
Definíció szerint mesterséges intelligenciának nevezik a program, számítógép 
vagy mesterségesen létrehozott tudat révén megnyilvánuló intelligenciát. Bár a 
fogalom a tudományos-fantasztikus irodalom terméke, mára a számítógép-tu-
domány fontos ágát képviseli, amely elsősorban intelligens viselkedéssel, gépi 
tanulással és a gépek adaptációjával foglalkozik (például: szabályozás, terve-
zés, ütemezés, diagnosztikai és fogyasztói kérdésekre adott válaszadás képes-
sége, kézírás-, beszéd-, illetve arcfelismerés). A jelenség létrejöttéhez számos 
fejlesztés járult hozzá. Többek között John McCarthy kutatásai (aki megalkotta 
a mesterséges intelligencia megnevezést is), az Alan Turing-féle teszt koncepci-
ója (miszerint egy gépezet képes emberi válaszokat adni), Joseph Weizenbaum 
német feltaláló Eliza nevű kommunikációs programja, Hans Moravec osztrák 
kutató számítógép-vezérelt járműve, valamint Alain Colmerauer francia infor-
matikus programozási nyelve (Prolog). Napjainkban a mesterségesintelligen-
cia-rendszereket elterjedten használják a gazdaság- és orvostudományban, a 
tervezésben, a katonaságnál, számítógépes programokban és videójátékokban.

KALENDÁRIUM

A mesterséges intelligencia fogalma

Szeptember 7., hétfő
Az évből 251 nap telt el, hátravan 
még 115.

Névnap: Regina
Egyéb névnapok: Admira, Begó-
nia, István, Kósa, Mábel, Mabella, 
Márkus, Menyhért, Rege, Stefán

Katolikus naptár: Kassai szent 
vértanúk, Szent Regina
Református naptár: Regina
Unitárius naptár: Regina
Evangélikus naptár: Regina
Zsidó naptár: Elul hónap 
18. napja

A Regina latin gyökerű női név, je-
lentése: királynő. A keresztény név-
adásban Máriára, a mennyek ki -
rálynőjére utalt. Önállósult alakvál-
tozata: Gina. Rokon neve: Geor-
gina. Regina szász–meiningeni 
hercegnő (1925–2010) Habsburg Ot-
tó korábbi osztrák–magyar trónörö-
kös főherceg felesége volt, akivel a 
franciaországi Nancyban kötött há-
zasságot a pápa áldásával 1951-ben. 
Férjhezmenetele révén magyar és 
cseh királyi hercegné lett. A királyi 
párnak hét gyermeke született. Halá-
la után néhány évvel tiszteletére egy 
fuksziafajtát neveztek el.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Legyen elővigyázatos, ugyanis pár meg-
gondolatlan lépés elég ahhoz, hogy el-
veszítse mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Ma váratlan kiadásai adódhatnak. Bár 
biztos anyagi háttérrel rendelkezik, még-
is most érdemes újabb lehetőségeket 
keresnie a már meglévők mellé.

Több akadály kerül az útjába, és úgy tű-
nik, csak segítséggel tud kilábalni ne-
hézségei sűrűjéből. Avassa be a munká-
jába a bizalmasabb kollégáit!

Tartsa meg az őszinteségét, és maradjon 
együttműködő, kerülje el a vitás szituáci-
ókat! Fordítson több időt a kapcsolatai-
ra, valamint a saját dolgaira!

Ne veszítse el a türelmét, hogyha nem 
alakulnak az elképzelései szerint a dol-
gok! Maradjon higgadt, és fedezze fel, 
hol csúszott hiba a számításaiba!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult fel-
kéréseket pedig utasítsa vissza!

Uralkodó bolygója fokozza a lendületét, 
így most bátran kezdeményezhet. Tűz-
zön ki magának új célokat, azonban le-
gyen elővigyázatos a lépéseiben!

Nem tudja kézben tartani az események 
irányítását, ezért a tevékenysége is holt-
pontra kerül. Igyekezzék alkalmazkodni 
a kialakult helyzetekhez!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó kérdésekre. Lehető-
leg ne változtasson az elvein, továbbra is 
céltudatosan cselekedjék!

Remek hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
segítséget kér Öntől. Hamarosan megle-
pő fordulatokban lesz része.

Nehezen tud összpontosítani, szétszórt-
sága miatt pedig felhalmozódnak a teen-
dői. Rendezze a gondolatait, és csupán 
rutinmunkákkal foglalkozzék!

Ezúttal képtelen kiállni a céljaiért, már a 
legkisebb akadálynál megtorpan. Keres-
sen olyan elfoglaltságokat, amelyekkel 
túlléphet a bizonytalanságán!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

KLASSZIKUSOK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
18° / 25°

Kolozsvár
21° / 27°

Marosvásárhely
20° / 27°

Nagyvárad
19° / 23°

Sepsiszentgyörgy
20° / 26°

Szatmárnémeti
20° / 27°

Temesvár
23° / 29°

Szolgáltatás2020. szeptember 7.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 20-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
7/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A bérgyilkost kérdi a haverja:
– Na, George, hogy sikerült a gyógyte-
rápia?
– Képzeld, most tiszta a lelkem, és így 
már távol áll tőlem a gonoszkodás, nincs 
vihar bennem.
– Mivel tudod bizonyítani?
– Lemondtam a megrendeléseket, ... 
(Poén a rejtvényben.)

Lemondott

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Csak azért sem,
csak azért is!

Gyakorló szülők legföljebb az első gyereknél próbálkoznak a leg-
különfélébb rábeszélési módszerekkel, mígnem megtalálják az 
„igazit”, s a második gyermeknél eleve tiltással kezdik az eset-
leg elutasítottnak gondolt étel megetetését. A klasszikus példa a 
spenót, amit valószínűleg a talán furcsa képzeteket kiváltó színe 
és állaga miatt utasít el a gyermek. Na, de ha ebédkor azt mond-
ják neki, hogy ebből a zöld katyvaszból csakis a felnőttek ehet-
nek, mert az gyereknek nem való, akkor a kicsi addig mesterke-
dik, addig izeg-mozog, amíg sikerül maga elé húznia az egész 
tálat, s a legnagyobb élvezettel elfogyasztania. De a gyerekkorral 
természetesen nem szűnik meg ez a „csak azért sem, csak azért 
is!” huzavona, a felnőttnek is sokkal inkább kedves az, ami til-
tott, mint az, ami nem. A kötelezőről nem is szólva: a legnagyobb 
élvezetek egyike valami kötelezőt kĳ átszani. Ezt a jelenséget 
mindannyian ismerjük, tehát nincs különösebb szükség rá, még-
is a gondolatsor záróakkordjaként a legismertebbnek mondha-
tó példát említeném, amit a mi kultúrtörténetünkben eredendő 
bűnként emlegetünk: arról az egyetlen almafáról nem lett volna 
szabad enniük, de ettek, s arról pontosan nem szól a fáma, hogy 
az Édenből történő kiűzetés után nagy szánom-bánomot érez-
tek volna. S hogy ez az örök téma miért most jut eszembe?! Mert 
láttam azokat – a miniszter asszony által „pepsiglasnak” neve-
zett – plexidből készült „kalitkákat”, ahová készülnek a gyere-
keket berekeszteni. Sőt azt is őminisztersége mondta, lehetőleg 
úgy kellene megszervezni az iskolába menetelt, hogy útközben 
a gyerekek ne verődjenek csapatba, legjobb volna, ha nem is 
találkoznának. A megoldás rögtön beugrott: aff éle földalatti já-
ratokat készíteni minden házból az iskoláig, vagy az egyik szülő 
munkaidőkorrekciót kérne az ide-oda fuvarozás végett, illetve 
a nagylelkű és bőkezű állam minden gyermeknek személyi ta-
xit rendelne. Nem folytatom, az ötlet ugyanis nem tőlem, hanem 
a minisztertől ered, legyen ez az ő gondja. A szünetbeli felsza-
badult rajcsúrozás lehetséges elkerülésére viszont nagyon jó 
ötletem van: a spenótevés mintájára tiltani kellene a vitákat, 
veszekedéseket, haragszom rádszerű pofavágásokat és kötelez-
ném a barátkozást. Egy-két napon belül meglenne az eredmény 
is: inkább mindenki benn maradna a kalitkában és talán még 
a tankönyvet is szívesebben forgatná a közös játéknál.
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