
Mesterséges intelligencia: 
az, amire gondolunk?

Lehetőségek és korlátok az MI gyakorlati alkalmazásában

Popovics László –2021.09.02.



A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt. 
A második legalkalmasabb időpont most van.

- Régi kínai közmondás



Exponenciális szemléletmód



A technológia exponenciális tempóban fejlődik



1. Lehetőség

Minden nap 10 dollár zsebpénz

2. Lehetőség

Minden nap 1 centtel több zsebpénz (1 cent 
indulásnál)



1. Lehetőség

36.500 dollár

2. Lehetőség

66.630 dollár

10 évvel később



1. Lehetőség

73.000 dollár

2. Lehetőség

266.486 dollár

20 évvel később



A mesterséges intelligencia 
evolúciója



1. szint – Szabály alapú rendszerek 



2. szint – Kontextus tudatosság és megtartás 



3. szint – Területspecifikus szaktudás 



4. szint – Érvelőgépek 

Wu-Dao 2.0



5. szint – Öntudatos rendszerek / AGI 

Wu-Dao 2.0



Jelen helyzet
Modellek fejlődése



GPT-3 –az egyik l egfejl et t ebb AI model l

Mire képes a GPT-3?
• Kreatív szöveg írás
• A rendelkezésre álló adatokból fejlesztés nélkül 

nyerhetünk információt
• Alternatív szöveg javaslatok
• Szöveg információ közötti összefüggések keresése 

(loophole)
• Zene alkotás korábbi munkák alapján

A megoldás olyan sokoldalú, hogy még ma is keressük a felhasználási területeit.
GPT-3 Generative Pre-trained Transformer 3  



A GPT-3 az egyik l egfejl et t ebb AI model l  napjainkban

GPT-3 modellezés a banki IT 
infrastruktúrával:

20 év +

175 milliárd 
paraméter

Paraméter szám 
növekedése = 
exponenciális 

számítási 
kapacitás



Idei sajt óhírek és t rendek, jel l emzők



A kínai model l –Wu Dao 2.0

1750 mil l iárd paraméter!!



Google Swit ch t ransformer –NLP model

1600 mil l iárd paraméter



Jelen helyzet
Új generációs hardverek



Sambanova systems



Cerebras systems



Graphcore IPU



Tesla D1 Chip /  Dojo szuperszámítógép



Megjelenés éve: 2019 (december)
Közreműködő partnerek: Sberbank (RU), SberCloud (RU), NVIDIA (USA)
Projekt (fejlesztés) hossza: 2 év
Költség: 100 millió USD (hardverköltség)
Design: NVIDIA DGX-2 node + Tesla V100 Tensor Core
Szuperszámítógép rangsor: a világ 61. leggyorsabb szuperszámítógépe (2021. június, a 
TOP500 listája alapján)
Teljesítmény: 6,669 TFlop/ s (elméleti maximum: 8,789.76 TFlop/ s)
Felhasználók köre:  piaci nagyvállalatok (Oroszország + oroszországban működő európai és 
USA székhelyű vállalatok), orosz felsőoktatási, kutatási és kormányzati intézmények, 
startupok és kkv-k
Felhasználási területek: energiaipar, légiközlekedési és légijármű-ipar, olajipar, nehézipar, 
orvos-és biotechnológiai ipar, telekommunikáció, pénzügyi szektor, stb.
Üzleti modell: akadémiai és felsőoktatási intézményeknek ingyenes, vállalati ügyfelek 5.750 
rubel/ perc áron bérelhetik
Gépterem helye: Sberbank adatközpont (Skolkovo Innovation Center, Moszkva)

A Sberbank és az NVIDIA közös szuperszámítógépe a világ első pénzügyi
intézet által létrehozott szuperszámítógépe, ami piaci alapon elérhető
bármely vállalat, kutatási központ és kormányzati szerv számára.

Eset t anulmány: Sberbank - Christofari



Munkaerő



A munkaerőpiacon rövid t ávon kiszorulhatnak az alacsony 
komplexit ású pozíciók, közép-hosszú t ávon pedig új 
készségek és piaci szereplők t érnyerése várható

Az egyes hagyományos képességek 
iránti kereslet elmozdulása

Az új készségek felváltják a 
megszokott működést

A pénzügyi ökoszisztémában 
megjelenő új tagok szerepének 
erősödése

Ahogy az intézmények startégiája egyre inkább a
hatékonyság és a költségcsökkentés elvét követi, a
rutinszerű, alacsony és közepes összetettségű
szerepek valószínűleg kiszorulnak (pl. back office).
Mivel ezek a szerepek a pénzügyi szolgáltatások
munkahelyeinek jelentős részét teszik ki, fennáll
annak a kockázata, hogy a rendelkezésre álló
szerepek nettó mértékben csökkennek, különösen a
közeljövőben.

Az egyes hagyományos képességek
iránti kereslet elmozdulása

Az intézményeknek több technikai készséget kell
kiépíteniük az AI megoldások kifejlesztéséhez,
valamint több nagy értékű képességgel kell
kiegészíteniük (pl. kreativitás, találékonyság,
intuíció).
Ennek a munkaerőnek a teljes potenciáljának
kiaknázása érdekében az intézményeknek
hatékonyan kell újra feladniuk a meglévő
tehetségeket, valamint új külső tehetségeket kell
szerezniük.

Az új készségek felváltják 
a megszokott működést

Az ökoszisztémán kívüli harmadik fél szolgáltatók (pl.
nagy technológiai cégek, fintechek, új belépők) szerepe
nőni fog a pénzügyi intézményekbeszállítói között.
Ezek a szerepek valószínűleg gyökeresen eltérőek
lesznek: új készségekre lesz szükségük (pl. technikai
háttér), eltérő kultúrával és kompenzációs modellekkel
rendelkeznekmajd.

A pénzügyi ökoszisztémában megjelenő 
új tagok szerepének erősödése

A B C



AI Special ist ák



Gazdasági hatás



Az AI al kalmazása számos üzlet i l ehetőséget  nyit  a 
bankszektor számára
Az AI megoldások bevezetése a 
pénzintézetekben ágazatspecifikus 
lehetőségek széles skáláját teszi 
lehetővé

A lehetőségek a választott stratégiai 
iránytól függően a 
hatékonyságnöveléstől a teljesen új 
képességekre épülő radikálisan új  
tevékenységekig terjednek

Gyorsabb, Lean
működés 

Személyre 
szabott termék 
és tanácsadás

Mindenütt 
jelenlévő

Okosabb 
döntéshozatal

Új 
értékajánlat

Ugyanazt 
csinálni, jobban

Radikálisan 
mást csinálni

A B C D E



A mesterséges intel l igencia t érnyerésével  járó 
st rukturál is vál t ozások rendszerszintű választ  
igényelnek 

Az AI el ső körben a rut inszerű munkákat , követ kező körben az egyszerűbb 
feladatokat  vál t hat ja ki:

 Az elkövetkező 10 évben ennek következtében a munkaerő közel 50%-ának kell 
újraképeznie magát

 Új, magasabb hozzáadott értéket teremtő szakmák jelennek meg

A tel jes gazdaság minden iparágát  ér inteni fogja ez a vál t ozás, amelyre rendszer 
szintű választ  kel l  adni, mivel :

 A jövőbeni készségek kiváltják a régi működési modellt

 Megszűnik a jelenlegi készségek nagy részére az igény, ezáltal a rendszer pénzügyi 
kockázatot is rejt (pl. hosszútávú hitelek, vállalati beruházások)



Iparági példák



Építőipar - Iconbuild



Városon belüli élelmiszer termelés



Új gyógykezelések eddig gyógyíthatatlan kórokra



Köszönöm a f igyelmet !
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