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Gépi intelligencia: fontos pillanatok

1966: ALPAC 
Machine 

Translation 
Report

Alan Turing: 
Computing Machinery 

and Intelligence
(Turing teszt)

Mérföldkövek
1973

Lighthill
Report 

(AI winter)

1990: 5G
számítógé

p 
projekt 
bukása

IBM Watson: 
Jeopardy győzelem

1993
Ernst 

Dickmann: 
önvezető autó

https://www.pangeanic.com/knowledge_center/machine-translation-alpac-report/
https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthill_report
https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_generation_computer
https://www.youtube.com/watch?v=P18EdAKuC1U
https://www.mobilegeeks.de/video/vor-ueber-30-jahren-das-erste-autonome-auto-fuhr-auf-deutschen-strassen/


Egy érdekes kudarcom

Csod
a

Erről szól 
a 

történet.

CONTEST:
Kényszer alapú

automatikus
tesztgenerátor

Oracle 
Universit

y



Emberi képességek halmaza: mintafelismerés, intuitív 
problémamegoldó készség, következtetés, tervkészítés, 
tanulás.

Intelligencia

Teljesíti a Turing tesztet (pl. Eugene Goostman, Watson)

Képesség exponenciális komplexitású algoritmikus 
problémák megoldására polinom időben.

Gépi intelligencia (MI)

Ködös fogalom.

Objektív 
definíció

Intuitív 
definíció

wikipedia.org/wiki/Eugene_Goostman
https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE


A gépi intelligencia alapproblémái
Az említett 

emberi 
képességek

JELLEMZŐ GÉPI MÓDSZEREK PÉLDÁUL A SAKKBAN:

Tudást 
igényelnek.

Tudásbázis: 
strukturált adatok

Tábla, bábuk, szabályok, 
állás, mesterjátszmák.

A tudás 
alkalmazása.

Algoritmusok: 
következtetés, 

gráfbejárás, indexelés

Lépés kiválasztása, 
végrehajtása.

Nem oldhatók 
meg 

„mechanikusan”
.

Kombinatorikus 
keresés, adatvezérelt

működés.

Minden állásban több 
lehetséges lépés, melyek 

nem egyformán jók. 

Közös jellemzők

1

2

3

Mintafelismerés, heurisztikus keresés („Heuréka …”), 
következtetés, tervkészítés, tanulás.



Nemdeterminisztikus 
Turing gépIntelligens 

számítógép 
modell:
segítségével 
minden 
algoritmikus 
probléma 
leírható.

Megmondó 
modul

(Guessing module)

Nemdeterminiszt
ikus véges 
automata

Író-olvasó
fej

Szalag
Kódjátszma (film)
(The Imitation Game)

Algorit
mus

Adatok

Programok

Turing 
teszt

https://www.imdb.com/title/tt2084970/


Mindig eltalálja a megoldást  (és kész).

Végtelenszámú párhuzamos belső feldolgozó 
szálat tartalmazó architektúra.

A megmondó modul
Matematik

us:

Mérnök:

Implementáció: ÉV ASSZOCIÁCIÓ KORSZERŰ INFORMATIKA GYAKORLATILAG

1996 Emberi agy
Egyprocesszoros asztali 
gépek. Kezdetleges hálózati 
kommunikáció.

Elképzelhetetle
n.

2019
Grid, big

data, 
keresőgépek

Cloud, big data, internet, 
folyamatos elosztott 
kommunikáció.

Nyilvánvaló.



MI alkalmazások elemei

Alkalmazás

Bemeneti 
adatok

MI rendszer

Algoritm
us

Tudásbázi
s

Felhasználó
Nemdeterminiszt
ikus Turing gép 
implementáció



Legyen K N változós logikai kifejezés (AND, OR, NOT).
Keressük a K = IGAZ logikai egyenlet megoldását.

Nehezen kezelhető algoritmusok:  
kielégíthetőségi probléma (SAT)

Pl. SAT N=66 
megoldása
Core i7, 4.2GHz, 8 
mag 
(5 * 1010 FLOPS),
kb. 50 év

Algoritmus 
osztályok:
elemszám => 
lépésszám

Van egy kis 
bökkenő:NP: 

Nemdeterminisztik
us

Polinomiális
2n lépés

S: N bites bináris szám; S := 0;
1. K(S : 0 – HAMIS, 1 – IGAZ) = 

IGAZ ?
S megoldás, vége. 

2. S++;  Folytasd 1-től.

Algoritmus:



Sejtés: P != NP
Bizonyítsd be, hogy P = 
NP (vagy az 
ellenkezőjét), és 
1 millió $ üti a 
markodat.

Clay Institute 
Millenium díj

Abszolút optimum
keresés

NP nehéz: 
megoldás keresés és 

kiértékelés is 
exponenciális

NP: 
keresés exponenciális,

kiértékelés polinom idő
(pl. SAT)

P: 
polinom idő 
(pl. n lépés)

Reménységünk: 
indexelés 

neurális hálók, 
keresőgépek

Polinom idejű 
algoritmusok

OPTIMÁLIS SZUBOPTIMÁLI
S

Legokosabb Okos

Legkedvesebb Kedves
Legmegbízhat

óbb Megbízható

Így 
keresd 

az 
igazit!

http://www.claymath.org/millennium-problems/p-vs-np-problem


A

• Vezérlő információkat  tároló és kezelő 
adatbázis 
(speciális szerkezet és felhasználás).

• Szabályok (logikai állítások).
• Hálók (szemantikus hálók, szövegkönyvek, 

keretek (objektumhálók), kényszerhálók, 
ontológiák). 

Tudásbázis

Tudásábrázolási 
módszerek

• Indexek: kulcsszó alapú keresés, neurális 
hálók 

A leghatékonyabb 
algoritmusok (log2(n), k)

Létező adatok
alapján



MI rendszerek építése: Knowledge 
Engineering

Kézműves termék

Fejlesztés („adatrögzítés”)

Telepítés, teszt

Alkalmazás

Bemeneti 
adatok

MI rendszer

Algoritm
us

Tudásbázi
s

Felhasználó

Szakértők Knowledge 
Engineer

Knowledge 
Engineering 

Eszköz

• Cyc (Douglas Lenat)
• Ontológia: 

1.5 millió fogalom, 
24.5 millió szabály

• Következtető 
rendszer.

• Tudja indokolni, mit 
miért mond.

• OpenCyc

Ontológiák 
(pl. állatok 
rendszertana)

http://cycorp.com/
http://www.cyc.com/documentation/opencyc-license/


Áttörés: 
Machine 
Learning

Information is not 
knowledge.
Knowledge is not 
wisdom.
Wisdom is not truth …

Frank Zappa (Joe’s Garage)

„vonáskivonás”

Igen

Modell telepítése

Alkalmazás

Bemeneti 
adatok

MI rendszer

Algoritm
us

Tudásbázi
s

Felhasználó

Fejlesztés (gépi tanulás)

Alapadatok
(Adattárháza

k, 
Big Data)

Jellemzőszűrés 
(feature 

extraction)

Teszt
adatok

Tanító 
adatok

Modellépítés
(tanítás)

Validáció

+ OK?
Nem

Data 
Scientist



Egyszeri 
tanítás. 

Korlátlan 
újrafelhasznál
ás.

Példa: 
Arcfelismerés

def faceRecog(known_img, check_img):

known_encoding = face_recognition.face_encodings(known_img)[0]

unknown_encoding = face_recognition.face_encodings(check_img)[0]

return face_recognition.compare_faces([known_encoding], unknown_encoding)

Python 
face_recogniti
on:

Pontosság: 99.38%



A tudományos technikai fejlődés üteme időben 
exponenciális.
2040-es évek:

Önálló MI alapú szervezés, tervezés, tudomány, és 
művészet.

Mit hoz a jövő?

… valójában egymást öljük.

… a gépeket ki lehet kapcsolni.

... szabotőrök (facipős géprombolók) akarunk lenni? Jobb 

munkát kapunk!

De hiszen …

Ray Kurzweil: 
A szingularitás 

küszöbén
Transzcendens (film)

A gépek könnyen szerethetők. 

Akarsz-e megmondó ember lenni?

A valóság

Kulcskérd
és:

Megöl minket:

Félünk, hogy a MI:

Elveszi a munkánkat:

Átveszi az uralmat:

Szereted az autódat?

https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzcendens_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=05bGPiyM4jg&t=0m0s


Köszönöm a figyelmet.

Tilly Károly | karoly.tilly@blackbelt.hu


