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A SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉGE
A szakosztaly vezetosege
ELNÖK:
•

Név: Dr. Szűcs Gabor

•

Munkahely: BME, Tavkozlesi es Mediainformatikai Tanszek (TMIT)

•

Elektronikus levélcím: szűcs@tmit.bme.hű

TÁRSELNÖK:
•

Név: Dr. Szaszak Gyorgy

•

Munkahely: Avaya

TITKÁR:
•

Név: Nyerges Agnes

•

Munkahely: Antenna Hűngaria

A Mesterseges Intelligencia szakosztaly tagjainak szama 20-30 kozott mozog, 2022
janűar 1-en a tagok szama 29 volt.
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2021-ES BESZÁMOLÓ
2021-es beszamolo
Az elműlt evben a Mesterseges Intelligencia szakosztaly 4 (szakosztaly szintű)
rendezvenyt tartott, ezek mindegyike online volt megtartva Zoomon keresztűl. A
rendezvenyeket a HTE honlapjan hirdettűk meg, ezen kívűl a szakosztaly tagjainak email-ben is kűldtűnk meghívot. Ezek a rendezvenyek szakmai szakestek voltak, ahol
nepszerűsíto szakmai eloadasok hangoztak el. Az eloadasokat kotetlen vita, klűbszerű
beszelgetes kovette.
A szakestek listaja (datűmmal egyűtt) a kovetkezo:
2021.02.25

Melytanűlas a labdarűgo meccsektol a kepi alakzat felismeresig

2021.06.28

Gepi tanűlas az onvezeto jarművekben

2021.10.19

Nemzetkozi versenyek melytanűlas temakorben

2021.11.26

Banki AI - Melytanűlas a tozsdei kereskedelemben es szentiment analízis a
makrogazdasag elorejelzesenel
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2022-ES TERV
2022-es terv
A Mesterseges Intelligencia szakosztaly a 2022-es evben tobb (miniműm 4) szakmai
rendezvenyt tervezűnk. Ezek kozott lenne egy vagy ket szakmai szakest, online eloadas
es ha a korűlmenyek megengedik: egy szemelyes rendezveny is.
Az elso szakest terve:
„Mesterseges intelligencia valoszínűsegi modelljei es alkalmazasűk az egeszsegűgyben”
címmel szervezűnk febrűarban egy online szakestet. A halozati elemzesek es a neűralis
halozatok atűto jellegű sikerei mellett a valoszínűsegi grafos modellek fejlodese is egyre
nagyobb figyelmet kap, peldaűl az ertelmezhetoseg es az okozatisag kapcsan.
Szakestűnk elso eloadoja Antal Peter (egyetemi docens, BME, MIT) ezeknek a
modelleknek az egyik alcsoportjat, az iranyított grafokat hasznalo Bayes-halokat
műtatja be. A Bayes-halok kvantitatív reszei meg az egyes csomopontokhoz kapcsolt
lokalis valoszínűsegi modellek, peldaűl neűralis halok. Figyelemre melto, hogy egy ilyen
graf modell mar onmagaban is lehetove teszi a megfigyelesek es beavatkozasok kozotti
kovetkeztetest. A dontesi halozatokkal nem csűpan az optimalis dontes, hanem az
ertelmezhetosegűk miatt az ellenorizhetoseg es a magyarazhatosag is lehetseges (jo
alkalmazasi pelda erre az egeszsegűgy), amely a napjainkban egyre inkabb a
kozeppontba kerűlo megbízhato, emberkozpontű mesterseges intelligencia zaloga. A
szakest masik eloadoja Bolgar Bence (tűdomanyos műnkatars, BME, MIT) a federalt
tanűlast műtatja be, ahol az adatok csak lokalisan, tobb resztvevo kozott elosztva
erhetok el. A szokasos megkozelítes, az adatok osszegyűjtese sok esetben nem jarhato
űt a privacy miatt, ez kűlonosen igaz az egeszsegűgyben, így olyan technikakra van
szűkseg, amelyek lehetove teszik egy kozos modell tanűlasat csűpan a lokalis
adathalmazokbol. Az eloado ennek a bayesi modjat műtatja meg, es azt, hogy hogyan
műkodhet mindez aktív / megerosíteses tanűlasi keretben (pl. gyogyszeripari
kíserlettervezesnel).
A 2022-es evi tervhez tartozik meg, hogy a szakosztaly vezetosegenek mandatűma lejar,
így tisztűjítas lesz iden esedekes.
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