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Legyőzte a gép az embert a műveltségi vetélkedőben. Februárban kerül adásba az 
amerikai CBS tévé népszerű, több mint hatezer adást megélt műveltségi vetélkedőjének, 
a Jeopardynak három különleges epizódja, ahol a játék történetének legsikeresebb játé-
kosait az IBM számítógépe, a Watson hívja párbajra. A játék tétje egymillió dollár lesz (a 
második és harmadik 300, illetve 200 ezret kap). Az IBM jó előre bejelentette, hogy 
bármennyit nyer, a pénzt jótékony célra ajánlja fel. Watson már decemberben átment 
azokon az előzetes teszteken, amikkel az emberi versenyzőket válogatják az adásba, 
most pedig az első próbajáték is megtörtént. Bár mindenki azt várta, hogy a két emberi 
bajnok, Ken Jennings és Brad Rutter le fogja győzni a gépet, nem ez történt: Watsont 
nem zavarták meg a néha trükkösen feltett kérdések, és a próbaforduló végén 4400 dol-
lár nyereményt halmozott fel, míg Ken 3400, Brad pedig 1200 dollárnál állt meg. Wat-
sont egy egyszerű LCD kijelző képviselte, amin nem csak a kérdésre adott válasza jelent 
meg, hanem több válaszlehetőség, százalékos értékekkel, hogy melyiket mennyire véli 
helyesnek – ezek közül mindig a legnagyobb értékkel szereplő volt a gép hivatalos vála-
sza. Watson hardvere a hírhedt Deep Blue (a sakkozó számítógép, ami 1997-ben meg-
verte az akkori sakkvilágbajnokot, Garri Kaszparovot) továbbfejlesztett változata, tíz 
hűtőszekrény méretű szerverházból áll, amiben a tavaly bemutatkozott POWER7 
szuperszámítógépes rendszer dolgozik. Adatbázisában 200 millió könyvoldalnak megfe-
lelő mennyiségű tudásanyag van felhalmozva, az internetre nem kapcsolódik, minden 
tudását előre felvitt és indexelt információk adják. Nyers számítási teljesítményben és 
adattároló kapacitásban az emberi agy nem veszi fel a versenyt a számítógéppel; az ér-
zékeny pont Watson számára a kérdések értelmezése. Az IBM mesterségesintelligencia-
kutatói négy éve dolgoznak Watson szoftverén. A legnagyobb kihívás a kérdések értel-
mezése, ami a jelek szerint már elég jól megy Watsonnak, még akkor is, ha néha szójá-
tékokkal vagy szlenggel találkozik. A próbajátékon ilyen volt például az egyik kérdéska-
tegória, a „chicks dig me”, ami azt jelenti, engem imádnak a csajok, de akár azt is jelent-
heti, hogy a csirkék elásnak engem. 

(www.stop.hu, index.hu nyomán) 
 

 

 
 

 

A FIRKA jelen évfolyamának lapszámaiban egy-egy problémafeladatot kínálunk fel, aminek a 
megoldásához hozzásegíthet a mellékelt feladatsor megoldása. Küldjétek be elektronikus formában a 
feladatsor és a problémafeladat megoldását, valamint azt is, hogy milyen nehézségeitek adódtak, és me-
lyik feladat miben segített a problémafeladat megoldásában! A helyes feladatmegoldókat jutalomban ré-
szesítjük! 

 
A 4. problémafeladat 
 
Egy lejtő szögét folyamatosan növeljük mindaddig, amíg a végén található hasáb 

alakú test nyugalmi állapotából ki nem mozdul. Ekkor a lejtő szöge épp 45 fokos szöget 
zár be a vízszintessel. A lejtő szögét ezen az értéken tartjuk mindaddig, amíg a test a lej-
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tő közepéig jut. Ebben a pillanatban hirtelen a lejtő szögét 30 fokra csökkentjük, és a 
test a hátralevő utat úgy teszi meg, hogy épp a lejtő aljába érve áll meg. Számítsuk ki a 
test és a lejtő közötti súrlódási együttható értékét, a súrlódási szögét, valamint azt, hogy 
hányszor hosszabb ideig tart a második szakasz megtétele az elsőnél. (A szerző által ké-
szített feladat.) 

 
A 4. problémafeladat megoldását elősegítő kérdések és feladatok 
 
1.  Milyen erők hatnak reális esetben a lejtőn mozgó hasáb alakú testre? 
2.  Készítsünk rajzot a lejtőn mozgó hasáb alakú testre ható erőkről, és bontsuk 

fel ezeket lejtő menti és lejtőre merőleges összetevőkre! 
3.  Írjuk fel a lejtőn mozgó hasáb alakú testre ható erők, illetve az összetevők ki-

számítási képletét súrlódásos esetben! 
4.  Milyen erők hatása alatt mozog a hasáb alakú test a lejtőn? 
5.  Írjuk fel a lejtőn mozgó hasáb alakú test gyorsulásának képletét súrlódásos 

esetben! 
6.  Mit értünk súrlódási szög alatt? 
7.  Hogyan mozog a hasáb alakú test a lejtőn, ha a lejtő szöge egyenlő a súrlódási 

szöggel? 
8.  Miért nem mozdul ki nyugalmi állapotából a súrlódási szögnél kisebb szögű 

lejtőre helyezett hasáb alakú test? 
9.  Miért nem mozdul ki a lejtőre helyezett hasáb alakú test a súrlódási szögnek 

megfelelő, vagy még annál valamivel nagyobb szög esetén sem? 
10.  Meddig kell a lejtő szögét növelni ahhoz, hogy a lejtőn nyugalomban található 

hasáb alakú test kimozduljon? 
11.  Ábrázoljuk a lejtőn található hasáb alakú testre ható súrlódási erőt a lejtő szö-

gének a függvényében, ha a lejtő szögét 0-tól 90 fokig növeljük, illetve ha 90 
foktól 0 fokig csökkentjük. (Fakultatív feladat.) 

12.  Hogyan mozog egy hasáb alakú test azon a lejtőn, amelynek szöge a súrlódási 
szögnél nagyobb értékű? Hát akkor, ha kisebb? 

13.  Mekkora gyorsulással mozog a hasáb alakú test a lejtőn, amikor a lejtő szöge a 
súrlódási szögnél nagyobb? Hát akkor, amikor kisebb? 

14.  Írjuk fel a lejtőn mozgó hasáb alakú test sebességét egy adott út megtétele után? 
15.  Írjuk fel a lejtőn mozgó hasáb alakú test mozgásidejét, amíg egy adott sebessé-

get elér? 
16.  Írjuk fel, milyen szög esetén (súrlódási szög) mozog egyenletesen a hasáb alakú 

test a lejtőn lefelé. 
17.  Írjuk fel a hasáb alakú test gyorsulását, amikor a testet a lejtőn felfelé indítjuk. 

 
Kovács Zoltán 


