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A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA, A GÉPI TANULÁS ÉS A MÉLYTANULÁS VISZONYA[3]

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
Bármely technika, ami lehetővé 
teszi a számítógépek számára az 
emberi intelligencia utánzását.

GÉPI TANULÁS
Olyan komplex statisztikai technikákat 
foglal magába, amelyek lehetővé teszik a 
gépek számára a tanulást (tapasztalat 
általi fejlődést), anélkül, hogy 
kifejezetten erre lettek volna 
programozva. 
Többféle gépi tanulás létezik,  pl. a 
felügyelt tanulás, a felügyelet nélküli 
tanulás .

MÉLYTANULÁS
Olyan algoritmusokat foglal magába, 
amelyek lehetővé teszik a szoftverek 
számára, hogy megtanítsák magukat 
különböző feladatok elvégzésére 
(például nyelv-, beszéd- vagy 
képfelismerés). 
Az emberi agy működéséhez csak 
távolról hasonló neurális hálók és 
minden eddiginél nagyobb adathalmazok 
jellemzők rá.
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A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (MI) MA

•A mesterséges intelligencia nagy lehetőség[1]

•Európában egyre több új projektben a mesterséges 
intelligencia áll a középpontban
•Már ma is számos példa vesz körül minket a mindennapi 

életben…
• Itthon is megindultak a mesterséges intelligenciával (és 

azon belül a nyelvtechnológiával is) kapcsolatos akciók és 
tevékenységek: MI Koalíció, MILab, …
•… és a NYTK nyelvtechnológiai kutatásai



A MI A MINDENNAPOKBAN

• Marketing (pl. Netflix, Amazon, ...)
• Chatbotok (pl. banki, ügyfélszolgálati és menedzsment-területen)
• Pénzügyek (pl. tőzsdei kereskedés)
• Mezőgazdaság (pl. az erőforrások ideális felhasználása)
• Egészségügy
• Űrkutatás
• Intelligens autók
• Digitális személyi asszisztensek (Siri, Alexa, …) – bár magyarra nincsenek
• …
• Nyelvészet 



MENNYIRE VAGYUNK DIGITÁLISAK?



NYELV ÉS INTELLIGENCIA

• „Ha az eszközzel folytatott beszélgetést nem lehet 
megkülönböztetni egy emberrel folytatott hasonló 
beszélgetéstől, akkor azt az eszközt intelligensnek lehet nevezni.” 

(Alan Turing)

• Probléma: az emberi nyelvek hatékonyak, rugalmasak és 
összetettek
• A szavaknak több jelentésük is lehet
• Sokféle módon is el lehet mondani ugyanazt
• Minden jelentés a (nyelvi és nem nyelvi) kontextustól függ
• Sok a metafora, ui. van szó szerinti és átvitt értelem



MÉLYTANULÁS A NYELVTECHNOLÓGIÁBAN

A mélytanulás a nyelvtechnológia számos területén jelen van: 
• Automatikus beszédfelismerés (ASR)
• Beszédgenerálás (TTS)
• Dialógusrendszerek / chatbotok
• Szentimentelemzés
• Névelem-felismerés (NER)
• Relációkinyerés (RE)
• Összefoglaló-generálás
• Kérdés-válasz rendszerek (QA)
• Gépi fordítás (MT)
• …



MÉLYTANULÁS A NYELVTECHNOLÓGIÁBAN 2012MÉLYTANULÁS A NYELVTECHNOLÓGIÁBAN 2022



AZ ADAT A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA „ÜZEMANYAGA” [4]

Gyűjtés és 
generálás

Tárolás, biztosítás 
és feldolgozás

Megosztás és 
publikáció

Felhasználás és 
újrafelhasználás

Publikált adat  (pl. open data)
Szenzoros adat (pl. biztonsági 
kamerák felvételei)
Kért adat (pl. űrlapok)
Adminisztratív adat (szerződések)

Hatással van a közszférára Hatással van a közszférára
Hatással van a közszférára és az 
érdekelt felekre

Tárhely
Minőségellenőrzés
Katalógus
Tisztítás

Kérések és beleegyezés kezelése
Adatmegosztó platformok
Open data weboldalak

Statisztikai analízis
Gépi tanulás
Vizualizáció
Politikai és szolgáltatási döntések

Hatással van a közszférára és az 
érdekelt felekre

Nem kormányzati 
források

Kormányzati 
források

Nyilvános érték



A DIGITÁLIS KORMÁNYZATI TECHNOLÓGIA 
2019-ES GARTNER HYPE-CIKLUSA[5]



• Elkészült a HilBERT (NYTK / PTE / Microsoft Hungary): a magyar nyelv olyan digitális 
nyelvmodellje (BERT-Large), amelyet  eddig csak tíz nyelvre fejlesztettek ki a világon

• További elkészült nyelvmodellek: HIL-ELECTRA, HIL-ALBERT, HIL-RoBERTa, HIL-SBERT, 
HilBART

• A fentiek néhány finomhangolással készült demóverziója már elérhető: 
▪ ékezetesítő: https://juniper.nytud.hu/demo/diacritic 
▪ névelem-felismerő és anonimizáló: https://juniper.nytud.hu/demo/ner 
▪ szentimentelemző: https://juniper.nytud.hu/demo/sentana 
▪ szövegosztályozó: https://juniper.nytud.hu/demo/tagger
▪ kivonatoló (extraktív és absztraktív): https://juniper.nytud.hu/demo/summarization
▪ gépi fordító: https://juniper.nytud.hu/demo/translation 

• A java pedig csak ezután jön…

A NYTK HOZZÁJÁRULÁSA AZ MI NYELVTECHNOLÓGIAI FELHASZNÁLÁSHOZ
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TOVÁBBI IRODALOM
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

WWW.NYTUD.HU

Website: www.lr-coordination.eu
Twitter: @LR_Coordination 

Facebook: www.facebook.com/EuropeanLanguageResourceCoordination 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/lrcoordination 

Email: info@lr-coordination.eu 


