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A mai alkalmon ...

• Megismerjük az ML 3 fő paradigmáját
• Az adatelőkészítés főbb részeit
• Fogalmak és metrikák
• Példa algoritmusok az egyes paradigmákon belül
• MLP
• Demó és önálló munka
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Bevezetés
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Tágabb kontextus
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AI fellendülése
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ML vs DL
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adathalmaz mérete

pontosság

hagyományos

deep learning         
(automatic feature extraction) 



Megértés vagy tanulás?

1. természeti törvények (F=m x a) -> ultimate megértés, de 
nehéz és korlátolt az emberi felfogó képesség által (4D)

2. imperatív szemlélet -> megadom konkrétan az egyes 
lépéseket, amiknek eredményeként a megoldás előáll

3. deklaratív szemlélet -> megadom a feltételeket, 
tulajdonságokat az elvárt megoldásra, majd 
megkeressük a megoldást
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Imperatív szemlélet

• pl. leírás, hogy hogyan főzzünk teát

• jól validálható, mert megvannak a lépések
• megbízunk a folyamatban, mert azt gondoljuk értjük

• Hogy ismerünk fel egy arcot? Milyen lépések kellenek 
hozzá?
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Deklaratív szemlélet

• szeretnék egy algoritmust, ami felismeri az arcokat
• specifikáljuk, hogy az algoritmus akkor működik jól, ha 

felismeri a példának adott arcokat minél nagyobb 
pontossággal

• megadunk valahogy egy lehetséges megoldás halmazt
• megkeressük a legjobb megoldást a halmazban
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No free lunch theorem

• univerzális approximátor tétel: a pontos részletek nélkül, 
azt állítja, hogy BÁRMILYEN megoldás reprezentálható 
(létezik, de nem tudjuk melyik az)

• ha meg is találjuk az architektúrát, nem biztos, hogy meg 
tudjuk tanítani

• nincs felsőbbrendű algoritmus (nincs olyan 
reprezentáció, ami mindent megold)
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Hátrányok

• sokszor mondják, az ML fekete mágia

• a deklaratív megközelítésnek velejárója, hogy nem 
tudjuk, hogy a megtalált megoldás micsoda

• El tudnád valakinek mondani, hogy hogyan jársz?
• Tehát probléma, hogy nem értjük? (Szubjektív: nem)
• Az, hogy megbízunk e benne, már fontos kérdés!
• Mi kell, hogy megbízzunk benne?
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Tanulás fajtái/paradigmái

1. supervised learning
2. unsupervised learning
3. reinforcement learning
4. és ezek változatai (extra-supervised, semi-supervised, 

self-supervised etc.)
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Feladattípusok
supervised, unsupervised, RL..
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Felügyelt tanulás

Olyan probléma, ahol a bemeneti adathoz(x) tartozik egy 
kimeneti változó(y).
• Osztályozás

> Diszkrét osztályok, elemek besorolása ezen halmazokba.
> Pl. egy levélről megállapítani, hogy spam, vagy nem.

• Regresszió
> A kimeneti változó egy valós érték, pl. súly, ár..
> Lakásárak előrejelzése méret, elhelyezkedés alapján.
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Felügyeletlen tanulás

A tanulás során csak a bemeneti változó(x) áll 
rendelkezésünkre.
• Klaszterezés

> Elemek csoportosítása egy bizonyos metrika mentén.
> Cél, hogy a klaszterben lévő elemek hasonlítsanak.
> Pl. Vásárlók klaszterezése szokások alapján.

• Topik modellezés
> NLP-ben felmerülő probléma.
> Témák felfedezése és dokumentumokhoz rendelése.
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Megerősítéses tanulás

Nincs bemeneti/kimeneti adathalmaz, az ágensnek a 
környezetéből kell tanulnia.
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Alkalmazott algoritmusok / kiértékelések

• Klasszifikáció
> Logistic regression, SVM
> F1-score, precision, recall

• Regresszió
> SVR, Regression tree
> RMSE

• Klaszterezés, Topik modellezés
> k-means, LDA
> Nehéz kiértékelni
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Felügyelt tanulás
Tipikus feladatok, algoritmusok, metrikák
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Tipikus feladatok

• felismerni egy hang forrását ( C )
• árfolyam predikciója 1 nappal előre ( R )
• arc lokalizációja képen ( R )
• facial landmark detection ( R )
• felismerni mi van a képen ( C )
• egy jármű mozgásának predikciója ( R )
• spam, nem spam ( C )
• ...
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C - classification
R - regression



Alapötlete
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● elefánt
● macska
● kutya
● tigris
● (egyéb)

M

Model -> megoldások halmaza
Model paraméterek -> egy rögzített paraméter = konkrét megoldás
Meg kell keresni a jó paramétert -> tanítás
Mitől jó a paraméter -> veszteség fv. (loss, cost, objective ...)



Tipikus algoritmusok

• SVM (C, R)
• decision tree ( C, de lehet vele R-t is )
• random forest ( C, R )
• logistic regression ( C )
• softmax regression ( C )
• naiv-bayes ( C )
• MLP 
• neural networks (tágabb értelemben)
• ...
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Felügyeletlen tanulás
algoritmusok, példa alkalmazások
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Kontextus

• Algoritmusok megtalálni az eddig ismeretlen mintákat.
• Az adat nagy százaléka cimkézetlen.

> Cimkézett adat drága
> Nehéz az elkészítése

• Cimkézetlen adat szinte “ingyen”
• Mégis szeretnénk velük kezdeni valamit

23



24

Kép forrás

https://leonardoaraujosantos.gitbooks.io/artificial-inteligence/content/machine_learning.html


25

Forrás

https://cloud.google.com/products/ai/ml-comic-1/


Módszertani alapok
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Adatok előkészítése

1. Adatgyűjtés

2. Adat minőségének 
felmérése (inkorrekt 
rekordok, hiányzó részek, 
stb.)

3. Formátum egységesítése 
(pl. több forrás esetén)

4. Adatok feljavítása (pl. 
outlier rekordok kiszűrése)
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Ez data science feladatok
esetén is ugyanaz.
Jövő héten bővebben lesz
ezekről (is) szó!



Adatok előkészítése (2)

5. Jellemzők kiválasztása és feldolgozása
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Probléma:
• Vagy változó hossz
• Vagy extrém vektor méret

(0/1 értékekkel)



Adatok előkészítése (2)

5. Jellemzők kiválasztása és feldolgozása
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[1, 1, 1, 1, 1, 2,
 3, 3, 3, 15, 17,
 17, 20, 28, 39, 44,
 46, 50, 52, 62, 69,
 70, 71, 157, 163,
 218, 297, 334, 743 ]

Hisztogram 
generálás

[1, 1, 1, 1, 1, 2,
 3, 3, 3, 15, 17,
 17, 20, 28, 39, 44,
 46, 50, 52, 62, 69,
 70, 71, 157, 163,
 218, 297, 334, 743 ]

Autoencoder

(0.627 0.170
 0.963 0.665
 0.023 0.574
 0.257 0.458
 0.583 0.557)



Adatok előkészítése (3)

6. Adatok felosztása tanuláshoz és ellenőrzéshez

37

Tanulásra szánt adatok
(training set)

Teszt adatok
(test set)



Adatok előkészítése (3)

6. Adatok felosztása tanuláshoz és ellenőrzéshez
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Tanulásra szánt adatok
(training set)

Teszt adatok
(test set)

Ellenőrző adatok
(valdiation set)



Alul- és túltanulás (over- és underfitting)
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overfitting



Alul- és túltanulás (2)
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Combino

https://hu.wikipedia.org/wiki/Combino


Alul- és túltanulás (3)
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https://medium.com/greyatom/what-is-underfitting-and-overfitting-in-machine-learning-and-how-to-deal-with-it-6803a989c76

https://medium.com/greyatom/what-is-underfitting-and-overfitting-in-machine-learning-and-how-to-deal-with-it-6803a989c76


Veszteségfüggvény (loss function)
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Bővebben később!

f(·)

≈
?

iterációk száma

hi
ba

tanítás közbeni hiba



Túltanulás és regularizáció

iterációk száma

hi
ba

tanítás közbeni hiba

• Regularizáció, például:
> Korai leállítás (early stopping)
> Dropout (neurális hálókhoz)

validáció hiba

Srivastava, Nitish, et al. ”Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting”, JMLR 2014



Értékelési metrikák – confusion matrix

• Hogyan kell értelmezni?
> OK: true pos., true neg.
> false neg.:

gondoljunk egy vásárlókat 
hitelesítő biztonsági 
rendszerre. Hány elutasítást 
tűrnek majd?

> false pos.: 
egy biztonsági rendszernél 
megengedhető az 
illetéktelen hozzáférés?
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predikció eredménye

a 
valóság

n = 220 igaz hamis

igaz 90
(TP)

28
(FN)

hamis 30
(FP)

72
(TN)



Értékelési metrikák (2) – precision, recall, accuracy

• Accuracy:

• Precision:

• Recall:

predikció eredménye

a 
valóság

n = 82 igaz hamis

igaz 5 2

hamis 3 72

 

 

 



MLP
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Univerzális függvény approximátor

Egy előrecsatolt háló egy lineáris kimeneti réteggel és 
legalább egy rejtett réteggel, ami tartalmaz szigmoidszerű 
függvényt, képes tetszőleges nem nulla pontossággal 
megközelíteni bármely Borel mérhető függvényt, ami véges 
dimenziós terek között képez le; feltéve, hogy van elég rejtett 
node. 

Exisztenciális tétel, nem konstruktív.
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MLP hozzávalók (készülve a DNN-re)

• architektúra (rétegek, nódok, kapcsolatok)
• aktiváció
• loss függvények
• inicializálás módja
• regularizáció
• optimalizációs algoritmusok
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