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SmartLab (http://smartlab.tmit.bme.hu/)
Mély tanulás kutatás
• Alapkutatás (mély tanulás, mély megerősítéses tanulás)
• Szekvenciális és időbeli adatok modellezése
• Alkalmazások (beszéd, kép, NLP, modell optimalizálás)
Mély tanulás oktatás
• BSc, MSc és PhD hallgatók konzultálása
• Választható tárgy: Deep learning a gyakorlatban (110+ hallgató)
• NVidia Deep Learning Institute Workshop-ok
Deep Learning R&D
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A mély tanulás múltja



Perceptron BackProp

LeNet

LSTM

AlexNet

A grafika a Freepik.com oldalról származik. 



f(): nemlineáris függvény
pl. f()=max(0, ) v. f()=tanh()
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TANULÁS: súlyok „hangolása” a 
tanulási ráta mértékében.

TUDÁS: súlyok értékeiben.



Kép – Felismerési pontosság 2010-2015
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https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/mocha-jl-deep-learning-julia/

8/26



A mély tanulás jelene



Deep Learning: az MI Ferrari-ja
Biológiai indíttatású sok-paraméteres nem-lineáris 
egyenletrendszerek, amelyben a paramétereket az adatok alapján 
számoljuk ki.

„Több mint egy rejtett rétegű mesterséges neurális hálózat.”

Új algoritmusok + nagymennyiségű adat + GPU

+ nyílt forráskódú kutatások, fejlesztések

+ egyre alacsonyabb belépési küszöb
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Adatmennyiség

Hagyományos gépi tanulás
Mély tanulás
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A deep learning elsődleges alkalmazási területei

• Beszédtechnolgóia (beszédfelismerés, beszédkeltés, beszédelemzés, 
stb.), hangelemzés

• Gépi látás (kép és videó analízis, helymeghatározás, képgenerálás, 
támadás azonosítása, illegális szemétlerakás azonosítása, stb.)

• Természetes nyelvfeldolgozás 
• Idősor modellezés
• Anomália detekció
• Stb.
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Példaalkalmazások



WaveNet alapú gépi szövegfelolvasás
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• BEMENET: 4093 (~256 ms) korábbi minta + 
környezetfüggő címkék

• 40 réteg: (1,2,4,8,16,32,64,128,256,512)×4 
dilatation

• 256 dense layer a skip connection-nél
• KIMENET: 256 level μ-law kvantált nyers 

hullámforma
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Fotógenerálás – melyik generált, melyik valódi?

Forrás: http://www.whichfaceisreal.com/
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A mély tanulás jövője



Forrás: https://openai.com/blog/





A deep learning az új szoftver



import torch

use_gpu = True if torch.cuda.is_available() else False

model =

torch.hub.load('facebookresearch/pytorch_GAN_zoo:hub',

'PGAN', model_name='celebAHQ-512', pretrained=True,

useGPU=use_gpu)

noise, _ = model.buildNoiseData(num_images)

with torch.no_grad():

generated_images = model.test(noise)

GYIRES-TÓTH BÁLINT (toth.b@tmit.bme.hu) 24/26



MI átalakulás második hulláma



http://smartlab.tmit.bme.hu

Köszönöm a 
figyelmet!

Gyires-Tóth Bálint
toth.b@tmit.bme.hu

Jelen kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti 

Kiválóság Program keretében meghírdetett Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, 

Kutatói Ösztöndíj támogatásával készült (ÚNKP-19-4-BME-189).
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