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MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN 

A mesterséges intelligencia  megjelenése informatikai rendszerekben azt a ma már 
természetes igényt elégíti ki, hogy az informatikai rendszerek az emberi intelligens 
viselkedésre jellemző képességekkel is rendelkezzenek. Az intelligens rendszerek 
képesek a környezetük érzékelésére, a környezetből származó különböző 
reprezentációjú (számszerű, természetes nyelvű szöveges, képi, hangi, stb.) tudás 
összegyűjtésére, elemzésére és integrálására, képességeik tanulás útján történő 
fejlesztésére, továbbá képesek a környezet változásaihoz való rugalmas 
alkalmazkodásra. 

Az intelligens rendszerek növelik az informatikai rendszerek szolgáltatásainak 
színvonalát és biztosítják az emberi környezettel való hatékony kapcsolattartást. 
Olyan komponensekből épülnek föl, ahol megjelenik a bizonytalan és a hiányos 
tudás kezelésének a képessége, az adatokban rejlő tudás kinyerésének és 
felhasználásának a képessége és az autonóm döntések meghozatalának a 
képessége is.  

HOL FOGLALKOZNAK INTELLIGENS RENDSZEREKKEL? 
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AZ INTELLIGENS RENDSZEREK MSC MELLÉKSPECIALIZÁCIÓ TÁRGYAI 

A specializáció célja megismertetni a hallgatókkal a mesterséges intelligencia legkorszerűbb 
módszereit, bemutatni azok elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazásának körülményeit. A 
specializáció keretében tartott tárgyak felkészítik a hallgatókat a mesterséges intelligenciát 
alkalmazó komplex rendszerek tervezésére és fejlesztésére. 

 

 
 

VALÓSZÍNŰSÉGI KÖVETKEZTETŐ ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK – A tárgy célja, hogy 
összefoglalja és egységes keretben tárgyalja a döntéselmélet és a mesterséges intelligencia 
legkorszerűbb eszköztárát és megközelítési módszereit, valamint a tudásmérnökség, a gépi 
tanulás és a következtetés kapcsolódó általános eredményeit.  

GÉPI TANULÁS – A tantárgy az intelligens rendszerek egyik alapvető képességének, a 
tanulásnak a gépi megvalósítási lehetőségeivel foglalkozik. Bemutatjuk a gépi tanulás fajtáit, 
összefoglaljuk a gépi tanulás elméleti alapjait, és elemezzük a legfontosabb tanulórendszer-
architektúrákat, többek közt a döntési fákat, a neurális és mély-neurális hálókat, a 
szabályalapú rendszereket. 

KOMPLEX MI ALKALMAZÁSOK – A mesterséges intelligencia, adatbányászat, 
szövegbányászat és nyelvtechnológia eredményei ma már alapvető elemei az ismeretek 
integrálását, kombinálását célul kitűző szolgáltatásoknak, alkalmazásoknak. A tárgy 
célkitűzése megismertetni a hallgatókat a tudásalapú információbeszerző és -integráló 
rendszerek felépítésével, működésével és alkalmazásával.  

KOOPERÁCIÓ ÉS GÉPI TANULÁS LABORATÓRIUM – A laboratórium célja az intelligens 
rendszerekben leggyakrabban alkalmazott algoritmusok és megoldások bemutatása és 
fejlesztésük gyakorlása valós alkalmazási környezeteket felhasználva.  
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ELMÉLETI HÁTTÉR 

 komplexitáselmélet, komplex rendszerek  

elmélete 

 becslés és döntéselmélet  

 tudásreprezentációk és bizonytalan 

tudás kezelése 

 tudásfuzionálási paradigmák 

 statisztikai és oksági következtetés 

 gépi tanulás, mély tanulás 

 intelligens rendszerek kialakításának  

mérnöki alapelvei 

 elosztott tanuló rendszerek 

 kooperatív elosztott rendszerek 

 számítógépes nyelvészet 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 komplex műszaki és biológiai rendszerek 

 tudásalapú információkeresés és  

tudáskinyerés 

 beágyazott és ambiens intelligens rendszerek 

 klinikai és képi diagnosztika 

 bioinformatikai, orvosbiológiai adatelemzés 

 statisztikus genetika, gyógyszerkutatás 

 üzleti intelligencia rendszerek, adatbányászat 

 természetes nyelvfeldolgozás 

MÓDSZERTANOK ÉS TECHNOLÓGIÁK 

 tudásmérnökség 

 adatelemzési munkafolyamat 

 adatelemzési és statisztikai keretrendszerek 

 gépi tanulási és neurális háló tanítási 

platformok 

 megbízható intelligens rendszerek  

tervezési és fejlesztési módszerei  

 természetes nyelvi felületek 

 ágenskommunikációs nyelvek és protokollok 

 



MESTERSÉGES INTELLIGENCIA CSOPORT 
PROJEKTEK ÉS TÉMÁK 

AKTÍV TÉMA: 
 

 Deep Priors For Drugs. De novo hatóanyagjelölt 
generálás nagy mennyiségű bioaktivitási 
információkat felhasználó mély megerősítéses 
tanulással: több szempont együttes optimalizálása 
mesterséges intelligenciával a korai gyógyszer-
kutatásban. 2020-2021. 

 MELLODDY project: MachinE Learning Ledger 
Orchestration for Drug DiscoverY. Federált mély 
tanuló algoritmusok a gyógyszerkutatásban. 2019-
2021.  

 HIDUCTION project, Privacy preserving data and 
knowledge fusion in personalized biomedicine, 
2017-2019. 

 FROm empowering To Viable Living (Front-VL). 
Kognitív képességek becslése, változás detektálása 
számítógépes játékok segítségével időseknél, 2018-
2019. 

 OTKA-119866. Bayesi rendszeralapú módszerek 
nagyléptékű egészségügyi adathalmazok elem-
zésére. 2016-2020. 

 OTKA-112915. Újgenerációs szekvenálási 
folyamatok automatizálása és támogatása. 2015-
2018. 

 Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning 
Robotic Cooperating Systems (R5-COP). 2014-2017. 

 Mikes Kelemen munkásságának nyelvi-statisztikai 
szövegelemzése. 2019-2020. 

 Mesterséges intelligencia módszerek a számítógépes 
biztonság terén. 2019-2020.  

 Mesterséges intelligencia módszerek pénzügyi 
szövegek elemzésére 

 Digitális klinikai labordiagnosztika 

 
 
Képek: BiopharmaTrend, Buvailo et al.; DeepScafold, Yibo et al.;  
Medium.com, Chen L.; Roudjane et al. 


