimizira prosto energijo. Še več, 

podani matematični formalizem bi lahko pojasnil avtonomno pojavitev kognicije kot dinamičnega 

samoorganizirajočega se procesa (avtorji pri tem uporabijo formalizem markovskih odej, ki je 

matematično ogrodje načela proste energije), medtem ko se načelo proste energije, ki ga Friston 

(2013) opredeli kot krožno kavzalnost, naravno povezuje s širšim teoretičnim okvirom, ki se 

povezuje s konceptom avtopoeze. Samoorganizirajoči se sistem mora biti uglašen s svojo ekološko 

nišo na način, ki predvideva in minimizira presenečenje. To doseže z izvedbo delovanj, ki skrbijo 

za to, da dinamika sistema organizem-okolje ostaja znotraj relativno majhne podmnožice stanj, 

kar organizmu omogoča preživetje znotraj njegove ekološke niše (Bruineberg, Kiverstein, 

Rietveld, 2016; Friston, Mattout in Kilner, 2011).  

Na tem mestu se zopet srečamo z eno najpomembnejših, a večkrat zapostavljenih ali napačno 

interpretiranih Fristonovih (2013: 32) trditev: »Agens ne poseduje modela, agens sam je model.« 

Friston podrobneje izpostavlja, da »moramo razumeti pojem 'model' v najbolj vseobsegajočem 

smislu, tj. kot sintezo interpretacijskih dispozicij, morfologije in nevronske arhitekture ter kot 

nekaj, kar zajema uglašeno usklajevanje med aktivnim utelešenim organizmom in spojenim 

okoljem« (Friston, 2012: 76) .  

V nasprotju s Kirchhoffovim (2018) prepričanjem, da gre pri načelu proste energije in avtopoezi 

za dva epistemološko ločena pojma in da gre pri načelu proste energije za nadgradnjo avtopoeze 
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ter bi mu posledično veljalo dajati prednost, zagovarjam sam v skladu z Gallagherjem in Allenom 

sledeče: načelo proste energije in avtopoeza sta v mnogih pogledih analogna in se ne izključujeta, 

ampak zgolj izpolnjujeta različne teoretske potrebe. V skladu s tem ju je mogoče uporabiti družno 

za razlago številnih aspektov življenja. Na primer, pomanjkljivosti v originalnem avtopoetskem 

modelu lahko odpravimo tako, da mu dodamo določene karakteristike, kot je evolucijska 

adaptacija (Di Paolo, 2009), ki so zajete v načelu proste energije. Prav tako imata oba modela 

zmožnost zajemanja kognicije pri opisovanju živega, vsak s svojimi pojmi, ampak s podobnimi 

zaključki. Kognicija sestoji iz dveh momentov, ki jih mora živo bitje posedovati za učinkovito 

interakcijo s svojim okoljem: prvi moment je integracija vnosov iz okolja brez motenj v lastni 

strukturi, drugi pa modifikacija strukture med izvedbo takšne integracije (Bitbol in Gallagher, 

2018). V razširjenem avtopoetskem modelu je to dvoje enako (i) asimilaciji molekul v predhodno 

obstoječem krožnem metaboličnem sistemu in (ii) adaptivni modifikaciji organizacije tega sistema 

(Bitbol in Luisi, 2004). V FEP ta dva koraka privzameta obliko (i) minimizacije presenečenja in 

(ii) darvinistične kombinacije variacije in selekcije adaptivnih procesov z namenom minimizacije 

presenečenja (Friston, 2010).  

Kar se tiče (na prvi pogled) različnih epistemoloških predpostavk FEP in avtopoeze, Bitbol in 

Gallagher (2018) upravičeno izpostavljata neskladje med inherentno antireprezentacijsko naravo 

avtopoeze in reprezentacijsko obarvano semantiko, uporabljeno v formulaciji načela proste 

energije (npr. Friston, 2010; Friston, 2013). Nedvomno drži, da nomenklatura v formaciji 

formalizma markovskih odej odraža statistično ločenost notranjih in zunanjih stanj, kar namiguje 

na reprezentacijsko epistemologijo načela proste energije. Toda Ramstead, Badcock in Friston 

(2018) izpostavljajo, 

»da iz formalizma markovskih odej sledi pogojna neodvisnost onstran časovnih in 

prostorskih skal. Formalizem ima sposobnost formulacije dinamik sistema, ki se sestavljajo 

in ponastavljajo prehodno, in ne narekuje togih meja in demarkacij …« (Ramstead, 

Badcock in Friston, 2018: 3, poudarek avtorjev). 

Pravkar povedano se nanaša tudi na poglavje o napovednem kodiranju, kjer smo videli, da Hohwy 

kot enega svojih najtrdnejših argumentov za internalističen um uporablja naravo markovskih odej. 
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Trdi namreč, da izoliranost uma od telesa in sveta izhaja iz inherentne statistične lastnosti 

markovskih odej. A kot lahko vidimo, je »pogojna neodvisnost, inducirana s strani markovske 

odeje, le del tega, kar pomeni obstajati kot zamejen sistem … [FEP] se sklada z enaktivističnim 

konceptom kognicije in ga ne gre pojmovati skozi reprezentacijsko prizmo« (Ramstead, Badcock 

in Friston, 2018: 4).  

»Variabilna ekologija«, teorija, ki so jo nedavno predlagali Ramstead, Constant, Badcock in 

Friston (2019), se podrobneje ukvarja s samo naravo markovskih odej. Šlo naj bi za metateorijo 

hierarhično vgnezdenih živih sistemov,8,9 v kateri živi sistemi predstavljajo združen generativni 

model. Za vsak živi sistem ali sistem sistemov naj bi obstajal en globalni gradient proste energije, 

ki sestoji iz delnih gradientov na vsakem nižjem nivoju vgnezdene hierarhije markovskih odej. 

Skozi proces aktivnega sklepanja celoten skupek deluje v smeri zmanjševanja proste energije prek 

nivojev hierarhije, iz česar izhajajo integrirane dinamike spojenih ekoloških sistemov med 

organizmi in njihovimi nišami. Generativni modeli v napovednih modelih, ki izhajajo iz načela 

proste energije, v nasprotju s Hohwyjevim prepričanjem potemtakem niso omejeni le na možgane 

organizma.  

Markovske odeje v modelu napovedne vključenosti – skladno s FEP in v nasprotju z napovednim 

kodiranjem in napovednim procesiranjem – sistema ne izolirajo od okolja, ampak določajo njun 

spoj. Živeči sistemi so zaradi svojih termodinamičnih potreb odprti sistemi, ki selektivno 

izmenjujejo energijo, entropijo in informacije s svojim okoljem. V tem smislu so živi sistemi 

strukturno ali dinamično spojeni s svojimi okolji (Connolly in Deventer, 2017; Varela in Maturana, 

1972). Tako morfologija kot tudi biofizikalna mehanika in nevronska arhitektura organizma skupaj 

predstavljajo agensov model (Friston, Thornton in Clark, 2012). To pomeni, da se lahko iz tega 

 

8 Načelo proste energije se je, kljub temu da se je začelo formirati kot globalna možganska teorija, že 

uspešno apliciralo na življenje rastlin (Calvo in Friston, 2017), enoceličnih organizmov (Friston, 2013) in 

morfogeneze (Friston, Levin, Sengupta in Pezzulo, 2015). 

9 Pezzulo in Levin (2018) izpostavljata fundamentalne podobnosti med nevronskimi in somatskimi procesi 

ter pokažeta, kako se lahko načelo proste energije uporabi pri raziskovanju ostalih bioloških fenomenov, 

ne le možganov, na primer homeostaze. 
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razloga ognemo napačnemu internalističnemu in reprezentacijskemu pogledu na načelo proste 

energije. 

 

8 Diskusija in zaključek  
 

V magistrski nalogi sem se najprej dotaknil zgodovinskega in filozofskega ozadja napovednih 

modelov, kjer sem izpostavil daljnosežnost njihovih korenin. Po časovni osi sem se sprehodil vse 

od Alhazna in prek Helmholtza do teoretikov prejšnjega stoletja, na katerih sloni danes že trdno 

zakoreninjena paradigma napovednih modelov. Prav tako sem predočil kantovsko obarvane 

filozofske korenine napovednih modelov in orisal vlogo entropije in načela proste energije na 

zgodovinskem odru. Nato sem predstavil enaktivistično gibanje, katerega pristopi tvorijo srčiko 

razprav, ki jim sledim v nalogi. S pregledom temeljnih sestavnih delov napovednih modelov sem 

ponudil vpogled v delovanje mehanizma teh modelov in s tem nalogo približal bralcem.  

V osrednjih poglavjih naloge sem se izčrpno posvetil razpravam o treh specifičnih napovednih 

modelih. Ugotovil sem, da internalistično obarvan model napovednega kodiranja predstavlja 

tehnično sicer dovršen model, ki pa ima več pomanjkljivosti. Najpomembnejša se mi zdi ta, da kot 

generativni model upošteva le možgane, ne pa celotnega organizma in s tem onemogoča pravilno 

interpretacijo uporabe načela proste energije. Ta mora namreč, kot to izpostavi tudi eden izmed 

njenih »očetov« Karl Friston, vzeti v obzir tako možgane kot tudi telo in okolje agensa. Druga 

pomanjkljivost modela napovednega kodiranja, ki bi jo na tem mestu izpostavil, se navezuje na 

nezmožnosti dovoljšne argumentacije v prid skepticizmu, ki naj bi ga napovedno kodiranje 

omogočalo. Brez kompleksnih signalov, ki poleg signalov iz okolja simulirajo tudi telesne signale, 

bi bilo namreč nemogoče uspešno »preslepiti« možgane v kadi. Tretja pomembna pomanjkljivost 

modela pa je povezana z interpretacijo vloge markovskih odej v kontekstu napovednih modelov. 

Markovske odeje namreč ne predpostavljajo inherentne izoliranosti notranjih stanj od zunanjih, 

ampak (kot sem pokazal zgoraj) narekujejo meje in demarkacije, ki še zdaleč niso rigidne.  

V nadaljevanju sem pri analizi napovednega procesiranja pokazal, da čeprav model velja za šibko 
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utelešenega, v resnici vsebuje več lastnosti internalističnega modela. Njegov generativni model je 

reprezentacijski, saj um v njem deluje znotraj strogo zastavljene dokazne meje. Kot glavno 

pomanjkljivost modela napovednega procesiranja bi tukaj izpostavil podcenjevanje vloge telesa in 

zanemarjanje vloge okolja organizma pri procesu aktivnega sklepanja in minimizaciji napovedne 

napake.  

Zgoraj navedenih pomanjkljivosti modelov napovednega kodiranja in napovednega procesiranja 

v enaktivističnem modelu napovedne vključenosti ne najdemo. Prednosti tega modela je več, tukaj 

bom povzel (po mojem mnenju) nekaj najpoglavitnejših. Prva je ta, da je interpretacija načela 

proste energije v modelu napovedne vključenosti, za razliko od napovednega kodiranja in 

napovednega procesiranja, skladna z utelešeno interpretacijo generativnega modela. Druga je ta, 

da se načelo proste energije dokaj naravno povezuje z enaktivističnim konceptom avtopoeze. 

Tretja prednost pa je, da številne nevroznanstvene raziskave (nekatere so povzete zgoraj) pričajo 

v prid povezanosti utelešenosti z aktivnim sklepanjem.  

Navkljub enopolni predstavitvi napovednega modela napovedne vključenosti v nalogi se zavedam, 

da slednji ni brez pomanjkljivosti; na tem mestu bi izpostavil dve poglavitni. Prva se tiče 

pomanjkljivosti ključnega elementa napovedne vključenosti, in sicer avtopoeze. Zdi se, da 

avtopoeza v klasični obliki (Maturana in Varela, 1973) ni zmožna premostiti »problema temne 

sobe« (Friston, Thornton in Clark, 2012), miselnega eksperimenta, v katerem je organizem 

postavljen v okolje, kjer zaseda stanja z najmanjšo možno količino presenečenja in posledično 

nima motivacijskega razloga, da bi kadarkoli zapustil to okolje. Za razrešitev tega problema je 

potrebna nadgradnja originalno zastavljenega koncepta avtopoeze. Morda je ena izmed rešitev, kot 

smo videli zgoraj, sinteza avtopoeze z adaptacijo (Di Paolo, 2009), a za jasen odgovor je nujno 

nadaljnje raziskovanje tega vidika enaktivističnega napovednega modela. Ta pomanjkljivost se 

povezuje z naslednjo, ki je bolj splošne narave, in sicer se tiče vprašanja, v kolikšni meri je torej 

potrebno nadgraditi klasično avtopoezo, da bo posedovala enako pojasnjevalno moč delovanja 

organizmov tako na ontološki kot tudi filogenetski ravni, kot jo ima načelo proste energije. 

Napovedna vključenost kot enaktivistični napovedni model obeta veliko, a je kot vsaka teorija, ki 

ni v skladu s trenutno prevladujočo paradigmo v znanosti, postavljena pred mnogo izzivov. 
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Nadaljnje raziskovanje vlog posameznih gradnikov napovednih modelov (predvsem aktivnega 

sklepanja in načela proste energije) bi lahko napovedni vključenosti doprineslo več kot potrebno 

dodatno podporo. Izdaten napredek na tem področju bi nedvomno predstavljale dodatne razprave 

o sami naravi markovskih odej in o tem, kako njihovo delovanje v hierarhičnih vgnezdenih 

modelih vpliva na spajanje biološkega okolja z družbeno-kulturnimi dejavniki. Prav tako bi k 

razvoju enaktivistično obarvanih napovednih modelov ogromno prispevale dodatne debate o 

komplementarni naravi načela proste energije in koncepta avtopoeze, in sicer, na kakšen način in 

v kolikšni meri se ta dva koncepta dopolnjujeta.  

Implementacija enaktivističnih napovednih modelov na področju umetne inteligence bi lahko 

potencialno vodila do novih prebojev v strojnem učenju in kibernetiki. Na področju nevroznanosti 

bi implementacija enaktivističnih napovednih modelov lahko imela za posledico nova dognanja 

na področju razumevanja učenja, čustev in socialnih interakcij. Razvoj enaktivističnih napovednih 

modelov bi na krajši rok lahko pomenil tudi več kot potreben premik od trenutno prevladujočega 

reprezentacionalizma, na dolgi rok pa morda celo vodil do razvoja in vzpostavitve nove paradigme 

v kognitivni znanosti.  
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