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Mi a mély tanulás?

Mit ért eleddig a mély tanulás?

Mennyire jelentős?

Merre tart?

Hinnünk kellene a népszerűségnek?





Meg tudja tanulni a számítógép 
automatikusan a szabályokat az 
adatok megtekintésével? 

Ez a kérdés utat nyit egy új programozási paradigma 
felé. A gépi tanulás során az emberek az adatokból 
várt válaszként adnak meg adatokat, és ebből 
adódnak a szabályok.
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Gépi tanulás

Gépi tanulási rendszer képezve van.

A gépi tanulás szorosan összefügg a 
matematikai statisztikákkal.

Az ML-nek nagy, összetett 
adathalmazokkal kell foglalkoznia.



A három szükséges dolog a gépi 

tanuláshoz:

Bemeneti adatpontok

Példák a várt teljesítményre

Egy módszer annak mérésére, hogy az 
algoritmus jó munkát végez –e.



Mély tanulás
Mit is jelent?

 A mély tanulás a gépi tanulás sajátos részterülete.

 A reprezentációk egymást követő rétegeit jelenti. Azt, hogy hány 

réteg járul hozzá az adatmodellhez, a modell mélységének 

nevezzük.

 A mély tanulás során ezeket a réteges ábrázolásokat neurális 

hálózatoknak nevezett modelleken keresztül tanulják meg, amelyek 

szó szerinti rétegekben vannak egymásra rakva.

 Többlépcsős módszer az adatábrázolások elsajátítására.



Mit ért el eddig a mély tanulás?

 Közel emberi szintű képosztályozás

 Közel emberi szintű beszédfelismerés

 Közel emberi szintű kézírás-átírás

 Továbbfejlesztett gépi fordítás

 Továbbfejlesztett szöveg-beszéd konverzió

 Emberközeli autonóm vezetés

 Digitális asszisztensek

 Javított keresési eredmények az interneten

 Természetes-nyelvű kérdések megválaszolása



A GÉPI TANULÁS TÖRTÉNELME

Valószínűségi modellezés

• A statisztika alapelveinek alkalmazása az adatelemzésre. Ez volt a gépi tanulás egyik 
legkorábbi formája, és a mai napig széles körben használják. Ebben a kategóriában 
az egyik legismertebb algoritmus a Naive Bayes algoritmus.

Korai neurális hálózatok

• A neurális hálók első sikeres gyakorlati alkalmazását 1989 -ben a Bell Labs 
szolgáltatta, amikor Yann LeCun ötvözte a konvolúciós ideghálózatok korábbi 
elképzeléseit, és alkalmazta azokat a kézzel írt számjegyek osztályozásának 
problémájára.

Kernel módszerek

• A kernel módszerek az osztályozási algoritmusok csoportja, amelyek közül a 
legismertebb a támogató vektorgép (SVM). Az SVM modern összetételét Vladimir 
Vapnik és Corinna Cortes fejlesztette ki a kilencvenes évek elején a Bell Labs -ban.

• Az SVM -ek nem nyújtottak jó eredményeket az észlelési problémákra, például a 
képosztályozásra. Mivel az SVM egy sekély módszer, az SVM észlelési problémákra 
való alkalmazása először hasznos ábrázolások manuális kibontását igényli, ami 
nehéz és törékeny.



Neurális hálózatok

 2011-ben Dan Ciresan az IDSIA-tól kezdett nyerni az 

akadémiai képminősítő versenyeken a GPU által képzett 

mély neurális hálózatokkal-ez a modern mély tanulás 

első gyakorlati sikere.

 2012-ben viszválasztó pont következett, amikor Hinton 

csoportja belépett az ImageNet éves nagyszabású 

képosztályozási kihívásába.

 2012 óta a mély konvolúciós neurális hálózatok váltak az 

algoritmussá minden számítógépes „vision” feladathoz.



Miért a mély tanulás?

2 kulcs 
ötlet

•konvolúciós 
neurális hálózatok

•backpropagation



három 
technikai erő

Hardware
Adatkészletek 

és 
benchmarkok

Algoritmikus 
fejlődés



Az olyan vállalatok, mint az 
NVIDIA és az AMD, 

dollármilliárdokat fektettek 
be gyors, tömegesen 
párhuzamos chipek 
kifejlesztésébe, hogy 
támogassák az egyre 

fotorealisztikusabb
videojátékok grafikáját.

2007 -ben az 
NVIDIA elindította 

a CUDA 
programozási 

felületet a GPU -
sorozatához.

2011 -ben 
egyes 

kutatók 
elkezdték írni 

a neurális 
hálózatok 

CUDA 
megvalósítás

ait.

A mély tanulási 
iparág túlmutat a 
GPU -n, és egyre 
specializáltabb, 
hatékonyabb 

chipekbe fektet be 
a mély tanulás 

érdekében.



Adat

 Az adatok táplálják intelligens gépeinket, amelyek nélkül semmi sem 

lehetséges.

 A játékváltó az internet térnyerése volt, lehetővé téve a gépi tanuláshoz 

szükséges nagyon nagy adathalmazok összegyűjtését és terjesztését.

 Az ImageNet adatkészlet katalizátora volt a mély tanulás térnyerésének. Ez 

1,4 millió képből áll, amelyeket kézzel jegyeztek meg 1000 képkategóriával.



Algoritmusok

Számos egyszerű, de 
fontos algoritmikus 

fejlesztés a gradiens 
jobb terjedése 

érdekében:

Jobb aktiválási 
funkciók a neurális 
rétegek számára

Jobb súly-inicializációs
sémák, kezdve réteg 
szerinti előképzéssel, 

amelyről gyorsan 
lemondtak

Jobb optimalizálási 
rendszerek



Meddig fog tartani?

 Fontos tulajdonságok a mély tanuláshoz

 Egyszerűség-A mély tanulás megszünteti a szolgáltatások tervezésének 

szükségességét, és az összetett csővezetékeket egyszerű, végpontok közötti 

oktatható modellekkel helyettesíti.

 Skálázhatóság-Ezenkívül a mély tanulási modelleket kis adatcsoportok 

iterálásával képezik, lehetővé téve számukra, hogy tetszőleges méretű 

adatkészleteken képezzék őket.

 Sokoldalúság és újrafelhasználhatóság - A mély tanulási modelleket további 

adatokon lehet oktatni anélkül, hogy újrakezdené a nulláról, és életképessé 

teszik őket a folyamatos online tanuláshoz. A képzett mélytanulási modellek 

újrahasznosíthatók és így újra felhasználhatók.



Mi a mély tanulás
Bevezetés az önvezető autók fejlesztésébe
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Első pillantás egy neurális hálózatra
A kézzel írt számjegyek osztályozása a Keras könyvtár segítségével

0 – 9, 28 x 28 kézzel írt számok képpontos képei

Az MNIST adatkészlet használata:60,000 képzési kép

10,000 teszt kép

Az MNIST adathalmaz előre feltöltve van Kerasban, négy Numpy tömb halmaza formájában.
from keras.datasets import mnist

A képek Numpy tömbként vannak kódolva, a címkék pedig 0 és 9 közötti számjegyek. A képek
és a címkék egy-egy levelezéssel rendelkeznek.

A képzési adatok:

>>> train_images.shape

(60000, 28, 28)

 A teszt adatok:

>>> test_images.shape

(10000, 28, 28)
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A munkafolyamat a következő lesz: Először a neurális hálózatot tápláljuk be a képzési
adatokkal, train_images és train_labels. A hálózat ekkor megtanul képeket és címkéket
társítani. Végül megkérjük a hálózatot, hogy készítsen előrejelzéseket test_images, és
ellenőrizzük, hogy ezek az előrejelzések megfelelnek -e a címkéknek test_labels.

from keras import models

from keras import layers

network = models.Sequential()

network.add(layers.Dense(512, activation='relu', input_shape=(28 * 28,)))

network.add(layers.Dense(10, activation='softmax’))

A neurális hálózatok építőeleme a réteg, egy adatfeldolgozó modul.

Néhány adat bekerül, és hasznosabb formában jelenik meg.

A mély tanulási modell olyan, mint egy szita az adatfeldolgozáshoz, amely az egyre 
kifinomultabb adatszűrőkből-a rétegekből-áll össze.

Itt hálózatunk két sűrű rétegből áll, amelyek sűrűn össze vannak kötve (más néven teljesen 
összekapcsolt) neurális rétegek. A második (és egyben utolsó) réteg egy 10 utas softmax réteg, 
ami azt jelenti, hogy 10 valószínűségi pontszámból álló tömböt ad vissza, amely szerint az 
aktuális számjegyű kép a 10 számjegyű osztályok egyikéhez tartozik.
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Ahhoz, hogy a hálózat felkészüljön a képzésre, további három dologra van szükségünk. Az 
összeállítás lépései:

Veszteségfüggvény—Hogyan tudja a hálózat mérni teljesítményét a képzési adatokon, és ezáltal
hogyan tudja a helyes irányba terelni magát.

Optimalizáló—A mechanizmus, amellyel a hálózat frissíti magát a látott adatok és
veszteségfüggvénye alapján.

Az edzés és tesztelés során nyomon követendő mutatók—Törődni a pontossággal (a helyesen 
besorolt képek töredéke).

network.compile(optimizer='rmsprop’,

loss='categorical_crossentropy’,

metrics=['accuracy’])

Alakítsa át float32 alakú tömbvé (60000, 28 * 28) 0 és 1 közötti értékekkel:

train_images = train_images.reshape((60000, 28 * 28))

train_images = train_images.astype('float32') / 255

test_images = test_images.reshape((10000, 28 * 28))

test_images = test_images.astype('float32') / 255
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Kategorikusan kódolja a címkéket:

from keras.utils import to_categorical

train_labels = to_categorical(train_labels)

test_labels = to_categorical(test_labels)

Most már készen állunk a hálózat kiképzésére, amely Kerasban a hálózat illeszkedési módszerének
hívásával történik - a modellt illesztjük a képzési adatokhoz:

>>> network.fit(train_images, train_labels, epochs=5, batch_size=128)

Epoch 1/5

60000/60000 [==============================] - 9s - loss: 0.2524 - acc: 0.9273

Epoch 2/5

51328/60000 [========================>.....] - ETA: 1s - loss: 0.1035 - acc: 0.9692

Mint látható, 2 mennyiség jelenik meg: veszteség és pontosság. Gyorsan elérjük a 0,989 (98,9%) 
pontosságot a képzési adatokon.

Most ellenőrizze a tesztkészlettel:

>>> test_loss, test_acc = network.evaluate(test_images, test_labels)

>>> print('test_acc:', test_acc)

test_acc: 0.9785

Ez a különbség a túlzott felszereltségből adódik: az a tény, hogy a gépi tanulási modellek általában 
rosszabbul teljesítenek az új adatokon, mint a képzési adataikon.
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A neurális hálózatok adatábrázolása

Az előző példából származó adatok többdimenziós tömbökben, más néven tenzorokban

tárolódnak.

A tenorok a gépi tanulási rendszerek alapvető adatstruktúrái. A tenzor lényegében az 

adatok tárolója - szinte mindig numerikus adatok. Tehát ez egy számok tárolója. Lehet, 

hogy már ismeri a mátrixokat, amelyek 2D tenzorok: a tenzorok a mátrixok tetszőleges 

számú dimenzióra vonatkozó általánosítása (vegye figyelembe, hogy a tenzorok

összefüggésében egy dimenziót gyakran tengelynek neveznek).

Skalárok (0D tenzorok)

A Scalar egy tenzor, amely csak egy számot tartalmaz. A Numpy -ban a float32 vagy

float64 szám skaláris tenzor. Az ndim attribútum segítségével megjelenítheti a Numpy

tenzor tengelyeinek számát; egy skaláris tenzornak 0 tengelye van (ndim == 0).

>>> import numpy as np

>>> x = np.array(12)

>>> x

array(12)

>>> x.ndim

0
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Vektorok (1D tenzorok)

A számok tömbjét vektornak vagy 1D tenzornak nevezzük. Az 1D tenzornak pontosan egy
tengelye van.

>>> x = np.array([12, 3, 6, 14])

>>> x

array([12, 3, 6, 14])

>>> x.ndim

1

Ne keverje össze az 5D vektort az 5D tenzorral! Az 5D vektornak csak egy tengelye van és
öt dimenziója van a tengelye mentén, míg az 5D tenzornak öt tengelye van, és tetszőleges
számú dimenziója lehet minden tengely mentén

Mátrixok (2D tenzorok)

A vektorok tömbje mátrix vagy 2D tenzor. Egy mátrixnak két tengelye van (gyakran sorokra
és oszlopokra utalnak).

>>> x = np.array( [[5, 78, 2, 34, 0],

[6, 79, 3, 35, 1],

[7, 80, 4, 36, 2]])

>>> x.ndim

2
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3D tenzorok és magasabb dimenziós tenzorok

A mátrixokat új tömbbe csomagolva 3D tenzort, számkockát készít.

>>> x = np.array( [[[5, 78, 2, 34, 0],

[6, 79, 3, 35, 1],

[7, 80, 4, 36, 2]],

[[5, 78, 2, 34, 0],

[6, 79, 3, 35, 1],

[7, 80, 4, 36, 2]],

[[5, 78, 2, 34, 0],

[6, 79, 3, 35, 1],

[7, 80, 4, 36, 2]]])

>>> x.ndim

3

A 3D tenzorok tömbbe csomagolásával létrehozhat egy 4D tenzort stb. A mély tanulás során

általában manipulálni kell a 0D -tól a 4D -ig terjedő tenzorokat, bár előfordulhat, hogy 5D -

re is felmegy, ha videoadatokat dolgoz fel.
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A tenzort három kulcsfontosságú attribútum határozza meg:

Tengelyek száma (rang) - Például a 3D tenzornak három tengelye van, a mátrixnak pedig két
tengelye. Ezt a tenzor ndim -jének is nevezik a Python könyvtárakban, például a Numpy -ban.

>>> print(train_images.ndim)

3

Alak - Ez egy egész szám, amely leírja, hogy a tenzor hány dimenzióval rendelkezik az
egyes tengelyek mentén.

>>> print(train_images.shape)

(60000, 28, 28)

Adattípus(dtype a Python könyvtárakban) - Ez az a fajta adat, amelyet a tenzor tartalmaz; 
például egy tenzor típusa lehet float32, uint8, float64 és így tovább.

>>> print(train_images.dtype)

uint8

A negyedik számjegy megjelenítése ebben a 3D tenzorban a Matplotlib könyvtár 
használatával: digit = train_images[4]

import matplotlib.pyplot as plt

plt.imshow(digit, cmap=plt.cm.binary)

plt.show()
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Tenzorok manipulálása Numpy –ban

Kiválasztja a 10 - 100 számjegyeket (100 nem tartozék), és alakzatba helyezi őket :

>>> my_slice = train_images[10:100]

>>> print(my_slice.shape)

(90, 28, 28)

Az adatkötegek fogalma

Az első tengely (0 tengely) egy minta tengely. A Dmodellek nem dolgoznak fel egy teljes 

adatkészletet egyszerre, hanem kis tételekre bontják az adatokat, a köteg mérete 128.

batch = train_images[:128]

batch = train_images[128:256]

És az n -edik tétel:

batch = train_images[128 * n:128 * (n + 1)]
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Valós példák az adatfenntartókra

Vektoros adatok—2D alakú tenzorok (minták, jellemzők)

Idősoros adatok vagy szekvenciaadatok—3D alakzat -tenzorok (minták, időlépések, jellemzők)

Képek—4D alakú tenzorok (minták, magasság, szélesség, csatornák) vagy (minták, 

csatornák, magasság, szélesség)

Videó—5D alakú tenzorok (minták, keretek, magasság, szélesség, csatornák) vagy (minták, 

keretek, csatornák, magasság, szélesség)

Vektoros adatok 

Ez a leggyakoribb eset. Egy ilyen adatkészletben minden egyes adatpont vektorként kódolható.

Az adatok kötege 2D tenzorként lesz kódolva.Az első tengely a minták tengelye, a második 

tengely pedig a jellemzők tengelye.
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Idősoros adatok vagy szekvenciaadatok

Amikor az idő számít, 3D tenzorban tároljuk, időtengellyel. Minden minta kódolható vektorok 
sorozataként (2D tenzor).

Az időtengely mindig a második tengely

Képadatok

A képeknek általában három dimenziója van: magasság, szélesség és színmélység, ezért 3D 
tenzorban tárolják.

A szürkeárnyalatos képeknek, például az MNIST számjegyeknek nincs színmélysége, ezért 2D 
tenzorban és 1D színcsatornában tárolhatók.

Videó adatok

A videoadatok egyike azon kevés valós típusú adatnak, 

amelyekhez 5D tenzorokra van szüksége.

A videó felfogható képkockák sorozataként, minden képkocka egy színes kép.
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A neurális hálózatok fogaskerekei: tenzoros műveletek

Mivel a tenzorok számadatok, lehetséges hozzáadni, szorozni, ... Tenzorok

Neurális hálózatot építettünk fel, sűrű rétegeket egymásra rakva. A Keras réteg példánya így néz 

ki:

keras.layers.Dense(512, activation='relu’)

Ez a réteg függvényként értelmezhető, amely bemenetként egy 2D tenzort vesz fel, és egy

másik 2D tenzort ad vissza - ez egy új ábrázolása a bemeneti tenzornak.

output = relu(dot(W, input) + b)

Itt három tenzorműveletünk van: egy pont szorzat (pont) a bemeneti tenzor és a W nevű 

tenzor között; összeadás (+) a kapott 2D tenzor és a b vektor között; és egy relu művelet. 

relu (x) max (x, 0).
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Elemszerű műveletek

A relu művelet és az összeadás elemi műveletek: műveletek, amelyeket függetlenül 

alkalmaznak a figyelembe vett tenzorok minden bejegyzésére.

A beépített Numpy függvényekkel elemi szorzást, kivonást stb. Végezhet.

Közvetítés

Ha a tenzorok különböző alakúak, a kisebb tenzor sugárzásra kerül, hogy megfeleljen a 

nagyobb tenzor alakjának. A közvetítés két lépésből áll:

A tengelyeket (úgynevezett broadcast tengelyeket) adjuk hozzá a kisebb tenzorhoz, hogy

megfeleljünk a nagyobb tenzor ndim -jének.

A kisebb tenzor ismétlődik az új tengelyek mellett, hogy megfeleljen a nagyobb tenzor teljes

alakjának.

Part 1

Mély tanulás 

alapjai

Chapter 2:

Mielőtt 

elkezdenénk: a 

neurális hálózatok 

matematikai 

építőkövei



Tenzor pont

A pontművelet, más néven tenzortermék, a leggyakoribb, leghasznosabb tenzorművelet. Az 

elemi műveletekkel ellentétben kombinálja a bemeneti tenzorok bejegyzéseit.

import numpy as np

z = np.dot(x, y)

A pont-termék alak kompatibilitás megértéséhez segít a bemeneti és kimeneti tenzorok

vizualizálásában:

Part 1

Mély tanulás 

alapjai

Chapter 2:

Mielőtt 

elkezdenénk: a 

neurális hálózatok 

matematikai 

építőkövei
A pontszerű terméket magasabb dimenziós tenzorok

között is elviheti, ugyanazokat az alak-kompatibilitási 

szabályokat követve, mint korábban a 2D-es esetnél:
(a, b, c, d) . (d,) -> (a, b, c)

(a, b, c, d) . (d, e) -> (a, b, c, e)

.

.

.



A tenzor átalakítása

A tenzorműveletek harmadik típusa.

A tenzor átalakítása azt jelenti, hogy sorait és oszlopait át kell rendezni a cél alakzathoz.

train_images = train_images.reshape((60000, 28 * 28))

A tenzoros műveletek geometriai értelmezése

Mivel a tenzorműveletek által manipulált tenzorok tartalma bizonyos geometriai tér pontjainak 

koordinátáiként értelmezhető, minden tenzorműveletnek geometriai értelmezése van.

A mély tanulás geometriai értelmezése

Képzeljünk el két békepapírt egymásra, és összegyűrve. Ez a bemeneti adat. A mély tanulás 

apró mozdulatokat tesz, egyenként, hogy meggyűrje azokat. Minden kis mozgás egy réteg a 

hálózatban.

Part 1

Mély tanulás 

alapjai

Chapter 2:

Mielőtt 

elkezdenénk: a 

neurális hálózatok 

matematikai 

építőkövei



2. Fejezet
Tenzor műveletek:
Tenzor „átformálás”



Tenzor műveletek: átformálás

 Az átformálás (reshaping) a következőt jelenti:

Átrendezzük a tenzor sorait és oszlopait, hogy az megegyezzen a cél 

formával.

 Az átformált tenzornak ugyanannyi együtthatója lesz mint a kezdeti 

tenzornak.



Tenzor átformálás példa:



Transzponálás

 A tenzorműveleteknél megjelenik egy speciális átformálás, a transzponálás.

 Ez azt jelenti, hogy megcseréljük a mátrix sorait és oszlopait, tehát

x[i, :]-ből x[:, i] lesz.



A tenzorműveletek geometriai 

értelmezése

 Minden tenzorműveletnek van geometriai értelmezése, mert a tenzorok tartalmát lehet 

egy koordinátarendszer pontjaiként ábrázolni.



Példa:

A (0.5, 1) egy pont a síkon.



Példa:

A + B



 Általánosan, elemi geometriai műveletek, mint például a transzformációk,

forgatások, átméretezés, stb. kifejezhetők tenzor műveletekként.

Például egy 2D vektor theta szöggel való elforgatása elérhető egy 2x2-

es mátrix skaláris szorzataként R = [u, v], ahol u és v vektorok egy síkon:

u = [cos(theta), sin(theta)] és v = [-sin(theta), cos(theta)].



Fokozatos optimalizáció
A neurális háló motorja

 Minden neurális réteg a következőképpen alakítja az adatbemenetét:

 „W” és „b” tenzorok: „súly”-nak, vagy tanítható paraméternek (bias) hívjuk 

őket.

 Ezek tartalmazzák a háló által megtanult információkat. Inicializáláskor 

random értékekkel vannak feltöltve.

 A tanítás: fokozatosan igazítjuk őket visszajelzések alapján.



Tanítási ciklus

1. Adjunk meg néhány „X” tanító mintát, és „Y” kimenetet (cél).

2. Futtassuk a hálót „X”-re (egy lépést előrejutásnak nevezünk) hogy

„megjósoljuk” a kimenetet „Y_prediction”.

3. Mérjük le az „Y” és az „Y_prediction” közti eltérést (hibát).

4. Frissítsük az összes tanítható paramétert oly módon, hogy csökkenjen a

rendszer hibája, vagy elveszett adata.

Előbb utóbb egy olyan hálót kapunk, aminek nagyon kevés lesz a vesztesége,

azaz kicsi lesz a különbség a várt kimenet „Y” és a megjósolt kimenet

„Y_prediction” között. Azaz a rendszer megtanulta a bemeneteket helyes

kimenetekhez rendelni.



Fokozatosság
A tenzorművelet deriváltja

 Bemenet vektor: „X”; mátrix: „W”; cél: „y”; veszteség függvény: „loss”

 „W” a cél „y_pred”, és a veszteség, vagy a jóslat „y_pred” és cél „y” közti eltérés

kiszámításához.

 Tegyük fel, hogy a „W” jelenlegi értéke „W0”. Ekkor az „f” deriváltja a „W0” pontban egy

tenzor gradiens (f) (W0), amelynek alakja megegyezik a „W” -vel, ahol minden együttható

gradiens(f) (W0) [i, j], ami jelzi az irányt és a „loss_value” változásának nagysága, amelyet

a W0 [i, j] módosításakor megfigyelünk. Ez az (f) (W0) tensor-gradiens az f (W) = loss_value

függvény gradiense a W0 -ban.



Sztochasztikus gradiens csökkenés
Avagy a hibák javítása

 Adjunk meg néhány „X” tanító mintát, és „Y” kimenetet (cél).

 Futtassuk a hálót „X”-re (egy lépést előrejutásnak nevezünk) hogy

„megjósoljuk” a kimenetet „Y_prediction”.

 Mérjük le az „Y” és az „Y_prediction” közti eltérést (hibát).

 Számítsuk ki a veszteség gradiensét a hálózat paraméterei figyelembe

véve.

 Mozgassuk a paramétereket a gradienssel ellentétes irányba -például „W -

= lépés * gradiens” -, ezzel egy kicsit csökkentjük a veszteséget.



1D veszteség-görbe – 1 paraméter, 1 

tanítási minta



2D veszteség-sík – 2 paraméter











Mély tanulás a 

Pythonban

Neurális hálózatok



3.1 Fejezet:A neurális hálózat 

anatómiája

A neurális hálózat képzése a 

következő objektumok körül 

forog:

➢ Hálózatba (vagy

modellbe) egyesített

rétegek

➢ A bemeneti adatok és a 

megfelelő célok

➢ A veszteségfüggvény, 

amely meghatározza a 

tanuláshoz használt

visszacsatoló jelet

➢ Az optimalizáló, amely

meghatározza a tanulás

folyamatát



Leírás a tárgyakról

➢ Réteg: A réteg egy adatfeldolgozó modul, amely 

bemenetként egy vagy több tenzort vesz fel, és egy 

vagy több tenzort ad ki

➢ Rétegek hálózata (modellek): A hálózati topológia 

kiválasztásával a lehetőségek tárházát (hipotézistér) a 

tenzorműveletek meghatározott sorozatára korlátozza, 

a bemeneti adatokat a kimeneti adatokhoz képezi le. 

Néhány gyakori a következők: Kétágú hálózatok, 

Többfejű hálózatok, Kezdeti blokkok

➢ Veszteség funkció: Az a mennyiség, amely minimálisra 

csökken az edzés során. A siker mércéjét jelenti az adott 

feladathoz.



3.2. Fejezet: Keras

bemutatása
A Keras egy mély tanulási

keretrendszer a Python 

számára, amely kényelmes

módot kínál szinte

bármilyen mélytanulási

modell meghatározására és

oktatására. A Keras -t 

kezdetben a kutatók

számára fejlesztették ki, 

azzal a céllal, hogy

lehetővé tegyék a gyors

kísérletezést.A Keras -t a Google, a Netflix, az Uber, a CERN, a 

Yelp, a Square és több száz startup használja a 

problémák széles skáláján.



A Keras legfontosabb 

jellemzői:

➢ Lehetővé teszi, hogy ugyanaz a kód zökkenőmentesen fusson

CPU -n vagy GPU -n.

➢ Felhasználóbarát API-val rendelkezik, amely megkönnyíti a 

mélytanulási modellek gyors prototípusát.

➢ Beépített támogatást nyújt a konvolúciós hálózatokhoz

(számítógépes látáshoz), ismétlődő hálózatokhoz

(szekvenciafeldolgozáshoz) és a kettő bármely

kombinációjához.

➢ Támogatja a tetszőleges hálózati architektúrákat: több

bemeneti vagy több kimeneti modellt, rétegmegosztást, 

modellmegosztást stb. Ez azt jelenti, hogy a Keras lényegében

bármilyen mélytanulási modell felépítésére alkalmas, a 

generatív ellenséges hálózattól a neurális Turing-gépig.



Mélyen tanuló szoftver és hardver 

halom

A Keras modell szintű 

könyvtár, amely magas 

szintű építőköveket kínál a 

mély tanulási modellek 

fejlesztéséhez.A TensorFlow, a CNTK és a 

Theano ma a mély tanulás

elsődleges platformjai közé

tartozik

Amikor CPU-n fut, a 

TensorFlow maga is 

egy alacsony szintű 

könyvtárat csomagol 

az Eigen nevű 

tenzorműveletekhez

A GPU-n a TensorFlow

az NVIDIA CUDA 

Deep Neural Network 

library nevű, jól 

optimalizált 

mélytanulási 

műveletek könyvtárát 

foglalja magában.



A tipikus Keras munkafolyamat:

➢ Határozza meg edzési adatait: bemeneti tenzorok és cél

tenzorok.

➢ Határozzon meg egy réteghálózatot (vagy modelt) amely a 

bemeneteit a célokhoz rendeli.

➢ Állítsa be a tanulási folyamatot úgy, hogy kiválaszt egy

veszteségfüggvényt, egy optimalizálót és néhány

megfigyelhető mutatót.

➢ Ismételje meg edzési adatait a modell fit () metódusának

meghívásával

➢Kódrészlet:



3.3. Fejezet: Munkaállomás 

beállítása

Erősen ajánlott, bár nem feltétlenül szükséges, hogy mélytanuló kódot

futtasson egy modern NVIDIA GPU-n.

Akár helyben, akár a felhőben fut, jobb, ha Unix munkaállomást

használ. Bár technikailag lehetséges a Keras használata Windows 

rendszeren.

Fájdalomnak tűnhet, de az Ubuntu használata sok időt és problémát 

takarít meg hosszú távon.

Ezenkívül telepítenie kell a TensorFlow -t, a CNTK -t vagy a Theano -t.



Keras futása

A gyakorlatban kétféleképpen lehet elindulni:
Használja a hivatalos EC2 Deep Learning AMi-t

(https://aws.amazon.com/amazonai/amis) és futtassa 

a Keras -kísérleteket Jupyter -jegyzetfüzetként az EC2 –

n

(https://jupyter.org) .

Telepítsen mindent a semmiből egy helyi Unix 

munkaállomásra. Ezután futtathatja a helyi Jupyter

notebookokat vagy a szokásos Python -kódbázist. A 

GPU -nak NVIDIA GPU -nak kell lennie.

Az NVIDIA az egyetlen grafikai számítástechnikai

vállalat, amely eddig is sokat fektetett a mély

tanulásba, és a modern mélytanulási keretrendszerek

csak NVIDIA kártyákat tudnak futtatni.

https://aws.amazon.com/amazonai/amis
https://jupyter.org/


3.4. Fejezet: Az IMDB 

adatkészlet

50 000 erősen polarizált véleménysorozat az Internet Movie

Database -ből. Ezek 25 000 értékelésre oszlanak képzésre és 25 000 

tesztelésre, mindegyik 50% -os negatív és 50% -os pozitív értékelésből 

áll.

Miért érdemes külön edzés- és tesztkészleteket használni? Mert soha

ne teszteljen gépi tanulási modellt ugyanazokon az adatokon, 

amelyeket korábban használt! Attól, hogy egy modell jól teljesít

képzési adatain, még nem biztos, hogy jól fog teljesíteni olyan

adatokon, amelyeket még soha nem látott; és az a fontos, hogy

modellje milyen teljesítményt nyújt az új adatokon



Az adatok 

előkészítése

Nem tölthet be egész számok listáját egy neurális

hálózatba. A listáit tenzorrá kell alakítania. Ennek két

módja van:
➢ Állítsa be a listákat úgy, hogy mindegyikük azonos

hosszúságú legyen, alakítsa őket egész alakú tenzorrá, majd

a hálózat első rétegeként használjon olyan réteget, amely

képes kezelni az ilyen egész tenzorokat

➢ A One-hot kódolja a listákat, hogy 0-s és 1-es vektorokká 

váljanak. Ez például azt jelentené, hogy a [3, 5] szekvenciát 

10 000 dimenziós vektorrá alakítanánk, amely minden 0 

lenne, kivéve a 3-as és 5-ös indexeket, amelyek 1-ek. Ezután 

a hálózat első rétegeként használhat egy sűrű réteget, 

amely képes lebegőpontos vektor adatok kezelésére.



Második metódus:



A hálózat kiépítése

A bemeneti adatok vektorok, a címkék pedig skalárok (1 és 0): 

ez a legegyszerűbb beállítás, amivel valaha találkozik. Egy ilyen 

típusú hálózaton jól teljesítő hálózat egy egyszerű halom 

teljesen összekapcsolt (sűrű) rétegekből, relu aktiválással.

A sűrű rétegek ilyen halmával kapcsolatban 

két kulcsfontosságú építészeti döntést kell 

meghozni:

➢Hány réteget kell használni

➢Hány rejtett egységet válasszon az egyes

rétegekhez



A hálózat kiépítése
Itt van egy hasonló Keras megvalósítás, példa, amelyet korábban 

látott.

Itt a lépésben konfigurálja a modellt az rmsprop optimalizálóval és a 

bináris kereszt entrópia veszteség funkcióval. Ne feledje, hogy az edzés

során ellenőrizni fogja a pontosságot is.



A hálózat kiépítése
Néha érdemes konfigurálni az optimalizáló paramétereit, vagy

átadni egy egyéni veszteségfüggvényt vagy metrikus függvényt. 

Az előbbit úgy tehetjük meg, hogy egy optimalizáló

osztálypéldányt adunk át optimalizáló argumentumként, az

utóbbit pedig úgy, hogy a függvényobjektumokat veszteség

és/vagy metrika argumentumként adjuk át.



A hálózat kiépítése

Annak érdekében, hogy az edzés során figyelemmel

kísérhesse a modell pontosságát az eddig soha nem

látott adatokon, létre kell hoznia egy érvényesítési

készletet úgy, hogy 10 000 mintát különít el az eredeti

képzési adatoktól



A hálózat kiépítése

Most 20 korszakra képezheti ki a modellt

Ugyanakkor figyelemmel kíséri a veszteséget és a 

pontosságot az Ön által elkülönített 10 000 mintán. 

Ehhez adja meg az érvényesítési adatokat 

validation_data argumentumként



A hálózat kiépítése



A hálózat kiépítése

Miután megtanított egy hálózatot, gyakorlati 

környezetben szeretné használni. Az előrejelzési

módszer használatával generálhatja annak 

valószínűségét, hogy a vélemények pozitívak

legyenek:



Deep Learning with Python

by Francois Chollet (78-93 oldal)



The Reuters adathalmaz(78-84)

 A Reuters hírügynökség által 1986 -ban megjelent rövid újságok és témáik halmaza.

 Hálózatot építünk, hogy osztályozzuk a Reuters hírportájának 46 egymást kizáró témakörbe való besorolását.

 Ez a probléma az egycímkés, többosztályú osztályozás egyik példája, mert minden adatpontot csak egy 
kategóriába kell besorolni.

 Ha minden adatpont több kategóriába tartozhat(ez esetben témákhoz), akkor többcímkés, többosztályú
osztályozási problémával szembesülünk.

 A Reuters adatkészlet betöltése:

 from keras.datasets import reuters

(train_data, train_labels), (test_data, test_labels) = 

reuters.load_data(num_words=10000)

 Az IMDB adatkészlethez hasonlóan a num_words = 10000 argumentum az adatokat a 10 000 leggyakrabban
előforduló szóra korlátozza.

 Jelenleg 8,982 tanuló minta és 2,246 tesztpélda áll rendelkezésre



Az adatok kódolása

 A címkék vektorizálásához használhatunk „one-hot” kódolást.

 A „One-hot” egy széles körben használt  formája az adatok kategorizálásának, másnéven 
kategorikus kódolás.

 Ez esetben a címkék, „one-hot” kódolása úgy történik, hogy minden címkét nullvektornak 
kell beágyazni, 1-es címindexekkel.

 Ebben egy beépített függvény segít nekünk a Keras-ban, amit a MNIST példában már 
láthattunk:

 from keras.utils.np_utils import to_categorical

 one_hot_train_labels = to_categorical(train_labels)

 one_hot_test_labels = to_categorical(test_labels)



A hálózat kiépítése

 probléma: rövid szövegrészleteket próbál osztályozni.

 a kimeneti osztályok száma 2 -ről 46 -ra nőtt, a kimeneti dimenziók száma sokkal nagyobb lett.

 Az eddig használt Dense rétegekben minden réteg csak az előző réteg kimenetében található 
információkhoz férhet hozzá.

 Ha az egyik réteg elveszít néhány, az osztályozási probléma szempontjából releváns információt, akkor ezt 
az információt a későbbi rétegek már nem fogják tudni visszaállítani: minden réteg potenciálisan 
információs  szempontból szűk keresztmetszetűvé válhat.

 Egy 16 dimenziós tér túlságosan korlátozott ahhoz, hogy megtanuljon elkülöníteni 46 különböző osztályt

 Túl kevés dimenziójú réteg információs szempontból szűk keresztmetszetűvé válhat, lényeges információkat 
véglegesen elhagyhat.

 Ezért 64 unit-tal dolgozzunk.



Modell definíció

 A hálózatot 46-os méretű Dense réteggel fejezi be , ami azt jelenti, hogy minden bemeneti minta esetén a 
hálózat 46 dimenziós vektort kapunk. 

 Az utolsó réteg softmax aktiválást használ, ami azt jelenti, hogy a hálózat egy valószínűségi eloszlást ad ki a 
46 különböző kimeneti osztályon.

 A hálózat minden példabemenetre egy 46 dimenziós kimeneti vektort állít elő, ahol az output[i] annak a 
valószínűsége, hogy a minta az i osztályba tartozik. 

 A 46 pont összege 1 lesz.

 A  legjobb veszteségfüggvény ez esetben a categorical_crossentropy.

 Ez két valószínűségi eloszlás közötti távolságot méri: ez esetben a hálózat által kibocsátott valószínűségi 
eloszlás és a címkék valódi eloszlása között.

 A két elosztás közötti távolság minimalizálásával a hálózatot arra tanítjuk, hogy a lehető legpontosabban 
közelítsünk a valós címkékhez.



Modell összeállítása, Érvényesítési készlet felvétele, Betanítás

 model.compile(optimizer='rmsprop',loss='categorical_crossentropy',metrics=['accuracy’])

 Válasszunk el 1000 mintát a betanítási adatokból, hogy érvényesítési készletként használjuk.

 x_val = x_train[:1000]

 partial_x_train = x_train[1000:]

 y_val = one_hot_train_labels[:1000]

 partial_y_train = one_hot_train_labels[1000:]

 Most tanítsuk a hálózatot 20 korszakon keresztül.

 history = model.fit(partial_x_train,partial_y_train,epochs=20,batch_size=512,validation_data=(x_val, 

y_val))

 Végül, jelenítsük meg a veszteségi és pontossági görbéket



A betanítás, az érvényesítési veszteség és az 
érvényesítési pontosság ábrázolása

 A hálózat kezd túlilleszkedni kilenc korszak után.

 Tanítsunk fel egy új hálózatot a semmiből kilenc korszakon keresztül, majd értékeljük a tesztkészleten

Túlilleszkedés(overfitting):túlságosan alaposan követi a tanításra használt adathalmazt, azaz nem csak 
a lényegi információt, hanem az adott véges adathalmaz egyedi furcsaságait is megtanulja.



Modell feltanítása a semmiből, 

végeredmények

 Újratanítás eredményei:

 >>> results

 [0.9565213431445807, 0.79697239536954589]

 Ez a megközelítés eléri a ~ 80%-os pontosságot. Egy kiegyensúlyozott bináris osztályozási probléma esetén a 
tisztán véletlenszerű osztályozó által elért pontosság 50% lenne.

 Ebben az esetben ez közelebb van a 19%-hoz, így az eredmények nagyon jónak tűnnek, legalábbis egy 
véletlenszerű alapvonalhoz képest:

 >>> import copy

 >>> test_labels_copy = copy.copy(test_labels)

 >>> np.random.shuffle(test_labels_copy)

 >>> hits_array = np.array(test_labels) == np.array(test_labels_copy)

 >>> float(np.sum(hits_array)) / len(test_labels)

 0.18655387355298308



Példa tanulságai:

 Ha az adatpontokat N osztályba kívánjuk sorolni, akkor a hálózatnak N méretű Dense réteggel kell végződnie.

 Egycímkés, többosztályos osztályozási probléma esetén a hálózatnak softmax aktiválással kell végződnie, hogy 
valószínűségi eloszlást kapjunk az N kimeneti osztályok között.

 A  categorical_crossentropy (kategorikus keresztközpontúság)szinte mindig az a 
veszteségfüggvény, amelyet ilyen problémák esetén érdemes használni.

 Minimalizálja a távolságot a hálózat által kibocsátott valószínűségi eloszlások és a célok valódi eloszlása között.

 Többosztályos besorolás esetén kétféleképpen lehet kezelni a címkéket:

– A címkék kódolása kategorikus kódolással („one-hot” kódolás), és a categorical_crossentropy használata
veszteségfüggvényként

– A címkék egész számként történő kódolása és a sparse_categorical_crossentropy veszteségfüggvény
használata

 Ha nagyszámú kategóriába kell besorolnia az adatokat, kerülje a szűk keresztmetszetek kialakulását a hálózatban 
a túl kicsi közbenső rétegek miatt.



A Boston Housing Price adatkészlet (85-93)

 A lakásárak előrejelzése: regressziós példa

 A két korábbi példát osztályozási problémáknak tekintettük, ahol a cél egy bemeneti adatpont egyetlen diszkrét
címkéjének előrejelzése volt, ez a regresszió viszont, a diszkrét címke helyett egy folyamatos érték előrejelzéséből
áll.

 Megpróbálja megjósolni a lakások medián árát, tekintettel az adott külvárosra vonatkozó adatpontokra, mint 
például a bűnözés, a helyi ingatlanadó mértéke stb.

 Viszonylag kevés adatponttal rendelkezik és a bemeneti adatok minden jellemzője eltérő skálával rendelkezik.

 Például egyes értékek 0 és 1 közötti értékeket vesznek fel; mások 1 és 12 közötti értékeket és így tovább.

 404 tanulási mintája és 102 teszt mintája van, mindegyik 13 numerikus jellemzővel rendelkezik, például az egy 
főre jutó bűnözési ráta, a szobák átlagos száma és így tovább.

MEGJEGYZÉS: Ne keverjük össze a regressziót és az algoritmus logisztikai regresszióját.
Zavaró lehet, hogy a logisztikai regresszió nem regressziós algoritmus - hanem osztályozási algoritmus.



Az adatok előkészítése, az adatok normalizálása és a modell 

meghatározása

 Bevett gyakorlat merőben eltérő tartományú adatokkal dolgozni, ez a funkció szerinti normalizálás.

 Mivel nagyon kevés minta áll rendelkezésre, nagyon kicsi hálózatot használunk, két rejtett réteggel, 
egyenként 64 unit-tal.

 Általánosságban elmondható, hogy minél kevesebb betanítási adat áll rendelkezésére, annál rosszabb 
lesz a túlilleszkedés, és egy kis hálózat használata az egyik módja a túlilleszkedés mérséklésének.

 A hálózat egyetlen unit-tal végződik, és nincs aktiválás (lineáris réteg lesz).

 Ez a skaláris regresszió tipikus beállítása (regresszió, ahol egyetlen folyamatos értéket próbál
megjósolni).



A megközelítés érvényesítése K-szeres
érvényesítéssel

 A hálózat kiértékeléséhez, miközben folyamatosan módosítja a paramétereit, feloszthatjuk az adatokat egy 
képzési halmazra és egy érvényesítési halmazra, ahogy az előző példákban tettük.

 A kevés adatpontja miatt, az érvényesítési készlet nagyon kicsi lesz.

 Ez megakadályozná a modell megbízható értékelését.

 Bevett gyakorlat ilyen helyzetekben a K-szeres kereszt-érvényesítés alkalmazása.

 Ez abból áll, hogy a rendelkezésre álló adatokat felosztja K egységekre/partíciókra (jellemzően K = 4 vagy 5). 
K azonos modelleket hoz létre, és mindegyik K - 1 partíciókat tanítja, miközben kiértékeli a fennmaradó 
partíciót.

 Az alkalmazott modell érvényesítési pontszáma ekkor a kapott K érvényesítési pontszámok átlaga.



 num_epochs = 100 értékkel futtatva, a következő eredményeket kapjuk:

 >>> all_scores

 [2.588258957792037, 3.1289568449719116, 3.1856116051248984, 

3.0763342615401386]

 >>> np.mean(all_scores)

 2.9947904173572462

 A különböző futtatások meglehetősen eltérő érvényességi pontszámokat mutatnak, 2,6 -tól 3,2 -ig.

 Az átlag (3,0) sokkal megbízhatóbb mutató, mint bármely pontszám önmagában.

 Ebben az esetben átlagosan 3000 dollárral csökken, ami jelentős, tekintve, hogy az árak 10 000 és 50 000 
dollár között mozognak.

 Próbáljuk meg a hálózatot kicsivel tovább tanítani: 500 korszak.

 Annak érdekében, hogy nyilvántartsuk, hogy a modell milyen jól teljesít minden egyes korszakban, 
módosítsuk a tanítási ciklust úgy, hogy elmentse a korszakonkénti érvényesítési pontszámokat és ábrázolja 
is azt.



Érvényesítési pontszámok ábrázolása

 import matplotlib.pyplot as plt

 plt.plot(range(1, len(average_mae_history) + 1), 

average_mae_history)

 plt.xlabel('Epochs')

 plt.ylabel('Validation MAE')

 plt.show()

 'Validation MAE' 80 korszak után jelentősen megáll a 
javulás. Ezen a ponton túl elkezd túlilleszkedni.

 Miután befejeztük a modell egyéb paramétereinek hangolását,
feltaníthatjuk a végleges modellt az összes tanulási adat alapján, 
a legjobb paraméterekkel

 A végső modell betanítása:
 model = build_model()

 model.fit(train_data, train_targets,epochs=80, batch_size=16, verbose=0)

 test_mse_score, test_mae_score = model.evaluate(test_data, test_targets)

 Íme a végeredmény:
 >>> test_mae_score

 2.5532484335057877

 Még mindig kb. 2.550 dollárral marad el.



Példa tanulságai:

 A regresszió más veszteségfüggvényekkel történik, mint amit az osztályozáshoz használtunk.

 Mean squared error (MSE) egy veszteségfüggvény, amelyet általában regresszióra használunk.

 Hasonlóképpen, a regresszióhoz használandó értékelési mutatók eltérnek az osztályozástól; természetesen a 
pontosság fogalma nem vonatkozik a regresszióra.

 A gyakori regressziós mutató az átlagos abszolút hiba (MAE).

 Ha a bemeneti adatok jellemzőinek különböző tartományai vannak, első lépésként minden egyes funkciót
önállóan kell méretezni.

 Ha kevés adat áll rendelkezésre, a K-szeres érvényesítés használata nagyszerű módja a modell megbízható 
értékelésének.

 Ha kevés edzési adat áll rendelkezésre, előnyös egy kis hálózatot használni, kevés rejtett réteggel (általában csak
egy vagy kettővel), hogy elkerüljük a súlyos túlilleszkedést.



3. Fejezet összegzése

 Mostantól képes kezelni a vektoros adatok gépi tanulási feladatainak leggyakoribb típusait: bináris osztályozást, 
többosztályú osztályozást és skaláris regressziót.

 A fejezet korábbi „Csomagolás” szakaszai összefoglalják az ilyen típusú feladatokkal kapcsolatos fontos
tudnivalókat.

 Általában a nyers adatokat előfeldolgoznia kell, mielőtt betáplálnánk egy neurális hálózatba.

 Ha az adatok különböző tartományokkal rendelkeznek, az előfeldolgozás részeként mindegyiket külön méretezzük.

 A tanítás előrehaladtával a neurális hálózatok végül túlilleszkednek, és rosszabb eredményeket érnek el a még 
eddig soha nem látott adatokon.

 Ha nincs sok tanítási adata, használjunk egy kis hálózatot, amely csak egy vagy két rejtett réteget tartalmaz, ezáltal
elkerüljük a súlyos túlilleszkedést.

 Ha az adatok sok kategóriába vannak osztva, információs szűk keresztmetszetet okozhatnak, ha a közbenső 
rétegeket túl kicsire állítjuk.

 A regresszió más veszteségfüggvényeket és más értékelési mutatókat használ, mint az osztályozás.

 Ha kis adatmennyiséggel dolgozunk, a K-hajtású validáció segíthet a modell megbízható értékelésében.



A gépi tanulás négy ága

 Gépi tanulás problémái: bináris osztályozás, többosztályos besorolás és 
skaláris regresszió → 4 kategóriába sorolható

 Felügyelt tanulás (Supervised learning)

 Felügyelet nélküli tanulás (Unsupervised learning)

 Öngondoskodás (Self-supervised learning)

 Megerősítő tanulás (Reinforcement learning)



Gépi tanulási modellek értékelése

 A cél olyan modellek készítése, amelyek általánosítják és megoldják a 

problémát

 Számos teszt szükséges(különböző paraméterek, érvényesítési készlet 
átvizsgálása, információ szivárgások vizsgálata) → optimalizáció → a 

modell megfelelően teljesít

 Érvényesítés 3 típusa

 Simple hold-out érvényesítés

 K-fold érvényesítés

 Iterált K-fold érvényesítés keveréssel



SIMPLE HOLD-OUT ÉRVÉNYESÍTÉS 

 Az adatok egy részének beállítása tesztesetként. Képezni a fennmaradó 

adatokkal, és értékelni a tesztesetek alapján



K-FOLD ÉRVÉNYESÍTÉS 

 Az adatok egyenlő méretű K részre való felosztása. Minden i.-

ik részhez képezzen egy modellt a fennmaradó K – 1 részre, és 

vesse össze azt az i.-ik részen. A végső pontszám ezután a 

kapott K pontszámok átlaga.



ITERÁLT K-FOLD ÉRVÉNYESÍTÉS

KEVERÉSSEL

 Olyan helyzetekre szolgál, amelyekben viszonylag kevés adat áll

rendelkezésre, és a lehető legpontosabban kell értékelnie a modellt.

 Rendkívül hasznos a „Kaggle competitions” esetében 

 Több K-fold érvényesítésből áll, az adatok összekeverése minden

alkalommal, mielőtt felosztanánk K-szor

 A végső pontszám a K-fold érvényesítés futtatása után kapott pontszámok

átlaga



ÉRTÉKELÉSI PROTOKOLL KIVÁLASZTÁSA

Szem előtt tartandó dolgok
 Adatreprezentitás

 Következetesség

 Adatredundancia



NEURÁLIS HÁLÓZATOK ADATAINAK

ELŐFELDOLGOZÁSA

 Célja, hogy a szóban forgó nyers adatok könnyebben kezelhetők legyenek 

a neurális hálózatok számára

 3 típus:

Vektorizáció

Érték normalizálása

Hiányzó értékek kezelése



FEATURE ENGINEERING

 Az adatokkal és a gépi tanulási 

algoritmussal kapcsolatos saját 

ismeretek (ebben az esetben egy 

neurális hálózat) felhasználásának 

folyamata, hogy az algoritmus 

jobban működjön azáltal, hogy a 

kódolt (nem megtanult) 

transzformációkat alkalmazza az 

adatokra, mielőtt a modellbe kerül



OVERFITTING ÉS UNDERFITTING

 A modell teljesítménye az érvényesítési adatokon néhány ciklus után 

mindig a csúcsra ért, majd ezáltal elkezdett romlani hiszen túllépte a 

képzési adatainak a korlátait

 A regularizáció az a folyamat, ami a túllépést akadályozza meg

 Underfit: még van végrehajtandó folyamat; a hálózat még nem

modellezte az összes releváns mintát

 A legjobb megoldás az, ha minél több képzési adatot kap a modell



A HÁLÓZAT MÉRETÉNEK CSÖKKENTÉSE

 A túlméretezés megelőzésének legegyszerűbb módja a modell méretének 

csökkentése:

 A mélytanulásban a tanítható paraméterek számát a modell 

kapacitásának nevezik

 Több paraméterhez több memorizálási kapacitás szükséges





MODELL BŐVÍTÉS

 Ez az elképzelés a neurális hálózatok által megtanult modellekre is 

vonatkozik: adott néhány képzési adat és a hálózati architektúra , több 

modell értelmezheti az adatot

 Egyszerű modell - a paraméterértékek eloszlása kisebb rendezetlenségi 
mérték rendelkezik → kevésbé valószínű, hogy túlfut

 Modell bővítés: korlátokat szab meg a hálózat összetettségével 

kapcsolatban, azáltal hogy alacsony értéket vehetnek fel, ami

egyenlenetesebbé teszi az értékek eloszlását



A REGURALIZÁCIÓ 2 TÍPUSA

L1 Reguralizáció

 Együtthatók értékének 

abszolútértéke

L2 Reguralizáció

 Együtthatók értékének a 

négyzete



DROPOUT HOZZÁADÁSA

 A Dropout az egyik leghatékonyabb és

leggyakrabban használt rendezési

technika a neurális hálózatoknál

 A dropout arány a nullázott funkciók egy 

része



A GÉPI TANULÁS UNIVERZÁLIS

MUNKAFOLYAMATA

 Statisztikai teljesítmény: egy olyan modell kifejlesztése, amely képes 

megoldani egy alap problémát

 Három fő lehetőség: 

 Utolsó réteg aktiválása

 Veszteség függvény

 Optimalizálási konfiguráció



Bevezetés a konvnet hálózatokba

 Ez a példa egy konvnethálót használ az MNIST számjegyek osztályozására, 

amit a 2. fejezetben egy sűrűn összefüggő hálózat segítségével végeztünk 

el.

 A következő kódsorok megmutatják, hogyan néz ki egy alapvető convnet. 

Ez egy Conv2D és MaxPooling2D rétegek halmaza.

Ebben az esetben a konvnetet úgy konfiguráljuk, 

hogy a (28, 28, 1) méretű bemeneteket dolgozza fel, 

ami az MNIST-képek formátumának felel meg. Ezt az 

input_shape=(28, 28, 1) argumentum átadásával érjük 

el az első rétegnek.



Bevezetés a konvnet hálózatokba

A következő lépés az utolsó kimeneti tenzor ((3, 3, 64) alakú) megadása egy

sűrűn összefüggő osztályozó hálózatba.

Ezuátn betanítjuk a konvnetet az MNIST 

számjegyekre. Ehhez újra fogjuk használni a 2. 

fejezetben található MNIST példa kódjának nagy

részét.



A konvolúciós művelet

 A sűrűn kapcsolt réteg és a konvolúciós réteg közötti alapvető különbség a 

következő: A sűrűn kapcsolt rétegek globális mintákat tanulnak, míg a 

konvolúciós rétegek helyi mintákat tanulnak.

A képeket helyi 

mintákra, például 

élekre, textúrákra stb. 

lehet bontani. 



Ez a fő jellemző két érdekes tulajdonságot 

biztosít a konvegyletek számára:

 A megtanult minták fordítás-invariánsak:

Miután megtanult egy bizonyos mintát egy kép jobb alsó 

sarkában, a konvnet bárhol felismeri azt.

 Képesek megtanulni a minták térbeli hierarchiáit:

Az első konvolúciós réteg kis helyi mintákat, például éleket tanul meg, a 

második konvolúciós réteg az első rétegek jellemzőiből álló nagyobb mintákat tanul 

meg, és így tovább. 



Jellemzőtérképek

A konvolúciók 3D tenzorokon, úgynevezett feature map-okon működnek, 

amelyeknek két térbeli tengelye és egy mélységtengelye van.

A konvolúciós művelet foltokat vesz ki a bemeneti jellemzőtérképből, és 

ugyanazt a transzformációt alkalmazza az összes ilyen foltra, létrehozva egy 

kimeneti jellemzőtérképet.

Ez a kimeneti jellemzőtérkép továbbra is egy 3D tenzor.

A mélységtengely különböző csatornái már nem konkrét színeket jelölnek, mint 

az RGB bemenetnél, hanem szűrőket. 



Szűrők

A szűrők a bemeneti adatok bizonyos aspektusait kódolják: magas szinten

egyetlen szűrő kódolhatja a fogalmat.

Például: "az arc jelenlétét a bemenetben".

Az MNIST példában:

first convolution layer:map of size (28, 28, 1)

outputs: map of size (26, 26, 32)

A válasz-térkép 

fogalma: egy minta 

jelenlétének 2D-s 

térképe a bemenet 

különböző helyein.

32 szűrőt számol ki a 

bemenetén. A 32 kimeneti

csatorna mindegyike egy 

26 × 26 értékű rácsot 

tartalmaz, amely a 

szűrőnek a bemenetre 

adott válasz-térképét 

jelenti, és jelzi az adott 

szűrőmintázat válaszát a 

bemenet különböző 



A konvolúciókat két kulcsfontosságú 

paraméter határozza meg:

 A bemenetekből kinyert foltok mérete - ezek jellemzően 3 × 3 vagy 5 × 5 

méretűek. A példában 3 × 3 volt, ami egy általános választás.

 A kimeneti jellemzőtérkép mélysége - A konvolúció által kiszámított szűrők 

száma. A példa 32-es mélységgel indult, és 64-es mélységgel zárult.



Hogyan működik a konvolúció

 A konvolúció úgy működik, hogy ezeket a 3 × 3 

vagy 5 × 5 méretű ablakokat a 3D bemeneti 

jellemzőtérképen csúsztatjuk, minden lehetséges 

helyen megállunk, és kivonjuk a környező jellemzők

3D foltját. Minden ilyen 3D foltot ezután 1D alakú 

vektorrá alakítunk át. Az összes ilyen vektort ezután

térben újra összerakjuk egy 3D-s kimeneti alakzat-

térképpé. A kimeneti jellemzőtérkép minden

térbeli helye megfelel a bemeneti jellemzőtérkép 

azonos helyének. Például 3 × 3 ablakok esetén a 

kimeneti[i, j, :] vektor az [i-1:i+1, j-1:j+1, :] 3D-s 

bemeneti foltból származik.



SZEGÉLY HATÁSOK ÉS KITÖLTÉS

 Tekintsünk egy 5 × 5 jellemzőtérképet (összesen 25 lap). Csak 9 lap van, 

amelyek köré egy 3 × 3 ablakot lehet központosítani, így egy 3 × 3 rácsot 

alkotva. Ezért a kimeneti jellemzőtérkép 3 × 3 lesz.

 A kitöltés abból áll, hogy a bemeneti jellemzőtérkép mindkét oldalán 

megfelelő számú sort és oszlopot adunk hozzá, hogy minden bemeneti 

csempe köré középső konvolúciós ablakot lehessen illeszteni.



Max pooling

 A két egymást követő ablak közötti távolság a konvolúció egyik

paramétere,amit lépésnek nevezünk és alapértelmezetten 1.

 A max pooling a bemeneti jellemzőtérképekből ablakok kivonásából és az

egyes csatornák maximális értékének kiadásából áll össze. Ez

koncepcionálisan hasonló a konvolúcióhoz, azzal a különbséggel, hogy 

ahelyett, hogy a helyi foltokat egy megtanult lineáris transzformációval (a 

konvolúciós kernellel) alakítanánk át, azok egy kódba égetett max tenzor

művelettel kerülnek átalakításra.



Kutyák és macskák adatállomány

www.kaggle .com/c/dogs-vs-cats/data

Ez az adatkészlet 25 000 kutya- és macskaképet tartalmaz (mindkét osztályból 

12 500), és tömörítve 543 MB méretű. Letöltés és tömörítés után a létrehozott

adathalmaz három részhalmazt tartalmaz: egy tanítási halmazt, amely minden

osztályból 1000 mintát tartalmaz, egy validációs halmazt, amely minden 

osztályból 500 mintát tartalmaz, és egy teszthalmazt, amely minden osztályból 

500 mintát tartalmaz.



A hálózat kiépítése

A hálózatnak lesz még egy Conv2D + MaxPooling2D 

szakasza. Ez egyrészt a hálózat kapacitásának 

növelését szolgálja, másrészt a feature map-ek 

méretének további csökkentését, hogy ne legyenek 

túl nagyok, amikor elérjük a Flatten réteget. A Flatten 

réteg előtt 7 × 7 méretű feature map-eket kapunk.

A hálózatot egyetlen egységgel (1 méretű Dense 

réteg) és szigmoid aktiválással fejezzük be. Ez az 

egység fogja kódolni annak a valószínűségét, hogy a 

hálózat az egyik vagy a másik osztályt vizsgálja.



Témakörök az 5 

fejezetben

(Előadásunkon a piros 

színnel kiemelt témákról 

lesz szó)

Tanulási algoritmusok

Kapacitás, túlszrelt és alulszerelt algoritmusok

Hiperparaméterek és érvényesítőkészletek

Becslés, elfogultság és variancia

Maximális valószínűség becslése

Bayesi Statisztika

Felügyelt, felügyelet nélküli tanulási algoritmusok

Sztochasztikus gradiens süllyedés

Gépi tanulási algoritmus elkészítése

Kihívások Motivációs Gépi tanulásban



Bayesi Statisztika

A becslés során vegyük 
figyelembe a θ összes 

lehetséges értékét. Ez a 
bayesi statisztikák területe.

A bayesi szempontból a 
statisztikák meglehetősen

mások(a frekventált
statisztikáktól).

A Bayesi a 
valószínűségeket 
használja, hogy 
meghatározza a 

tudásállapotok bizonyos 
fokát, az adatkészlet tehát 

nem véletlenszerű.

a valódi paraméter θ 
ismeretlen vagy 

bizonytalan, és így 
véletlenszerű változóként 

jelenik meg. 

Az adatok megfigyelése 
előtt az θ vonatkozó 

ismereteinket az előzetes 
valószínűségi eloszlás, p(θ) 

(más néven "a prio") 
segítségével képviseljük.



Bayesi statisztika

Általában a gépi tanulás végzője kiválaszt egy
olyan előzetes eloszlást, amely meglehetősen
széles, hogy tükrözze a θ értékének nagyfokú
bizonytalanságát, mielőtt bármilyen adatot
megfigyelne.

Ha van egy adatminta-készletünk {x(1), . . . , x(m)}. 
Az adatoknak a θ gyakorolt hatását a p(x(1) , . . , 
x(m) | θ) adat valószínűségének és a bayesi
szabálynak a korábbival való kombinálásával 
tudjuk visszaállítani.



Bayesi statisztika

A prior viszonylag egyenletes vagy gauss eloszlásban 
kezdődik, magas entrópiával, és az adatok 
megfigyelése általában a hátsó entrópia elvesztését 
okozza, és a paraméterek néhány nagyon valószínű 
értéke köré koncentrál.

A maximális valószínűség becsléséhez képest a 
Bayes-becslés két fontos különbséget kínál. Először is, 
ellentétben a maximális valószínűségi megközelítéssel, 
amely az előrejelzéseket θ pontbecsléssel teszi, a 
Bayes-megközelítés az, hogy előrejelzéseket készítsen 
a θ feletti teljes eloszlással. Az m példák megfigyelése 
után például a következő adatminta, az x(m+1) előre 
jelzett eloszlását akövetkező képlet adja:



Bayesi statisztika

A második fontos különbség a becslés bayesi megközelítése és a maximális valószínűségi 
megközelítés között a bayesi előzetes elosztás hozzájárulásának köszönhető. A priornak hatása van 
arra, hogy a valószínűségi tömegsűrűséget a paramétertér olyan régiói felé toljuk el, amelyeket az 
a priori előnyben részesít.

A gyakorlatban a prior gyakran az egyszerűbb vagy simább modelleket részesíti előnyben. A Bayes-
megközelítés kritikusai a priort a becsléseket befolyásoló szubjektív emberi döntés forrásaként 
azonosítják.

A bayesi módszerek általában sokkal jobban általánosulnak, ha korlátozott tanulási adatok állnak
rendelkezésre, de általában magas számítási költségekkel járnak, ha a tanulási adatok száma nagy.



Bayesi statisztika

Példa: Bayes-lineáris regresszió Itt a lineáris regressziós paraméterek tanulásának bayesi
becslési megközelítését vesszük figyelembe. Lineáris regresszió esetén lineáris leképezést
tanulunk egy bemeneti vektorból ∈ Rn-ből, hogy megjósoljuk egy skalár y ∈ R értékét. A 
jóslatot a w ∈ Rn vektor parametrizálta:

Adott egy sor m tanulási minta (X(train) , y (train) ), tudjuk kifejezni a becsült y teljes képzési
készletét:



Bayesi statisztika

Gauss-feltételes
eloszlásként kifejezve

y(train)-en:

Követjük a standard MSE 
formulát feltételezve, hogy

a Gauss-variancia y-nál
egy. A következőkben az 

egyszerűbb jelölés 
érdekében a (X(train) , 

y(train) ) egyszerűen (X, y) 
néven hivatkozunk.



Felügyelt tanulási algoritmus

A felügyelt tanulási algoritmusok 
nagyjából olyan tanulási 
algoritmusok, amelyek 
megtanulnak bizonyos 
bemeneteket társítani 

valamilyen kimenethez, adott 
egy képzési példa az x és a 
kimenetek y bemenetére.

Sok esetben az y kimeneteket 
nehéz lehet automatikusan 

összegyűjteni ezért biztosítanunk 
kell egy emberi "felügyelőt", de 
a kifejezés akkor is érvényes, ha 
a tanulás során kitűzött célokat 
automatikusan gyűjtötték össze.



Valószínűségi felügyelt 

tanulás

A lineáris regressziót az osztályozási forgatókönyvre általánosíthatjuk a 
valószínűségi eloszlások másik családjának meghatározásával. Ha két 

osztályunk van, a 0. és az 1. osztály, akkor csak az egyik osztály valószínűségét 
kell meghatároznunk. Az 1. osztály valószínűsége határozza meg a 0. osztály 

valószínűségét, mivel ennek a két értéknek 1-et kell adnia.

Már láttuk, hogy a lineáris regresszió megfelel a családnak.

A könyvben szereplő legtöbb felügyelt tanulási algoritmus a valószínűségi 
eloszlás becslésén alapul p(y | x). Ezt egyszerűen a legnagyobb valószínűség 
becslésével megtehetjük, hogy megtaláljuk a legjobb paramétervektor θ a 

p(y | x; θ)-t az eloszlások parametrikus családjához.



Valószínűségi felügyelt 

tanulás

A lineáris regresszióhoz használt valós értékű számok 
normál eloszlása átlagérték szempontjából
parametrizált. Minden érték, amit ehhez az átlaghoz 
biztosítunk, érvényes. A bináris változók eloszlása 
valamivel bonyolultabb, mert az átlagnak mindig 0 és 
1 között kell lennie. Ennek a problémának az egyik 
megoldási módja az, hogy a logisztikai sigmoid
függvényt használjuk a lineáris függvény kimenetének 
az intervallumba (0, 1) történő összenyomására, és ezt 
az értéket valószínűségként értelmezzük:

Ez a megközelítés az úgynevezett aslogistic regresszió
(kissé furcsa név, mivel a modellt osztályozásra
használjuk, nem pedig regresszióra).



Valószínűségi felügyelt 

tanulás

Lineáris regresszió esetén a normál egyenletek 
megoldásával sikerült megtalálni az optimális súlyokat. A 
logisztikai regresszió valamivel nehezebb. Az optimális 
súlyok nem zárt formájúak. Ehelyett a napló 
valószínűségének maximalizálásával kell keresnünk őket. 
Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a negatív napló-
valószínűséget (NLL) minimalizáljuk a gradiens süllyedés 
segítségével. 

Ugyanez a stratégia alkalmazható lényegében bármilyen 
felügyelt tanulási problémára, ha leírjuk a feltételes 
valószínűségi eloszlások paraméteres családját a 
megfelelő bemeneti és kimeneti változókra.



Vektoros támogató 

gépek

Ez a modell abban a tekintetben hasonlít a logisztikai
regresszióhoz, hogy egy lineáris függvény, a a wT x + b 
az alapja.  A logisztikai regresszióval ellentétben a 
támogató vektorgép nem ad valószínűségeket, hanem 
csak osztályazonosítót ad ki. Az SVM azt jósolja, hogy a 
pozitív osztály akkor van jelen, ha a wT x + b pozitív. 
Hasonlóképpen azt jósolja, hogy a negatív osztály 
akkor van jelen, ha a wT x + b negatív.

A támogató vektoros gépek egyik legfontosabb újítása
a kernel trick. A kernel trick abból áll, hogy
megfigyeljük, hogy számos gépi tanulási algoritmus
kizárólag a példák közötti ponttermékek szempontjából
írható. Például kimutatható, hogy a támogató vektor
gép által használt lineáris függvény újraírható



Vektoros támogató 

gépek

A tanulási algoritmus ily módon történő
átírása lehetővé teszi számunkra, hogy x-et
egy adott funkciófüggvény φ(x) és a
ponttermék kimenetével helyettesítsük
egy k(x, x(i) ) = φ(x)·φ(x(i) ) függvényre,
amelyet kernelnek nevezünk. A · operátor
a φ(x) φ(x(i) ponthoz hasonló belső
terméket képvisel. Egyes jellemző terek
esetében előfordulhat, hogy nem
használjuk szó szerint a vektor belső
termékét. Néhány végtelen dimenziós
térben más típusú belső termékeket kell
használnunk, például az integráción
alapuló belső termékeket, nem pedig
összegzést. Az ilyen típusú belső termékek
teljes fejlesztése túlmutat a könyv
hatókörén.

Miután a ponttermékeket
kernelértékelésekre

cseréltük, előrejelzéseket
készíthetünk a funkció

segítségével



Vektoros támogató 

gépek

Bizonyos esetekben φ(x) akár végtelen dimenziós is lehet, ami
végtelen számítási költséget eredményezne a naiv, explicit 
megközelítés számára. Sok esetben a k(x, x ) x nemlineáris, tanuló
függvénye, még akkor is, ha φ(x) nem tanulható.  A tanulható
maggal rendelkező végtelen dimenziós jellemzőtér példájaként egy
φ(x) tulajdonságleképezést készítünk a nem negatív egész számokra x 
felett. Tegyük fel, hogy ez a leképezés x-et tartalmazó vektort ad 
vissza, amelyet végtelenül sok nulla követ. Írhatunk egy k(x, x(i) ) = 
min(x, x(i) ) kernel függvényt, amely pontosan megegyezik a 
megfelelő végtelen dimenziós pont szorzatával.

A leggyakrabban használt kernel a Gauss kernel



Egyéb egyszerű 
felügyelt tanulási 
algoritmusok

A döntési fa működését leíró 

diagramok. (Fent) A fa minden 

csomópontja úgy dönt, hogy a beviteli 

példát a bal oldali (0) 

gyermekcsomópontra vagy a jobb 

oldali gyermekcsomópontra (1) küldi. 

A belső csomópontokat körökként, a 

levélcsomócsomókat négyzetekként 

rajzoljuk meg. Minden csomópont egy 

bináris karakterlánc-azonosítóval 

jelenik meg, amely megfelel a fában 

elfoglalt helyének, amelyet úgy 

kapunk, hogy egy bit-et hozzáfűzünk a 

szülőazonosítójához (0=válasszon balra 

vagy felül, 1=válasszon jobbra vagy 

alulra). (Alul) A fa régiókra osztja a 

teret



Felügyelet nélküli

tanulási algoritmusok

A felügyelt és felügyelet nélküli algoritmusok közötti különbségtétel
formálisan és mereven nincs meghatározva, mivel nincs objektív teszt
annak megkülönböztetésére, hogy egy érték egy „felügyelő” által
biztosított jellemző vagy cél.

Informálisan a felügyelet nélküli tanulás a legtöbb olyan kísérletekre
utal, amelyeknél nem szükséges az emberi tényező a példák 
elmagyarázásához.

A klasszikus felügyelet nélküli tanulási feladata az adatok "legjobb" 
ábrázolása. A "legjobb" alatt különböző dolgokat is érthetünk, de 
általánosságban elmondható, hogy olyan reprezentációt keresünk, 
amely a lehető legtöbb információt őrzi meg x-ről, miközben 
engedelmeskedik bizonyos kényszereknek, amelyek célja, hogy a 
reprezentáció egyszerűbb vagy hozzáférhetőbb legyen, mint maga az 
x



Felügyelet nélküli

tanulási algoritmusok

Az egyszerűbb ábrázolás 
meghatározásának több 

módja is van. A három 
leggyakoribb az 

alacsonyabb dimenziós 
ábrázolások, a ritka 

ábrázolások és a független 
reprezentációk

Az alacsony dimenziós
ábrázolások

megpróbálnak minél
több információt

tömöríteni az x-ről egy
kisebb ábrázolásban

A ritka reprezentációk
beágyazzák az

adatkészletet egy olyan
ábrázolásba, amelynek
bejegyzései többnyire

nullák a legtöbb
bemenet esetében.

A független
reprezentációk
megpróbálják

szétválasztani az
adateloszlás alapjául

szolgáló variációs
forrásokat úgy, hogy a 

reprezentáció dimenziói
statisztikailag függetlenek

legyenek.

Az alacsony dimenziós ábrázolások gyakran olyan elemeket
eredményeznek, amelyek kevesebb vagy gyengébb függőséget

eredményeznek, mint az eredeti nagy dimenziós adatok. Ennek az az
oka, hogy a reprezentáció méretének csökkentésének egyik módja

az elbocsátások megtalálása és megszüntetése. A nagyobb
redundancia azonosítása és eltávolítása lehetővé teszi a 

méretcsökkentési algoritmus számára, hogy több tömörítést érjen el, 
miközben kevesebb információt dob ki.



Fő összetevők

elemzése

PCA(Fő összetevők elemzése)

lineáris vetületet tanul, amely a 

legnagyobb szórás irányát az új

tér tengelyeihez igazítja. (Balra) 

Az eredeti adatok x mintából

állnak. Ebben a térben a 

variancia olyan irányok mentén

fordulhat elő, amelyek

nincsenek tengelyhez igazítva. 

(Jobbra) A z= xTW transzformált

adat most a z1 tengely mentén

változik a legjobban. A második

legnagyobb eltérés iránya most 

a z2 mentén van.



Fő összetevők elemzése

A PCA olyan ábrázolást tanul, amely alacsonyabb
dimenzióval rendelkezik, mint az eredeti bemenet. 
Megtanul egy olyan reprezentációt is, amelynek
elemeinek nincs lineáris korrelációja egymással. Ez az első
lépés a statisztikailag független reprezentációk
tanulásának kritériuma felé. A teljes függetlenség elérése
érdekében a reprezentációs tanulási algoritmusnak el kell
távolítania a változók közötti nemlineáris kapcsolatokat is.

Tekintsük az m × n-dimenziós X tervezési mátrixot. 
Feltételezzük, hogy az adatok átlaga nulla, E[x] = 0. Ha ez
nem így van, az adatok könnyen központosíthatók, ha 
egy előfeldolgozási lépésben kivonjuk az átlagot az összes
példából. Az X-hez kapcsolódó elfogulatlan minta
koviancia mátrixot a következő adja meg:



k-means Clustering

A k-means clustering algoritmus a betanítási készletet k 
különböző, egymáshoz közeli példákra osztja. Így
gondolhatunk úgy az algoritmusra, mint amely egy k-
dimenziós one-hot kódvektort biztosít h, amely egy x 
bemenetet képvisel. Ha x az i klaszterhez tartozik, akkor hi 
= 1 és a h ábrázolás összes többi bejegyzése nulla.

A k-means algoritmus úgy működik, hogy a k különböző 
centroidokat {μ(1), . . . , μ(k) } különböző értékekre 
inicializálja, majd két különböző lépés között váltakozik a 
konvergenciáig. Egy lépésben minden képzési példa a 
clusteri-hez van rendelve, ahol i a legközelebbi centroid
indexe μ(i). A másik lépésben minden centroid μ(i) az i 
klaszterhez rendelt x(j) képzési példák átlagára frissül.



k-means Clustering

A klaszterezéssel kapcsolatos egyik
nehézség az, hogy a klaszterezés

problémája eredendően rosszul merül
fel, abban az értelemben, hogy nincs

egyetlen kritérium, amely azt méri, hogy
az adatok csoportosítása mennyire felel
meg a valós világnak. Meg tudjuk mérni
a klaszterezés tulajdonságait, például a 

klaszter centroid és a klaszter tagjai
átlagos euklideszi távolságát. 

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megm
tudjuk mondani, mennyire tudjuk

rekonstruálni a klaszterfeladatok képzési
adatait. Nem tudjuk, hogy a klaszter

hozzárendelések mennyire felelnek meg 
a valós világ tulajdonságainak. Sőt, 

lehet, hogy sok különböző klaszterek, 
amelyek mindegyike megfelel jól

néhány tulajdonsága a valós világban.



Sztochasztikus gradiens süllyedés

A gépi tanulás visszatérő problémája, hogy a jó általánosításhoz nagy képzési
készletek szükségesek, de a nagy képzési készletek számítási szempontból is 
drágábbak.

A gépi tanulási algoritmus által használt költségfüggvény gyakran összegként 
bomlik le néhány példaveszteségi függvény képzési példáihoz. Például a képzési 
adatok negatív feltételes napló-valószínűsége

ahol L a példánkénti veszteség L(x, y, θ) = − log p(y | x; θ). Ezekhez az additív
költségfüggvényekhez a gradiens süllyedés számítástechnikát igényel



Sztochasztikus gradiens

süllyedés

A művelet számítási költsége O(m). Ahogy a tanulási példa mérete több 
milliárd példára nő, az egyetlen gradiens lépésre való idő megfizethetetlenül 

hosszú lesz. A sztochasztikus gradiens süllyedés az elvárás. Az elvárás 
körülbelül egy kis mintakészlet segítségével becsülhető meg. Pontosabban, 

az algoritmus minden egyes lépésében mintát vehetünk a B = {x(1), . . , x(m') } 
példákból, amelyek egységesen rajzolódnak ki a képzési készletből. A 

minibatch mérete m ' általában egy viszonylag kis számú példa, kezdve 1-től 
néhány százig. Akár lehet  egy több milliárd példából álló tanulási példa, 

amely csak száz példán kiszámított frissítéseket használ.

Ezekhez az additív költségfüggvényekhez a gradiens süllyedés számítást
igényel



Sztochasztikus gradiens süllyedés

A gradiens becslése a 
következőképpen alakul

ki:

példákat használva a B 
minibatch-ből. A 

sztochasztikus gradiens
süllyedési algoritmus

ezután követi a becsült
gradiens lefelé:

a є tanulási arány.



A gépi tanulási algoritmus kiépítése

Szinte minden mélytanulási algoritmus egy meglehetősen egyszereűen írható 
le: adatkészlet specifikációja, a költségfüggvény, az optimalizálási eljárás és a 
modell.

Például a lineáris regressziós algoritmus egy X-ből és y-ból álló
adatkészletet kombinál, a költségfüggvényt

A pmodel(y | x) = N (y;xTw + b, 1) modellspecifikáció, és a legtöbb esetben 
az optimalizálási algoritmus, amelyet úgy határoznak meg, hogy a 
normálegyenletek segítségével a költség gradiense nulla.



Gépi tanulási
algoritmus
kiépítése

A költségfüggvény általában tartalmaz legalább egy 
kifejezést, amely a tanulási folyamatot statisztikai becslés 
elvégzésére készteti. A leggyakoribb költségfüggvény a 
negatív napló valószínűsége, így a költségfüggvény 
minimalizálása a legnagyobb valószínűség becslését 
eredményezi.

A költségfüggvény további feltételeket is tartalmazhat, 
például a rendezési feltételeket. Például hozzáadhatjuk a 
súlyromlást a lineáris regressziós költségfüggvényhez, hogy

Ez még mindig lehetővé teszi a closed-form optimalizálását.



Gépi tanulási algoritmus kiépítése

Ha a modellt nemlineárisra változtatjuk, akkor a legtöbb költségfüggvény már nem optimalizálható
zárt formában lesz. Ehhez egy iteratív numerikus optimalizálási eljárást kell választanunk, például a 
gradiens süllyedést.

A tanulási algoritmus kialakítását modellek, költségek és optimalizálási algoritmusok
kombinálásával támogatja mind a felügyelt, mind a felügyelet nélküli tanulást. A lineáris regressziós
példa bemutatja, hogyan lehet támogatni a felügyelt tanulást. A felügyelet nélküli tanulást
támogathatja egy olyan adatkészlet meghatározása, amely csak X-et tartalmaz, és megfelelő
felügyelet nélküli költséget és modellt biztosít. Például az első PCA vektort úgy érhetjük el, hogy
megadjuk a veszteségfüggvényünk

Míg a modellünk úgy van meghatározva, hogy w legyen az első normával és r(x) = wTxw
rekonstrukciós funkcióval.



Gépi tanulási
algoritmus
kiépítése

Bizonyos esetekben a költségfüggvény olyan függvény lehet, 
amelyet számítási okokból nem tudunk ténylegesen értékelni. 
Ezekben az esetekben még mindig körülbelül
minimalizálhatjuk iteratív numerikus optimalizálást használva, 
amíg valamilyen módon megközelíthetjük a gradienseket.

A legtöbb gépi tanulási algoritmus használja ezt a módszert, 
bár lehet, hogy nem azonnal nyilvánvaló. Ha egy gépi 
tanulási algoritmus különösen egyedinek vagy kézzel 
tervezettnek tűnik, akkor általában úgy értelmezhető, mint 
egy speciális tokoptimalizáló használata. Egyes modellek, 
mint például a döntési fák vagy a k-eszközök speciális eseti 
optimalizálókat igényelnek, mert költségfüggvényeik sík 
régiókkal rendelkeznek, amelyek nem teszik őket megfelelővé 
a gradiens-alapú optimalizálók minimalizálásához.



Kihívások motivációs Gépi Tanulásnál

Az új példák általánosításának kihívása exponenciálisan nehezebbé válik a 
nagy dimenziós adatokkal való munka során, és hogy a hagyományos gépi 
tanulás általánosításának eléréséhez használt mechanizmusok nem 
elegendőek a bonyolult funkciók elsajátításához a nagy dimenziós terekben.

Az ilyen terek gyakran magas számítási költségeket is rónak. A gépi tanulást
úgy tervezték, hogy leküzdje ezeket és más akadályokat.


