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Kis angol-magyar szakszótár  

 
A következő kisszótár a  

Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kő A. és Lovrics L.: 
„Döntéstámogató rendszerek”, Panem Könyviadó, Budapest, 2007. 

könyvben használt fontosabb szakkifejezések angol-magyar szószedete. Célja az 
angol nyelvű szakirodalom olvasásának segítése. Az összeállításnál támaszkodtunk 
az időközben megjelent [Iványi 2006] angol-magyar informatikai szótárra. Az 
alkalmazott jelölésekben követtük e szótár jelöléseit: amennyiben egy angol kifeje-
zéshez több magyar változatot is megadunk, azokat függőleges vonallal (|) választ-
juk el, míg a megértést célzó magyarázatokat csúcsos zárójelben (<>) közöljük. 
 
3C model (communication, cooperation, coordination) 3C modell (kommuniká-

ció, együttműködés és koordináció) <csoportmunkában> 
4-queens problem 4-királynő probléma 
A* algorithm A* algoritmus 
A-box (assertion box) A-doboz (adatállítás doboz) <leíró logikákban> 
accessibility elérhetőség | hozzáférhetőség  
accuracy pontosság 
action potential akciós potenciál | ingerületi hullám 
activation level aktivációs szint 
adaline (Adaptive Linear Neuron in Hebbian learning) adaline (adaptív lineáris 

neuron a Hebb tanulási módszernél) 
adaptive learning adaptív tanulás 
adequate alkalmas | megfelelő | adekvát 
ad-hoc ad hoc | eseti | alkalmi 
additive additív | összegző 
affective computing érzelmi számítások | érzelem-vezérelt számítások 
agent ágens | ügynök 
Agent Model (in CommonKADS) ágens modell (CommonKADS módszertanban) 
aggregate összesít | aggregál 
AI winter MI piac befagyása (1988-ban) 
alternative alternatíva 
ambient system ambiens rendszer | környezeti rendszer 
ambiguity többértelműség | egyértelműség hiánya 
analogue model analóg modell 
analogical reasoning analógiás következtetés 
analogy analógia <tanulási módszer> 
analytic task elemző feladat 
analytical model elemző modell 
a posteriori (probability) gyakorlati, tapasztalati | induktíve kikövetkeztetett | a 

posteriori (valószínűség) 
application ontology alkalmazás ontológia 
a priori (probability) eleve ismert | deduktíve kikövetkeztetett | a priori (valószí-

nűség) 
Arrow’s impossibility theorem Arrow lehetetlenségi tétele | Arrow paradoxon 
artificial neuron mesterséges neuron 
Artificial Intelligence (AI) mesterséges intelligencia (MI) | mesterséges értelem 
artificial life mesterséges élet 
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Artificial Neural Network (ANN) mesterséges neuronhálózat 
artificial neuron mesterséges neuron 
assertion állítás | logikai kijelentés | adatállítás <leíró logikákban> 
assessment értékelés | becslés 
assignment hozzárendelés | elhelyezés 
association asszociáció | társítás  
Associative Memory (AM) asszociatív memória (AM) 
associative network asszociatív háló 
attribute attribútum 
authentication hitelesítés | azonosítás  
autoassociative (neural network) autoasszociatív (neuronhálózat) 
automatic sensitivity analysis automatikus érzékenységelemzés 
automatic programming automatikus programozás 
automatic theorem proving automatikus tételbizonyítás 
axiom axióma 
axon axon | idegszál 
 

Back-Propagation Neural Network (BP) visszaterjesztéses neuronhálózat 
backtracking visszalépés 
backtracking search visszalépéses keresés 
backward chaining visszafelé láncolás 
backward reasoning visszafelé következtetés 
Balanced Scorecard (BSC) kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer 

(BSC) 
Bartee problem space Bartee-féle problématér 
Bayes network Bayes-háló  
Bayes rule Bayes-szabály 
beam search nyalábolt keresés 
before and after image tranzakció előtti/utáni kép  
belief network valószínűségi háló | hiedelem-háló 
best-first search legjobbat-először keresés | előretekintő keresés 
beta testing béta-tesztelés | csaknem kész szoftver előzetes felhasználói tesztelése 
BI (Business Intelligence) BI (üzleti intelligencia) 
bioinformatics bioinformatika 
bionics bionika 
biotechnology biotechnológia 
black box fekete doboz 
blackboard architecture munkatábla architektúra 
blind search vak keresés 
BPR (Business Process Reengineering) üzleti folyamatok újratervezése 
brainstorming ötletbörze | ötletgenerálás | ötletroham 
branch-and-bound search elágazás-és-korlátozás keresés 
breadth-first search szélességi keresés 
Breeder Genetic Algorithm (BGA) tenyésző genetikus algoritmus 
browse tallózás | böngészés 
BSC (Balanced Scorecard) BSC (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrend-

szer) 
business analytics üzleti elemző rendszer | üzleti analitika 
Business Intelligence (BI) üzleti intelligencia (BI) 
Business Intelligence Solution üzleti intelligencia megoldás  
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Business Intelligence System üzleti intelligencia rendszer  
business knowledge üzleti tudás 
business process üzleti folyamat 
 

C4.5 algorithm C4.5 algoritmus <induktív következtetésnél> 
case eset 
case study esettanulmány 
case-based learning esetalapú tanulás 
Case-Based Reasoning (CBR) esetalapú következtetés 
case-based system esetalapú rendszer  
CBR (Case-Based Reasoning) CBR (esetalapú következtetés) 
cell sejttest | cella | memóriarekesz 
central purpose központi cél 
certainty factor bizonyossági tényező <heurisztikus bizonytalanságkezelésnél>  
CF-model (Certainty Factor model) CF-modell (bizonyossági tényező modell) 
chaining összekapcsolás | láncolás 
chromosome kromoszóma 
classification osztályozás  
client-server architecture kliens-szerver architektúra | ügyfél-kiszolgáló architek-

túra  
closed world assumption zártvilág feltételezés | zártvilág feltevés 
clustering klaszterezés | csoportosítás  
CNN (Cellular Neural Network) CNN (celluláris neurális hálózat) 
cognition megismerés 
cognitive psychology megismeréssel foglalkozó pszichológia | kognitív pszicholó-

gia 
cognitive style megismerési stílus | kognitív stílus  
cognitive science megismeréstudomány | kognitív tudomány 
collaborative system együttműködést támogató rendszer  
combination kombináció 
combinatorial explosion kombinatorikus robbanás 
common core of data adatbázisok közös magja | adatbázisok közös része  
CommonKADS CommonKADS <ismeretalapú rendszerfejlesztés módszertana> 
commonsense knowledge hétköznapi tudás | józan észen alapuló tudás 
Communication Model (in CommonKADS) kommunikációs modell 

(CommonKADS módszertanban) 
commutativity kommutativitás | felcserélhetőség 
comparison összehasonlítás | egybevetés 
competitive learning versengő tanulás 
completeness teljesség 
complexity bonyolultság | komplexitás 
compound concept összetett fogalom 
computer conference számítógépes konferencia | távkonferencia 
Computer Science (CS) számítástudomány | informatika 
computer technology számítástechnika  
computer vision számítógépes látás 
concept fogalom 
concept learning fogalom tanulása 
conceptualization fogalomalkotás | konceptualizálás 
conclusion part (in a rule) következményrész (egy szabályban) 
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condition part (in a rule) feltételrész (egy szabályban) 
conditional probability feltételes valószínűség 
Condorcet method Condorcet-módszer <szavazásnál> 
confidence factor bizonyossági tényező | megbízhatósági tényező 
configuration konfigurálás | konfiguráció | összeállítás 
conflict set konfliktushalmaz 
connectivity összefüggőség | konnektivitás 
consistency ellentmondás-mentesség | konzisztencia 
consistent konzisztens | ellentmondásmentes 
consistent reporting performance egyenletes lekérdezési teljesítmény 
constraint korlát | kényszer | megszorítás | korlátozás 
Constraint Logic Programming (CLP) korlátlogikai programozás (CLP) 
Constraint Programming (CP) korlátprogramozás 
consumer decision fogyasztói döntés | egyéni döntés 
Content Access Memory (CAM) tartalom címzett memória (CAM) 
contradiction ellentmondás 
controlling ellenőrzés | operatív irányítás | kontrolling  
cooperation együttműködés 
cooperative learning együttműködő tanulás  
CPU Central Processing Unit) CPU (központi feldolgozóegység) 
creative index kreatív index | kreatív profil  
credibility hitelesség 
credit-assignment problem követelés átruházás problémája 
criteria kritérium 
CRM (Customer Relationship Management) CRM (ügyfélkapcsolat kezelés) 
crossover kereszteződés 
CSP (Constraint Satisfaction Problem) CSP (korlátkielégítési probléma) 
cumulative halmozott | kumulatív | halmozódó | kumulálódó 
current általánosan elfogadott | kurrens  
 

DAML (DARPA Markup Language) DAML (DARPA jelölő nyelv) 
dashboarding vezérlőpult | üzleti jellemzők megjelenítése | dashboarding  
data adat 
data assets adatvagyon 
data cleansing adattisztítás 
data cube adatkocka 
data integration adatintegráció 
data integrity adatintegritás | adat-sértetlenség 
data management system adatkezelő rendszer 
data mart adatpiac 
datamining adatbányászat 
data quality adatminőség 
data visualization adatvizualizáció | adatszemléltetés 
data-driven reasoning adatvezérelt következtetés 
data warehouse adattárház 
dead end zsákutca  
decision döntés 
decision making döntéshozatal  
decision room döntési terem | döntési szoba  
decision space döntési tér 



 

5 

decision style döntési stílus 
Decision Support System (DSS) döntéstámogató rendszer (DTR) 
decision table döntési tábla 
decision theory döntéselmélet 
decision tree döntési fa 
decisional (function) döntési (funkció) 
declarative representation leíró reprezentáció | deklaratív reprezentáció 
decomposition felbontás | részekre bontás | dekompozíció 
deduction (logical inference) dedukció (logikai következtetés) 
Deep Blue Deep Blue <nevezetes sakkprogram> 
deep knowledge alapos tudás | elméletileg megalapozott tudás | mély tudás 
default alapértelmezett | alapérték | alapértelmezés 
defuzzification defuzzifikálás <fuzzy-értékekből valós kimenő adatok generálása> 
delta file delta fájl <tranzakció közbeni változásokat leíró fájl>  
demon démon <eljárás> 
Dempster−−−−Shafer theory Dempster−Shafer-elmélet <bizonytalanságkezelő mód-

szer> 
DENDRAL DENDRAL <korai vegyészeti szakértő rendszer> 
dendrite dendrit | idegsejtnyúlvány 
denormalization denormalizálás | normalizálatlanná tétel 
depth bound mélységi korlát  
depth-first search mélységi keresés 
deregulation szabályozottság csökkentése | dereguláció 
Description Logics (DL) leíró logikák (LL) 
descriptive decision model leíró döntési modell 
design tervezés | objektumtervezés | terméktervezés 
Design Model (in CommonKADS) tervezési modell (CommonKADS módszer-

tanban) 
diagnosis diagnózis | ok-meghatározás 
dimension dimenzió | jellemző 
distance learning távtanulás 
distance metrics távolságmetrika | távolságmérték 
Distributed Artificial Intelligence (DAI) elosztott mesterséges intelligencia 
domain expert szakterületi szakértő | tárgyterületi szakértő 
domain ontology szakterületi ontológia 
DSS (Decision Support System) DTR (döntéstámogató rendszer) 
drill-down lefúrás 
dynamic programming dinamikus programozás 
dynamic sparse matrix handling dinamikus ritkamátrix-kezelés 
 

eager (algorithm) mohó (algoritmus) 
e-commerce elektronikus kereskedelem | e-kereskedelem 
effectiveness hatékonyság  
efficiency eredményesség | hatásosság  
EIS (Executive Information System) FVIR (felsővezetői információs rendszer)  
electronic brainstorming elektronikus ötletbörze 
Electronic Meeting System (EMS) virtuális értekezletet támogató rendszer 
embedded system beágyazott rendszer 
end user végfelhasználó 
Entity-Relationship Model (ERM) egyed-kapcsolat modell 
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entropy entrópia <a bizonytalanságnak a kapott információkkal csökkenő arány-
száma> 

error-correction learning hiba-korrekciós tanulás 
ETL (Extract, Transformation, Load) ETL (kinyerés, átalakítás, betöltés) 
evaluation factor értékelési tényező 
event driven eseményvezérelt 
evolution programming evolúciós programozás 
evolution strategy evolúciós stratégia 
Executive Information System (EIS) felsővezetői információs rendszer (FVIR) 
expert szakértő  
expert choice szakértői döntés | a szakértő döntése  
expert system (ES) szakértő rendszer (SZR) 
Expertise Model (in CommonKADS) szakismereti modell (CommonKADS mód-

szertanban) 
explanation-based learning magyarázatalapú tanulás 
explanation subsystem magyarázó alrendszer 
explicit knowledge explicit tudás | kodifikált tudás | verbalizált tudás  
external data külső adat 
externalization külső megjelenítés | externalizáció <tudásmenedzsmentnél> 
extract kiemel | kitömörít | kivonatol 
 
fact tény | tényállítás 
feasibility study megvalósíthatósági tanulmány 
feedback visszacsatoló | visszacsatolódó 
feedforward előrehaladó | előrecsatoló 
FIFO (First-In First-Out) FIFO (elsőként be, elsőként ki) <adatkezelési mód> 
filtering szűrés 
fire tüzel | aktivizálódik 
first-order logic elsőrendű logika 
fitness (in genetic algorithms) rátermettség | fitnessz (genetikus algoritmusban)  
fitness function rátermettségi függvény | fitnessz függvény 
flexible reporting rugalmas jelentéskészítés 
formal model formális modell | formalizált modell 
forward chaining előrefelé láncolás 
forward reasoning előrefelé következtetés 
frame keret 
frame based system keretalapú rendszer 
friendly user interface barátságos felhasználói felület 
fully connected teljesen összekapcsolt <hálózat> 
fuzzification fuzzifikálás <valós bemenő adatokból fuzzy tagsági függvények ge-

nerálása> 
fuzzy fuzzy | életlen | homályos | bizonytalan módon körülhatárolt 
fuzzy logic fuzzy-logika 
fuzzy model fuzzy-modell <bizonytalanságkezelésnél> 
fuzzy reasoning fuzzy-következtetés 
fuzzy rule fuzzy-szabály 
fuzzy set fuzzy-halmaz | bizonytalan halmaz 
fuzzy set theory| fuzzy-halmazelmélet | fuzzy-halmazok elmélete 
fuzzy system fuzzy-rendszer 
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General Problem Solver (GPS) Általános Problémamegoldó Rendszer (GPS) 
generate-and test method próbálkozásos módszer | próba-szerencse módszer 
generic általános | eredendő | generikus 
generic dimensionality általános érvényű dimenziók 
genetic algorithm genetikus algoritmus 
genetic programming genetikus programozás 
GIGO (Garbage In, Garbage Out) GIGO (szemét be, szemét ki) <számítástech-

nikai alapösszefüggés> 
globalization globalizáció | globalizmus  
goal attribute cél attribútum 
goal-directed reasoning célvezérelt következtetés 
goal-seeking (analysis) célértékkeresés (elemzés) 
goal state célállapot 
granularity szemcsézettség | granularitás 
grid rácshálózat | grid <hatalmas virtuális számítógépes rendszer> 
Group Decision Support Systems (GDSS) csoportos döntéstámogató rendszer  
Group Support System (GSS) csoportmunkát támogató rendszer | csoporttámoga-

tó rendszer 
groupware csoportmunkát támogató alkalmazás | csoportmunkát támogató eszköz 
Graphical User Interface (GUI) grafikus felhasználói felület (GUI) 
 
Hamilton path Hamilton körút  
hard limiter szigorú korlát 
HEARSAY HEARSAY <korai beszédmegértő szakértő rendszer> 
help desk információs pult | help desk 
heteroassociative (neural network) heteroasszociatív (neuronhálózat) 
heuristic search heurisztikus keresés 
heuristics heurisztika <megértést, felfedezést szolgáló módszer> 
hidden layer rejtett réteg 
hierarchical clustering (Johnson-féle) hierarchikus csoportosítás 
hill-climbing search hegymászó keresés 
HOLAP (Hybrid OLAP) HOLAP (hibrid OLAP) 
holism holizmus | holisztikus szemléletmód 
homogenous relation homogenitási reláció | homogén reláció 
Horn clause Horn klóz <logikában> 
Hurwitz criteria Hurwitz kritérium 
hybrid OLAP (HOLAP) hibrid OLAP (HOLAP) 
hybrid information system hibrid információrendszer 
hybrid representation hibrid reprezentáció 
hypothesis hipotézis | sejtés | feltételezés  
 

ICQ (I Seek You) ICQ (I Seek You) <internetes csevegőszolgáltatás> 
iconic (scale) models ikonos (méretarányos) modellek  
ID3 ID3 <döntési fát tanuló algoritmus> 
ILP (Inductive Logic Programming) ILP (induktív logikai programozás) 
image processing képfeldolgozás 
implementation megvalósítás | implementáció  
implicit knowledge implicit tudás | nem kodifikált tudás | nem verbalizált tudás 
inconsistent ellentmondásos | inkonzisztens 
incremental növekményes | inkrementális 
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individual egyed | egyén | egyéni 
induction (logical inference) indukció (logikai következtetés) 
inductive learning induktív tanulás 
Inductive Logic Programming (ILP) induktív logikai programozás (ILP) 
inference knowledge (in CommonKADS) következtető ismeretek 

(CommonKADS módszertanban) 
inference method következtetési módszer 
inference engine következtető gép 
info-bionics infobionika 
infocommunication infokommunikáció 
informal (function) informális | nem formális (funkció) 
information információ 
Information and Communication Technologies (ICT) információs és kommuni-

kációs technológiák (IKT) | infokommunikációs technológiák 
information assets információvagyon 
information gain információnyereség 
informed search informált keresés | heurisztikus keresés 
inheritance öröklődés | öröklés 
input layer bemeneti réteg <neuronhálózatnál> 
Input-Output (I/O) bevitel-kivitel (I/O) 
instant messaging azonnali üzenetküldés  
integer programming egészértékű programozás 
integrated integrált 
integrity integritás | sértetlenség  
intellectual assets tudásvagyon | szellemi vagyon 
intellectual capital szellemi tőke 
intelligence intelligencia 
intelligent intelligens | értelmes 
intelligent agent intelligens ágens  
intelligent information system intelligens információrendszer 
Intelligent System (IS) intelligens rendszer 
internal data belső adat 
internationalization internacionalizáció | belső megjelenítés 
interpersonal (function) személyek közötti (funkció) 
interpolation interpoláció <eljárás>  
INTERNIST INTERNIST <korai orvosi szakértő rendszer> 
interpretative CBR értelmező esetalapú rendszer | interpretatív CBR 
interview interjú 
interlayer connection rétegek közötti kapcsolat 
intralayer connection rétegen belüli kapcsolat 
intuitive intuitív | intuíción alapuló 
intuitive data manipulation intuitív adatkezelés 
IT (Information Technology) IT (információtechnológia) 
IT expert IT szakértő | informatikai szakértő 
 

KBS (Knowledge Based System) ismeretalapú rendszer 
KDD (Knowledge Discovery in Databases) KDD (adatbázisokban végzett isme-

retfeltárás) 
keyfigure tényadat | mutatószám | kulcsadat 
knowledge ismeret | tudás 
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Knowledge Acquisition (KA) ismeretszerzés 
knowledge acquisition bottleneck ismeretszerzés a fejlesztés szűk keresztmetszete 
knowledge base ismeretbázis | tudásbázis 
knowledge base development subsystem ismeretbázisfejlesztő alrendszer 
knowledge-based ismeretalapú <rendszer> | tudásalapú <társadalom>  
Knowledge-Based System (KBS) ismeretalapú rendszer  
knowledge-based technology ismeretalapú technológia | tudásalapú technológia 
knowledge discovery ismeretfeltárás  
knowledge engineer tudásmérnök <szakértőrendszer-fejlesztő> 
knowledge engineering tudásmérnökség 
knowledge intensive (task) tudásintenzív (feladat) 
Knowledge Management (KM) tudásmenedzsment (TM)  
knowledge management cycle tudásmenedzsment életciklus  
Knowledge Management System (KMS) tudásmenedzsment rendszer 
Knowledge Model (in CommonKADS) szakismereti modell (CommonKADS 

módszertanban) 
knowledge representation ismeretreprezentáció  
knowledge worker tudásmunkás | szellemi munkás 
Kohonen-map Kohonen-térkép 
 

labelled directed graph címkézett és irányított gráf  
labelled edge címkézett él  
lazy (algorithm) lusta (algoritmus) 
leaf edge levélcsúcs 
levels of representation reprezentáció szintjei 
life cycle életciklus 
LIFO (Last In First Out) LIFO (utolsóként be, elsőként ki) <adatkezelési mód> 
linear programming lineáris programozás 
LISP (LISt Processing System) LISP (listafeldolgozó programozási nyelv) 
log file log fájl | (tranzakció feldolgozási) napló fájl 
logic-based representation logikaalapú reprezentáció 
Logic Programming (LP) logikai programozás 
long term memory hosszú távú memória 
 

machine learning (ML) számítógépes tanulás | gépi tanulás 
management vezetés 
Management Information System (MIS) vezetői információrendszer (VIR) 
mathematical (quantitative) model matematikai (kvantitatív) modell 
mathematical programming matematikai programozás 
meeting room döntési terem | döntési szoba 
membership function tagsági függvény | beletartozási függvény <fuzzy logikánál> 
mental model mentális modell | gondolati modell 
metadata metaadat 
metaknowledge metatudás | metaismeret 
metarule metaszabály 
mobile technology mobil technológia | vezeték nélküli technológia 
modal logic modális logika 
model modell 
modelling modellezés 
Model Management System (MMS) modellkezelő rendszer 
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MOLAP (multidimensional OLAP) MOLAP (többdimenziós OLAP) 
monitoring monitorozás | felügyelet 
Multi-Agent System (MAS) multiágens rendszer 
multidimensional többdimenziós 
multidimensional conceptual view többdimenziós fogalmi nézet | többdimenziós 

koncepcionális nézet  
multidimensional OLAP (MOLAP) többdimenziós OLAP (MOLAP) 
multidimensional scaling (MDS) többdimenziós skálázás  
multiple goal többcélú <problémamegoldási módszer> 
multiple-objective problem többcélú probléma 
multiuser support többfelhasználós támogatás  
mutation mutáció 
MYCIN MYCIN <korai orvosi szakértő rendszer>  
 

Natural Language Processing (NLP) természetesnyelv-feldolgozás (NLP) 
nearest neighbor legközelebbi szomszéd 
neural network (NN) neuronhálózat | neuronháló 
neuron idegsejt | neuron 
non-adaptive learning nem adaptív tanulás 
nondeterministic polynomial (NP) nemdeterminisztikus polinomiális <probléma-

osztály> 
nonmonotonic logic nemmonoton logika 
nonprogrammed problem nemprogramozható probléma 
nonvolatile tartós 
normalized normalizált 
normative decision model normatív döntési modell 
nucleus (sejt)mag 
object-attribute-value objektum-attribútum-érték hármas 
 

Object-Oriented Rapid Application Development (OO RAD) objektumorientált 
gyors alkalmazás-fejlesztés 

Occam’s razor Occam borotvája <alapelv> 
Office Automation System (OAS) irodai rendszer 
OIL (Ontology Inference Layer) OIL (ontológia következtető réteg) <ontológia 

leíró nyelv> 
OLAP (On-Line Analytical Processing OLAP (on-line elemző feldolgozás) | (on-

line analitikus feldolgozás) 
On-Line Analytical Processing (OLAP) on-line elemző feldolgozás (OLAP) | on-

line analitikus feldolgozás  
On-Line Transaction Processing (OLTP) on-line tranzakciófeldolgozás (OLTP) 
Ontolingua (Ontology Interchange Language) Ontolingua (ontológia-leíró 

nyelv) 
ontological commitment ontológiai elkötelezettség 
ontology ontológia | lételmélet 
open world assumption nyíltvilág feltételezés | nyíltvilág feltevés 
operational model operatív modell 
opportunity lehetőség <mint probléma> 
optimal decision optimális döntés 
optimization search optimalizáló keresés 
ordered trees from recall visszaidézésből származó rendezett fák módszere 
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organisation szervezet 
organisational culture szervezeti kultúra 
Organisation Model (in CommonKADS) szervezeti modell (CommonKADS 

módszertanban) 
Organisational Memory (OM) szervezeti memória 
output layer kimeneti réteg <neuronhálózatnál> 
overfitting túlilleszkedés 
OWL (Web Ontology Language) OWL (szemantikus webszolgáltatások ontoló-

gia-leíró nyelve) 
 

paradigm paradigma <modell minta> 
parent ős 
Pareto-optimal solving Pareto-optimális megoldás <döntéselméletben> 
part of része (valaminek) 
partial membership részleges tagság | parciális tagság <fuzzy logikánál> 
partitioning felbontás | részekre bontás | partícionálás 
partonomy szervezeti hierarchia | partonómia 
pattern minta | mintázat | pattern  
pattern matching mintaillesztés 
pay-off matrix kifizetési mátrix 
PDA (Personal Digital Assistant) PDA (elektronikus notesz) 
perceptive észlelő 
Perceptron Perceptron <szem retináját modellező korai rendszer> 
performance teljesítmény 
planning tervkészítő tervezés | tevékenységtervezés 
population populáció 
predicate calculus predikátumkalkulus 
prediction előrejelzés 
predictive analytic capability előrejelzési-elemzési lehetőség 
preference preferencia | előnyben részesítés 
preprogrammed system behuzalozott rendszer 
presence elterjedtség | jelenlét 
principle of bounded rationality korlátozott racionalitás elve  
principle of knowledge tudás elve <mesterséges intelligenciában> 
probability valószínűség 
probability theory valószínűségelmélet 
problem probléma 
problem solving problémamegoldás 
problem-solving CBR problémamegoldó esetalapú következtetés 
problem space problématér 
problem state problémaállapot 
problem type problématípus 
procedural representation procedurális reprezentáció | algoritmikus reprezentáció 
programmed problem programozható probléma 
Prolog (Programming in Logic) Prolog (logikai programozási nyelv) 
propositional logic ítéletlogika | ítéletkalkulus 
 

PROSPECTOR PROSPECTOR <korai geológiai szakértő rendszer> 
Random Access Memory (RAM) véletlen elérésű memória (RAM) 
random search véletlen keresés | random keresés 
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Rapid Application Development (RAD) gyors alkalmazásfejlesztés 
rapid prototyping gyors prototípuskészítés 
reasoning method következtető módszer 
receptive fogékony | receptív 
recombination rekombináció <genetikus algoritmusoknál> 
recurrent kapcsolt | rekurrens <neuronhálózatoknál> 
redundancy terjengősség | redundancia | (adat-)ismétlődés 
RDF (Resource Description Framework) RDF (forrásleíró keretrendszer) 
RDFScheme (RDFS) RDF séma (RDFS) 
referential integrity hivatkozási integritás | hivatkozási sértetlenség 
regression regresszió 
reinforcement learning megerősítéses tanulás  
relational OLAP (ROLAP) relációs OLAP (ROLAP) 
relevant tárgyhoz tartozó | releváns 
repertory grid analysis (RGA) adattárrács-elemzés (RGA) <ismeretszerzési mód-

szer> 
reporting riportkészítés | jelentéskészítés | kimutatáskészítés 
represent reprezentál | ábrázol 
representation graph reprezentációs gráf 
representation tree reprezentációs fa 
resolution feloldás | rezolúció <bizonyítási technika> 
resource erőforrás | forrás 
retain megőriz | megtart 
Rete algorithm rete-algoritmus <adatvezérelt következtetésnél> 
retrieve visszakeres 
retrodiction visszamenőleges következtetés  
reuse újrafelhasznál 
revise felülvizsgál | módosít 
RGA (Repertory Grid Analysis) RGA (adattárrács-elemzés) <ismeretszerzési 

módszer>  
risk analysis kockázatelemzés 
robotics robotika 
robust erőteljes | nagy teljesítményű | robusztus 
ROLAP (Relational OLAP) ROLAP (relációs OLAP)  
role szerep | szerepkör 
rolling planning gördülő tervezés 
root edge gyökércsúcs 
rule szabály 
 

satisficing decision kielégítő döntés 
scenario forgatókönyv | szcenárió  
scheduling ütemezés 
scheme séma 
scorecarding mutatószámrendszer <BSC-nél>  
search graph keresőgráf 
search strategy keresési stratégia 
SECI model (Socialization, Externalization, Combination, 

Internationalization) SECI modell (szocializáció, externalizáció, kombináció, 
internacionalizáció) <tudásmenedzsmentnél> 

secretary problem titkárnő kiválasztási probléma | Szindbád probléma 
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Self-Organizing Maps (SOM) önszerveződő neuronhálózatok 
semantic network szemantikus háló 
semantic web szemantikus web | szemantikus világháló 
semi-structured problem félig-strukturált probléma 
sensitivity analysis érzékenységelemzés 
sequential covering (algorithm) szekvenciális fedési (algoritmus) 
Service-Oriented Application (SOA) szolgáltatásalapú alkalmazás | szolgáltatás-

orientált alkalmazás 
shallow knowledge felszíni tudás | heurisztikus tudás 
shell ismeretalapú keretrendszer | shell 
short term memory rövid távú memória 
sparse matrix ritka mátrix 
simulated annealing szimulált hűtés <keresési módszer> 
simulation szimuláció 
slot rekesz | bejegyzés | rés 
snowflake scheme hópehelyséma 
social choice közösségi döntés | társadalmi döntés 
socialization szocializáció  
soft computing lágy számítási eljárások 
somatic marker ösztönös érzet | szomatikus marker 
sorting rendezés 
source forrás 
speech generation beszédgenerálás 
speech processing beszédfeldolgozás  
speech recognition beszédfelismerés 
speech synthesis beszédszintézis 
speech understanding beszédértés 
SPM (Strategic Performance Management) SPM (stratégiai teljesítményme-

nedzsment) 
star join csillagséma | csillag-összekapcsolás 
state space állapottér 
state space representation állapottérreprezentáció 
static statikus 
stochastic learning sztochasztikus tanulás 
strategic decision stratégiai döntés 
strategic model stratégiai modell 
strong AI (strong Artificial Intelligence) erős MI (erős mesterséges intelligencia) 
structured learning strukturált tanulás 
structured problem strukturált probléma 
structured representation strukturált reprezentáció 
subject-oriented tárgykör-orientált | téma-orientált 
suboptimizing (model) nem optimális, de megvalósítható (modell) 
summarized összegzett 
supercomputer szuperszámítógép 
supervised learning felügyelt tanulás 
symbol szimbólum 
synapse szinapszis <neuronhálózatnál> 
synthetic task szintetizáló feladat 
systematic módszeres | szisztematikus 
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tabu search tabukeresés 
tacit knowledge rejtett tudás | hallgatólagos tudás | tacit tudás 
tactical model taktikai modell 
task feladat | üzleti folyamat része (CommonKADS módszertanban) 
Task Model (in CommonKADS) feladat modell (CommonKADS módszertanban) 
task ontology feladat ontológia  
taxonomy taxonómia | osztályozástan | rendszertan 
T-box (terminological box) T-doboz (terminológiai doboz) <leíró logikákban> 
teleconferencing távkonferencia 
temporal learning temporális logika | időlogika 
temporal logic temporális tanulás | időbeli tanulás 
terminology terminológia | fogalommeghatározás 
terminological axiom terminológiai axióma <leíró logikában> 
text mining szövegbányászat 
timeliness időszerűség | alkalomszerűség  
timestamped (data) időbélyeggel ellátott (adat) 
time-variant időfüggő 
top-level ontology magas szintű ontológia 
touch screen érintéses képernyő | érintő képernyő 
training tréning 
training set tanító példák halmaza 
transparency átlátszóság | áttekinthetőség | transzparensség 
transaction tranzakció | műveletvégzés  
Transaction Processing System (TPS) tranzakciófeldolgozó rendszer (TPS) 
travelling salesman problem utazóügynök probléma 
trial and error method próbálgatásos módszer | próba-szerencse módszer 
 

uncertainty bizonytalanság 
uncertainty management bizonytalanságkezelés 
undefined problem nemdefiniált probléma 
uninformed search neminformált keresés 
unlimited határtalan | igen nagy | korlátlan számú 
unlimited dimensions and aggregation level korlátlan számú dimenzió- és ösz-

szegzési szint 
unrestricted cross-dimensional operation dimenziók közötti korlátlan művelet  
unstructured problem nemstrukturált probléma 
unsupervised learning nemfelügyelt tanulás | felügyelet nélküli tanulás 
URI (Uniform Resource Identifier ) URI (egységes erőforrás azonosító) 
usability használhatóság | könnyen használhatóság 
user-friendly interface felhasználóbarát felület 
 

validation érvényességvizsgálat | érvényesítés | validálás 
validity érvényesség 
verbalized model verbalizált modell | szavakba foglalt modell 
verification helyességbizonyítás | helyességellenőrzés | igazolás | verifikálás 
video conferencing videokonferencia 
visualization megjelenítés | láthatóvá tevés | szemléltetés | vizualizáció 
 

W3C (World Wide Web Consortium) W3C (World Wide Web konzorcium) 
WBS (Work Breakdown Structure) WBS (munkalebontású struktúra) | (feladat-
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lebontási struktúra) 
weak AI (weak Artificial Intelligence) gyenge MI (gyenge mesterséges intelli-

gencia) 
web (World Wide Web) web <világháló> 
web mining webbányászat | webes adatbányászat 
weekly defined pontatlanul definiált | gyengén definiált 
weight factor súlyfaktor 
well-defined problem jóldefiniált probléma 
well-structured problem jólstrukturált probléma 
WfMS (Workflow Management System) WfMS (munkafolyamat-menedzsment 

rendszer) 
what-if analysis mi-lenne-ha elemzés | hatáselemzés <modellkísérlet> 
whiteboard közös grafikus mérnöki rajzterület <csoportos döntéshozatal támogatá-

sánál> 
winner-take-all minden a győztesé 
wireless (mobile) technology vezeték nélküli (mobil) technológia 
working memory munkamemória 
World Wide Web (WWW) világháló | web 
 

XCON (Expert Configurer) XCON (korai számítógép konfiguráló rendszer) 
XML (Extensible Markup Language) XML (bővíthető jelölő nyelv) <internetes 

nyelvi szabvány> 
XML schema XML séma 


