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Oktatók:

� Antal Péter

� Dobrowiecki Tadeusz

� Hullám Gábor

� Horváth Gábor

� Kovács Dániel

� Mészáros Tamás

� Pataki Béla

� Strausz György

Doktoranduszok / projekt tagok:

� Arany Ádám

� Bolgár Bence

� Cserpán Dorottya

� Eredics Péter

� Engedy István

� Gézsi András

� Györke Péter

� Horváth Áron

� Kormányos Balázs

� Lóska Ádám

� Marx Péter

� Millinghofer András

� Orbán Gergely

� Sárközy Péter

� Temesi Gergely

A csoport tagjai

Intelligent Systems 
Research Group
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� Alapképzés

� Mesterséges intelligencia

� Operációs rendszerek
� Szakirányok

� Autonóm intelligens rendszerek BSc szakirány
Intelligens Rendszerek Ágazat

� Intelligens Rendszerek MSc szakirány

Oktatás

Intelligent Systems 
Research Group
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Mesterséges 

intelligencia 

Intelligens rendszer 

technológiák

Bioinformatika,

adatelemzés

Döntéstámogató

rendszerek

Kompetenciák

Intelligent Systems 
Research Group

Alkalmazási területek
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Mesterséges intelligencia

- Intelligens rendszerek

•Tudásintenzív rendszerek
•Heterogén tudásmenedzsment
•Gépi tanulás, neurális hálók
•Ontológiák
•Logikai és valószínűségi következtetés
•Bizonytalan tudás reprezentálása
•Valószínűségi hálók
•Tudás fuzionálás
•Autonóm elosztott intelligenciájú rendszerek 
•Ágens rendszerek
•Ambiens intelligencia, intelligens terek

Kompetenciák

Intelligent Systems 
Research Group

Alkalmazási területek
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Alkalmazási területek

� Tanuló rendszerek és alkalmazásai

�Környezetükbe ágyazott intelligens 
rendszerek

�Bioinformatika, adatelemzés

Intelligent Systems 
Research Group
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Gépi tanulás

� Tanulás tanítóminták alapján történik

� Feladattípusok

o osztályozás, függvényapproximáció

o Idősorelőrejelzés, rendszermodellezés

o klaszterezés, forrásszétválasztás

� Eszközök

o neurális hálózatok, szupport vektor gépek

o rejtett Markov-modell

o szabályalapú rendszerek



© BME-MIT 2013 8.dia

Robotikus rendszerek képességeinek modellezése

R3-COP, R5-COP projektek
Resilient Reasoning Robotic Co-operating Systems

Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Co-operating 
Systems

�Eszközök, képességek logikai leírása 
(ontológiák építése)

�Tervezés, működés szabályainak tudásalapú
leírása, következtetés
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Navigáció

� Különböző részfeladatokat kell megoldani

o Lokalizáció (Hol vagyunk?)

o Útvonal tervezés (Milyen úton jut el a célba?)

• Keresési algoritmusok

oMozgástervezés (Hogyan kell végigmenni a kijelölt 
úton?)

• Egyszerű szabályozó algoritmusok, megerősítéses tanulás, 
visszacsatolt neurális hálózat

o Térképezés (Hogy néz ki a környezet?)

• Foglaltsági térkép, valószínűségi modellek

o SLAM (Hol vagyunk a térképhez képest? Hogyan 
módosítsa a térképet az új ismeretekkel?)
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Eszközök

� Mitmót szekér

� Predibot

o Képalkotó eszközök (Kinect)

� e-puck
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Számítógépes orvosi diagnosztikai (CAD) rendszerek

� A képeken alapuló diagnosztika nehézségei

o évente több millió vizsgálat

o nagy emberi erőforrás (szakorvos) igényű

� A CAD rendszerek feladatai

o Képfeldolgozó eljárások

o Elváltozásgyanús területek kijelölése

o Téves pozitív találatok számának redukciója 

o Anatómiai zaj (csontok, erek, stb.) árnyékának eltüntetése

o Elváltozásgyanús területek minősítése (osztályozás, gépi 
tanulás) 

o Elváltozásgyanús képi objektumok mérése
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CAD alkalmazások

mammográfia emlőMRI emlő tomoszintézis

mellkas röntgen mellkas CT mellkas tomoszintézis

Néhány fontosabb képalkotó diagnosztikai modalitás
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KMR-12 projekt

Cél: Digitális tomoszintézis elvén 
működő rétegfelvételi radiológiai 

képalkotó eszköz és az arra épülő
speciális mellkasdiagnosztikai

döntéstámogató rendszer 

kifejlesztése. 

Konzorciumvezető: Innomed Medical Zrt
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Alkalmazási területek

� Tanuló rendszerek és alkalmazásai

�Környezetükbe ágyazott intelligens 
rendszerek

�Bioinformatika, adatelemzés

Intelligent Systems 
Research Group
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AAL: Ambient Assisted Living

� Cél: emberek életminőségének fenntartása, 
javítása

� Célcsoport

o Fizikai vagy mentális betegségben szenvedők, vagy 
azzal fenyegetettek

o Fogyatékkal élők

o Idősek (képességek, egészség természetes romlása)

o Otthoni edzést, sporttevékenységet végzők

� Az elérhető célcsoport egyre népesebb
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Út a célhoz

� Mindennapi monitorozás

o Önellenőrzés 

• Otthoni vérnyomás-, vércukor-mérés eredményeit központi 
rendszerben érdemes becsatolni

– pl.: egészségügyi szoftverrel integrált rendszer

o Ambiens megfigyelés

• Nem zavaró érzékelők, háttérben működő rendszer
– pl.: alvásvizsgálat mozgásérzékelőkkel

o Szórakozás

• A páciens teljesítményét kiértékelhetjük, miközben 
játékokkal játszik

– pl.: mentális képességek mérése játékokkal
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Új lehetőségek

� Orvosi eszközök, szenzorok

o Sokat fejlődtek mind pontosság, mint méret területén

o Adatok feldolgozása

• Megfelelő számítási kapacitás áll rendelkezésre

� Telekommunikáció

o Általánossá vált a szélessávú internet használata még 
az idősebb felhasználók körében is (pl.: Skype)

� Projektek

o Uniós finanszírozású projektek

• IMeda, M3W, IHome
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Betegek távmonitorozása

� Az otthoni mérések egységes rendszerben 
tárolhatók

o Láthatja:

• Az orvos

• A hozzátartozók

• A beteg

o Előnyök

• Rendszeres mérés (a rendszer figyelmeztet)

• Az eredmények értékelése után visszajelzés a beteg felé
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Fizikai aktivitás, veszélyhelyzetek

� Mozgásérzékelők használata a páciens 
lakásában

o Értékes információ gyűjthető

• Napi rutinról, alvás mennyiségéről és minőségéről

• Veszélyhelyzetek felismerhetők
– Elesés, tartós mozdulatlanság

– Lakás elhagyása

o Kihívás

• Az adatok feldolgozása
– Következtetések 
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A rendszer vázlata

RendszermagRendszermag

DB
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Mentális, pszichés állapot

� A már meglévő számítógép és egyszerű szoftver 
segítségével

oMérhetővé válik:

• fizikai aktivitás-, alvásvizsgálat

• a környezeti változásokra adott reakciók

• a számítógép, mint speciális mérőeszköz
– online aktivitás

– számítógépes játékok – teljesítménymérés

– orvosi tesztek számítógépes változatai (figyelem -, depresszió-, 
mániateszt stb.)

• egérmozgatás elemzése
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Agy-számítógép interfészek (BCI)

� EEG jelek feldolgozása

o Betegségek feltárása

o Fogyatékkal élők segítése
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Alkalmazási területek

� Tanuló rendszerek és alkalmazásai

�Környezetükbe ágyazott intelligens 
rendszerek

�Bioinformatika, adatelemzés

Intelligent Systems 
Research Group
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Bioinformatikai kutatások

� OTKA 76348: Bayesian methods for the generalized feature subset selection problem (2008-12)

� NKTH TECH_08-A1/2-2008-0120 GENAGRID (2008-2013)

� OTKA 81466: Genetic factors of age-related decline in cognitive performance (Sasvári M., 2009-13)

� OTKA  81941: Comprehensive study of the pathogenesis of severe asthma (Szalai Cs., 2010-14)

� OTKA 83766: Type 2 diabetes mellitus and the central nervous system  (Rónai Zs., 2010-14)

� Konzorcium a biotechnológia és a bioinformatika aktív tanulásáért (2012-13)

� Genetikai mutációk detektálására alkalmas molekuláris diagnosztikai KIT-ek kifejlesztése (2012-14)

� Biomarker-vizsgálat és döntéstámogató rendszer kialakítása immunterápiás kezelésben (2012-14) 

� 2008tól

� 10+/ kutatófejlesztődiák

� 3 könyvfejezet

� 4(+2) egyetemi jegyzet

� 1(+1) szabadalom

� 25< szakcikk (55< független idézet, 55< összesített IF)

� Mérnökinformatikus, egészségügyi mérnök, orvos, biomérnök, BME PhDs, SE PhDs

Semmelweis Egyetem (4)

Debreceni Egyetem

Szegedi Biológiai Kutató K.

KFKI/RMKI Wigner Adatközpont
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Kutatási projektek

� Tudáselemzés

� Kísérlettervezés

� Adatmérnökség

� Adatelemzés

� Értelmezés

� Alkalmazás
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Oxford Nanopore MinIon

•Hossz:     1000-2000, fedés: ∞
•Reagens: 0
•Mintaelőkészítés: ?
•Amortizáció: ???

Molekuláris biológiai méréstechnikák,
genetikai mérések

� Piroszekvenálás

� Félvezető alapú szekvenálás

� Nanotechnológia alapú szekvenálás

� Biotechnológiai alapú szekvenálás

� …

Illumina HiSeq X Ten Sequencer: az 1. 1000$ genom

•Hossz: 100-200, fedés: x10
•Reagens: 797$
•Mintaelőkészítés: 55$-65$
•Amortizáció: 137$  mintánként
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Genetikai asszociációs adatok
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Részleges genomszűrés (x100 SNP)

Génjelöltek vizsgálata

SNP validációk

Teljes genom asszociációs adat, <2.5m, x1000 minta

Teljes genom szekvenálás

M
in
tá
k

Változók

Exome szekvenálás (~30Mb, 1% adat, 10% költség)
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Nagy orvosbiológiai adattömegek
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Moore törvénye, Carlsson törvénye, 
a mindennapok nagy adattömegei
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Adatrobbanás ≠ adatgazdagság

� Mintaszám: 

o 1990: ~100

o 2015: 100 000

� Többszörös hipotézistesztelés

� Hipotézismentes kutatás

o Hipotézismentes mérés (mérjünk „mindent”)

o Hipotézismentes elemzés („beszéljen” az adat)

o Értelmezés??

� Változószám

o 1990: ~10

o 2015: 100 000 000
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Bayesi rendszerszintű elemzés

Heterogén adat- és tudásfúzió
Rendszerelméleti („hálózati”) elemzés
Oksági elemzés 

Összefoglaló fejezetünk:

512 magos grid

31
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Személyre szabott medicina:
adatoktól a döntéstámogatásig

Adatok, 
EBA,

modellek

Gondozott

Szakorvos

Diszpécser
Ambuláns

Gondozó Hozzátartozó
Háziorvos

Adatgyűjtő rendszer
Döntéstámogató és 
jelentéskészítő rendszer

1. Jóváhagyott, frissített adatok
2. Elektronikus betegadatlap

1. Figyelmeztetések
2. Rendszer által kiegészített 

elektronikus betegadatlap

1. Figyelmeztetések
2. Renszer által kiegészített 

elektronikus betegadatlapJóváhagyott, 
frissített 
adatok

Figyelmez-
tetések

Figyelmez-
tetések

Jóváhagyott, 
frissített 
adatok


