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I. Követelményrendszer 
 
1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság 
 
Intelligens Rendszerek I., MAI1G2, 3 kredit, kötelező – K (a 04-es tanterv szerint), 
Mesterséges Intelligencia, MAI1G1, 3 kredit, kötelező – K (a 01-es tanterv szerint). 
 
2. Felelős tanszék 
 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék. 
 
3. Szak, szakirány, tagozat 
 

Javasolt minden szakirányon a Műszaki Informatika Szak nappali tagozatos hallgatói 
részére. 

 
4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint, keresztfélében) 
 

Mintatanterv szerint 4. félévi, vagy keresztféléves 4. félévi tárgyként. 
 
5. A meghirdetés formája (csak vizsgára, teljes tantárgyfelvételre) 
 

Egyaránt van lehetőség csak vizsgára és teljes tantárgyfelvételre is. 
 
6. Heti tanóraszám (nappali tagozat) 
 

2+0+0 
 
7. A félévi konzultációs órák száma (levelező tagozat) 
 
8. Az előfeltételi tantárgy (tantárgyak) neve és kódja 
 

Diszkrét matematika MMF1F1,  
A számítástudomány matematikai alapjai MMF1F2 

 
9. Félév végi követelmény (aláírás, gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat) 
 

Aláírás és vizsga 
 
10. A kötelező ismeretellenőrzések a szorgalmi időszakban (TVSZ 17. §) 
 

Egyetlen zárthelyi dolgozat. A kidolgozásra fordítható idő 70 perc. A sikertelen ZH egy 
alkalommal pótolható. 

 
11. A sikeres gyakorlati jegy feltételei (TVSZ 17. §) 
 
12. A sikeres aláírás feltételei (TVSZ 17. §) 
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13. A vizsgára bocsátás feltételei (TVSZ 17. §) 
 

A tárgyat „teljes tantárgyfelvételre” felvevő hallgatók számára a vizsgára bocsátás 
feltétele az évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. A zárthelyi elégséges 
szintű megoldásához 50%-osnál jobb eredmény szükséges. A hallgatók az előadásokon 
feladott kérdések megoldásával a félév során pontokat szerezhetnek, melyek 
hozzáadódnak a zárthelyin elért pontszámhoz. 

 
14. Jegymegajánlás (TVSZ 20. §) 
 

Megajánlott vizsgajegy az évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése esetén a 
zárthelyi dolgozat eredménye és a félév során szerzett pontokat alapul véve nyerhető. 

 
15. Elővizsga (TVSZ 21. §) 
 

A szorgalmi időszak utolsó hetében a hallgatók elővizsgát tehetnek a rendes vizsgával 
azonos feltételek mellett. 

 
16. A vizsga részei (írásbeli, szóbeli), a vizsgajegy meghatározása 
 

A vizsga írásbeli, 10 feladatpontból áll, amelyek egy vagy több alpontot 
tartalmazhatnak. Ezek között szerepelnek elméleti kérdések és az előadáson 
megoldotthoz hasonló gyakorlati feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100. A 
dolgozat megírására 70 perc áll rendelkezésre. A vizsgajegy meghatározásakor a félév 
során, az előadásokon szerezett pontok (ha azok a zárthelyinél nem kerültek 
felhasználásra) ugyancsak beszámíthatók. 

 
17. Ajánlott irodalom 
 
[1]  Stuart J. Russel – Peter Norvig: Mesterséges Intelligencia modern megközelítésben, 

Panem-Prentice-Hall, Budapest, 2000., ISBN 963 545 241 1 
[2]  Negnevitsky, M., Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems, Addison 

Wesley, Pearson Education Limited, 2002, ISBN 0-201-71159-1 
[3]  Kóczy T. László és Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Typotex Kiadó, 2000, ISBN 

963-9132-55-1  
http://www.hik.hu 

 
 
II. Programleírás 
 
1. A mesterséges intelligencia alapjai. Történeti áttekintés. Az emberi intelligencia definíciói. 

Az intelligencia mérése. Mesterséges intelligencia definíciók. Turing teszt. Mesterséges 
intelligencia alkalmazási területek. 

2. Mesterséges intelligencia alkalmazási területek: logikai játékok, tételbizonyítás, 
szimbolikus számítás, robotika, látás, képfeldolgozás, beszédfelismerés, természetes 
nyelvek feldolgozása, korlátozás kielégítés, cselekvési tervek generálása, adatbányászat, 
mesterséges neurális hálózatok, szakértőrendszerek, automatikus programozás, ágensek, 
multi-ágensek. Kétszemélyes zérusösszegű játékok, a játék szemléltetése, a rekurzív 
MINIMAX algoritmus 
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3. Intelligens ágensek működése. Intelligens ágensek struktúrája. Az ágens fogalma. A helyes 
cselekedet (racionalitás). Ágenstípusok, egyszerű reflexszerű, a világot nyomon követő, 
célorientált és hasznosságorientált ágensek. Az ágens és környezete. Környezettípusok. 

4. Problémamegoldás. Probléma megfogalmazás. Problémamegoldás kereséssel. 
Problématípusok. A kereséssel történő problémamegoldás lépései. 
Problémamegfogalmazás. Állapottér, kiinduló állapot, operátorok, célteszt, útköltség, 
megoldás. Keresési fa. Keresési módszerek. Nem informált keresés. Szélességi, egyenletes 
költségű, mélységi, mélységkorlátozott, iteratívan mélyülő, kétirányú keresés. Ismételt 
állapotok elkerülése. A keresés értékelése: teljesség, optimalitás, időigény, tárigény. 

5. Keresési stratégiák. Informált keresés. Globális információra támaszkodó eljárások: 
legjobbat először, mohó A*, iteratívan mélyülő A*, rekurzív legjobbat először keresés, 
egyszerűsített memóriakorlátozott A* keresés. 

6. Keresési stratégiák. Lokális keresés és optimizáció. Optimálási módszerek. Hegymászó 
keresés, szimulált lehűtés, Local beam keresés. Gradiens mentes optimálás. Evolúciós 
algoritmusok: evolúciós stratégiák, genetikus algoritmus, evolúciós programozás. Fittségi 
függvény, populáció, kódolási módszerek, szelekció, keresztezés, mutáció, elitizmus. 

7. Tudásbázis létrehozása, tudásábrázolás. Tudástípusok. Tudásábrázolási módszerek. A 
tudásbázis létrehozása és karbantartása. A tudásszerzés és feldolgozás. A tudásalapú 
rendszerek fejlesztésének szereplői. Tudásfeldolgozás. Tudásgyűjtés, tudáskinyerés. 
Információforrások. Tudáskinyerési módszerek. 

8. Szabályalapú tudásábrázolás. Előállító szabályok, szabályalapú tudásszemléltetés. A 
szabályalapú rendszerek általános struktúrája. Következtetés. Előre- és hátrafelé láncolás. 
Konfliktusfeloldás. 

9. Tudásábrázolás formális logikával. Ítéletkalkulus. A propozíciós logika szintaxisa és 
szemantikája. Logikai azonosságok a propozíciós logikában. Kielégíthetetlen és érvényes 
kifejezések. Következtetési szabályok. Tételbizonyítás a propozíciós logikában. Elsőrendű 
logika. A predikátum logika szintaxisa és szemantikája. A predikátum formula 
igazságértéke. Predikátum-logikai formulák kielégíthetősége. Logikai azonosságok a 
predikátum kalkulusban. Rezolúció a predikátum logikában. A PROLOG nyelv. 

10. Tudásábrázolás szemantikus hálókkal, keretekkel és forgatókönyvvel. Az objektum – 
tulajdonság (attribútum) – érték hármas. Esetalapú következtetés. 

11. Tudásábrázolás Fuzzy logikával. Fuzzy logikai rendszerek. A fuzzy halmaz, 
alapfogalmak, halmazműveletek, nyelvi változók és módosítók. Fuzzy szabályok. Fuzzy 
következtetés. 

 
Kecskemét, 2008. február 6. 
 
 
 
 ................................ ................................ ................................ 
 hallgató tanszékvezető előadó 
  Dr. Pintér István Dr. Kovács Szilveszter 
  tanszékvezető főiskolai docens    tudományos főmunkatárs 
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A megvalósult tanmenet a fönti leírástól a következőkben tért el: 
 
Az első hétre tervezett óra elmaradt (a beiratkozási hét első napja lévén a hallgatóság nem 
jelent meg), így a tervezett tanmenet egy héttel elcsúszott. 
 


