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A gépek korszaka 

 

Évezredekig az emberek a legtöbb 

dolgot – amire szükségük volt – kézzel 

készítették. Házakat és más 

építményeket építettek, 

kéziszerszámokat készítettek, 

bútorokat és egyéb használati 

tárgyakat faragtak fából, és formáztak agyagból, kelmét szőttek, abból pedig 

ruhát varrtak saját kezűleg. Mindezt azokból az anyagokból, amelyek a 

környezetükben rendelkezésre álltak. A tárgyak a saját háztartásban vagy kis 

manufaktúrákban készültek; először csak saját felhasználásra, majd később már 

cserealapként vagy eladásra. Az ipari forradalom teljesen megváltoztatta ezt. 

 

Gyárak épültek, ahol a munkások olyan gépeket kezeltek, melyek azonos 

termékeket nagyon gyorsan, nagy tételben voltak képesek előállítani. Előtte egy 

termék előállításának minden lépését – az alapanyagok összegyűjtését, 

megmunkálását, a részek összeállítását és az utómunkálatokat – általában egy 

ember végezte. Ezt a lassú folyamatot a tömeggyártás nagyban felgyorsította, 

hiszen a futószalagok mellett mindenki csak egy részfolyamatot végzett, 

amelyhez csak egy eszközre volt szükség. 

 

 A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre! 
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Azonban a tömeggyártás egy új problémát is generált: a munkások egy része 

az egész napos monoton munkát unni kezdte, és figyelmetlenebbé vált, így – 

jobb esetben – a végtermék minősége nem volt megfelelő, de ez akár komoly 

balesetekhez és károkhoz is vezetett. 

Ennek a problémának a kiküszöbölésére állították a futószalagok mellé a 

robotokat. Az első ipari robotgép 1954-ben állt munkába: egész nap súlyos 

tárgyakat helyezett át egyik helyről a másikra. Az első robotok nem rendelkeztek 

a környezet változásait vizsgáló külső érzékelőkkel, programozhatóságuk 

alacsony szintű volt, a robot mozdulatait egy program egyértelműen 

meghatározta. 

 

A mai robotok a mesterséges intelligencia segítségével az érzékelőik által fogott 

jeleket feldolgozzák, a magukról és a környezetről tárolt modellt képesek 

önállóan módosítani, képesek a kapott és feldolgozott információ kiválasztására 

és kombinálására, összetett tevékenységek környezetfüggő elvégzésére. Éppen 

ezért alkalmazási körük jelentősen bővült: laboratóriumokban, a tengerek és 

óceánok mélyén vagy épp a világűrben, a mezőgazdaságban és az ipar minden 

ágazatában megállják a helyüket. Nincs szükségük pihenésre, ebédidőre és 

szabadságra sem: azonban szükség van az emberekre, akik beprogramozzák, 

felügyelik és karbantartják azokat! 

 

 

 Fusd át a szöveget, és adj címet a bekezdéseknek! 

 Húzd alá minden bekezdésben azt a mondatot, amely a bekezdésre  

 leginkább jellemző! 
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 Feleletválasztó feladat 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

   

  Jelöld a helyes választ! 

   

Az ipari forradalom előtt a szöveg szerint miért volt 
probléma, hogy az emberek saját maguk 

készítették tárgyaikat, építették építményeiket? 

Nem állt rendelkezésre elég alapanyag a házak 

építéséhez. 

Egyszerre csak egy dolgot tudtak készíteni az emberek. 

Senki nem tudta, hogyan kell például egy asztalt 
összeállítani. 

Helyes 

Kevesen voltak képesek időtálló építményeket tervezni. 

 

Milyen problémákat okozott a monoton munka? 

Túl gyakran váltogatták az emberek a munkahelyüket 

A termékek minősége csökkent. 

A termékek ára nőtt. 

Helyes 

A figyelmetlenség baleseteket okozott. 
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 Hogyan oldották meg a robotok a problémát? Sorolj fel három  

 gyakorlati példát arra, hogy ma milyen feladatokat képesek a robotok  

 ellátni! 

Az ipari forradalom utáni tömegtermelésnek milyen 

„mellékhatása” volt? 

Túl sok egyforma termék készült, és ezek 
felhalmozódtak a gyárakban. 

A munkások egy része unta az egyhangú munkát, ezért 

nem figyelt oda arra, mit csinál. 

A munkások többet dolgoztak a megengedettnél, ezért 

fáradtabbak voltak, és sokan lebetegedtek. 

Helyes 
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A robotika három törvénye 

1) A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, 

hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. 

2) A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, 

ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. 

3) A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem 

ütközik az első és második törvény előírásaiba. 

A robotika kézikönyve, 56. kiadás, 2058 

(Isaac Asimov: Én, a robot. Móra, 1991. Baranyi Gyula fordítása) 

 

 

 Írj rövid fogalmazást az alábbi idézet alapján arról, hogy milyen  

 morális és egyéb problémát vet fel a robotok fejlődése, a  

 mesterséges intelligencia megjelenése! 

 Nézz utána az interneten! 

 1) Ki volt Isaac Asimov? 

 2) Ki tervezte az első ipari robotot, és mi volt a neve a típusnak? 

 3) Hol, milyen gyárban alkalmaztak először ipari robotot? 


