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Neurális hálók 2.



Mély neurális hálózatok

 2000-es évek közepén a neurális hálózatok témakörben alig 

lehetett cikket elfogadtatni

 2004 – G. Hinton - CIFAR (Canadian Institute for Advanced Research)

 Új csomagolás a neurális hálózatoknak: deep learning

 2006 - Hinton, Osindero, Yee-Whye Teh:A fast learning 

algorithm for deep belief nets

 Új áttörés: mély hiedelem hálók rétegenkénti tanítása,

 Újra beindítja a kutatást



Deep learning – ImageNet

 2009 - J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li and L. Fei-

Fei:
ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database 

 Adatkészlet, nagy felbontású képek, 14M kép, 10k+ kategória

http://www.image-net.org/about-stats

http://www.image-net.org/about-stats


Deep learning - ILSVRC

 2012 - Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E Hinton:

Imagenet classification with deep convolutional neural 

networks

 Ez az első tisztán neurális hálózatos megoldás, ami az azévi 

legjobb eredményt éri el (addig SVM)

 Innentől kezdve lesz mainstream a deep learning



Deep reinforcement learning

 2013 – DeepMind: Playing Atari with Deep Reinforcement 

Learning

 2016 – DeepMind: AlphaGo legyőzi a Go világbajnok Lee 

Sedolt



DRL: Arcade játékok tanítása
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Go
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 Google DeepMind

 Monte Carlo tree search

 2016: 9 dan

 2017: wins against human 

champion



Deep learning - eredmények

 Felirat generálás képekhez
 A. Karpathy, L. Fei-Fei: „Deep Visual-Semantic Alignments for Generating Image Descriptions”

 https://research.googleblog.com/2014/11/a-picture-is-worth-thousand-coherent.html



Deep learning - eredmények

 Stílus ‘tanulás’
 https://github.com/jcjohnson/neural-style

https://imgur.com/gallery/4LTaQ

https://github.com/jcjohnson/neural-style
https://imgur.com/gallery/4LTaQ


Deep learning - eredmények

 Beszédértés
 Xiong, W. et al. (2016). Achieving human parity in conversational speech recognition

 Beszédkeltés
 Oord, Aaron van den, et al. "Wavenet: A generative model for raw audio." arXiv preprint

arXiv:1609.03499 (2016).

 Képek osztályozása
 C. Szegedy et al. (2014): GoogLeNet – „Going Deeper with Convolutions”



Neurális hálók típusai

11https://towardsdatascience.com/the-mostly-complete-chart-of-neural-networks-explained-3fb6f2367464
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A mesterséges neurális háló kérdései

 Mekkora (hány réteg, rétegenként hány processzáló elem) 
hálózatot válasszunk?

 Hogyan válasszuk meg a tanulási tényező, α értékét?

 Milyen kezdeti súlyértékeket állítsunk be?

 Hogyan válasszuk meg a tanító és a tesztelő minta készletet?

 Hogyan használjuk fel a tanító pontokat, milyen gyakorisággal 
módosítsuk a hálózat súlyait?

 http://mialmanach.mit.bme.hu/neuralis/index



 Mekkora hálózatot válasszunk?(hány réteg, rétegenként hány processzáló elem) 

Nincs egzakt számítás ennek meghatározásához.

1.) Kiindulás egy ‘nagyobb’ hálózatból, majd a hálózatban megmutatkozó 

redundancia csökkentése minimális értékre. 

- pruning technikák (http://mialmanach.mit.bme.hu/neuralis/ch04s03)

- regularizáció

2.) Kiindulás egy ‘kisebb’ méretű hálózatból, majd fokozatos bővítéssel 

(processzáló elemekkel, ill. rétegekkel ) vizsgáljuk meg tudja-e oldani a feladatot.

A két megközelítés nem feltétlenül vezet azonos eredményre!

Kérdések 1.



2.) Kiindulás egy ‘kisebb’ méretű hálózatból, majd fokozatos bővítéssel 

(processzáló elemekkel, ill. rétegekkel ) vizsgáljuk meg tudja-e oldani a feladatot.

Kérdések 1.

http://mialmanach.mit.bme.hu/neuralis/ch04s03



Kérdések 2.

 Hogyan válasszuk meg a tanulási tényező értékét?

https://www.jeremyjordan.me/nn-learning-rate



Kérdések 2.

 nincs egyértelmű módszer α (=μ) meghatározására

 változó, lépésfüggő α alkalmazása 

 kezdeti nagy értékből kiindulva m lépésenként csökkentjük α -t.

 adaptív α alkalmazása 

 α változtatását attól tesszük függővé, hogy a súlymódosítások 
csökkentik-e a kritériumfüggvény értékét



Kérdések 3.

 Milyen kezdeti súlyértékeket állítsunk be?

 Nincs egyértelmű módszer

 A priori ismeret hiányában a véletlenszerű

súlybeállítás a leginkább megfelelő

 az egyes súlyokat egy egyenletes eloszlású valószínűségi változó 

különböző értékeire választhatjuk

 Szigmoid aktiváció függvénynél kerüljük el, hogy már a 

tanítás elején telítéses szakaszra kerüljön a rejtett 

rétegek kimenete

 Minél nagyobb a hálózat, annál kisebb véletlen értékek választása 

célszerű



Kérdések 4.

 Hogyan válasszuk meg a tanító és a tesztelő minta 

készletet?

Általánosan:

 Tanító minta : felhasználjuk a tanításhoz

 Tesztelő minta: nem használjuk a tanításhoz csak a 

minősítéshez



Kérdések 4.

 Hogyan válasszuk meg a tanító, kiértékelő és 

tesztelő minta készletet?

Neurális hálóknál:

 Tanító minta : felhasználjuk a tanításhoz

 Kiértékelő (validációs) minta: nem használjuk 

súlymódosításhoz, de ahhoz igen, hogy mikor álljon le a 

tanítás

 Tesztelő (minősítő) minta: nem használjuk a tanításhoz 

csak a minősítéshez

http://mialmanach.mit.bme.hu/neuralis/ch04s03



Kérdések 4.

 Hogyan válasszuk meg a tanító, kiértékelő és 
tesztelő minta készletet?

 Nagy számú mintánál nem jelent problémát akár három 
egyenlő részre osztani az adathalmazt

 A legtöbb valós probléma esetén azonban „sosem elég” 
a minta

 Léteznek elméleti és gyakorlati korlátok a szükséges 
tanítópontok számára a háló mérete és teszt készleten 
elvárt hiba alapján

 Kereszt-kiértékelési (cross validation) eljárások 
alkalmazása

http://mialmanach.mit.bme.hu/neuralis/ch04s03



Kérdések 5.

Hogyan védekezzünk a túltanulással szemben?

 Akkor lép fel (overfitting), ha a tanító készlet mintáira már 

nagyon kis hibájú válaszokat kapunk, miközben a 

kiértékelő készletre egyre nagyobb hibával válaszol a 

hálózat.

http://mialmanach.mit.bme.hu/neuralis/ch04s03



Kérdések 5.

Hogyan védekezzünk a túltanulással szemben?

 A hálózat válaszai túlzottan illeszkednek a véges 

számú tanító pont által megadott leképezéshez

 Ok: a hálózat mérete (szabadságfoka) a tanító 

pontok számához viszonyítva túl nagy

Miért kell védekezni ellene?

 Túltanulással romlik az általánosító képesség.



Kérdések 5.

 Meddig tanítsuk a hálózatot?

http://mialmanach.mit.bme.hu/neuralis/ch04s03



Kérdések 6.

 Hogyan használjuk fel a tanító pontokat, milyen 

gyakorisággal módosítsuk a hálózat súlyait?

 Pontonként

 Súlymódosítás tanítópontonként

 Kötegelt (batch) eljárás szerint

 Súlymódosítás k db tanítópontonként vagy

 Csak a teljes tanító készlet (epoch) felhasználása után


