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Áttörés a mesterséges intelligenciában
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Két jóslat

Marvin Minsky, őt hívják az “az MI atyjának”*: 

„Tíz év múlva kis kedvencei sem leszünk az MI-nek” 

Jó jóslat! Előtte is, akkor is, azóta is igaz! 

1967

Herbert Simon, Nobel díjas*: 

„1985 táján, amit az ember képes csinálni, arra a gépek is képesek lesznek”

Jó közelítés. 20 év becslés és 30 év tévedés…

*Frederick E. Allen 

The Myth Of Artificial Intelligence

American Heritage, Vol 52 (1), 2001

 Ott vagyunk már? – kérdezte a szamár

 Még nem! – válaszolta Shrek

 És most? 

 Igen!

 Tényleg?

 NEM! – üvöltötte Shrek…

– Lehet, hogy mégis – mondom én 
– Na és jó ez nekünk? – kérdezhetjük…
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Történet

• 1943 Perceptron: McCulloch Pitts

• 1949 Hebb szabály

• 1969 Nem tanítható a többrétegű Perceptron: Minsky Papert

• 1974 Cáfolat: Paul Werbos

• 1982 Neocognitron: Fukushima – korai verziója a Többrétegű konvolúciós neurális hálózatnak 

• 1985 Cáfolat újra: Hinton-McClelland-Rumelhart-Sejnowski észre is veszik

• 1985 Tanuló algoritmus a „Boltzmann géphez”: Hinton

• 1989 Sajnos a feladat méretével exponenciálisan nő a tanulás: Judd

• 1989 Útjára indul a megerősítéses tanulás elmélete: Sutton

• 1989 Többrétegű konvolúciós neurális hálózat: LeCun

• kb. 1995: indulnak a GPU-k

• kb. 1984—2007 a Boltzmann gép, a konvolúciós hálók és a mély hálók fejlődnek. 2007: az első sikerek

• kb. 2007 

• kb. 2010—2015: kis csoportok is tudhatnak nagyot alkotni, mert jó ideje

• felkerülnek a szoftverek az Internetre nyitott kódban és BSD licensz alatt (FB, Google, MS is)

• követelmény a publikációk esetén

• Elindult az ellenkező folyamat is, a következő eljárás kódját már nem adta közre a Google
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Mi is az az intelligencia?

• Ami tudást az emberiség – kb. 20 000 év és sokmillárd ember – gyűjtött 

• az átadható egy gyereknek kb. 20 év alatt

• Milyen típusú tudásról van szó?

• Négyfajta probléma / felfedezés van

1. Könnyű a megoldás és könnyű elmondani / ellenőrizni

2. Könnyű a megoldás, de nehéz elmondani / ellenőrizni

3. Nehéz a megoldás, de könnyű elmondani / ellenőrizni

4. Nehéz a megoldás és nehéz elmondani / ellenőrizni

Melyik tudást érdemes átadni?

példa: sok matematikai tétel ilyen

Melyik tudást KELL átadni?

példa:  fogalmak  ugyanazt nevezzük türkizkéknek és türkizzöldnek?

egyeztetés nélkül nem tudunk tudást átadni

tipikus, hogy önmagában nem is létezik, hanem valamihez tartozik
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Felismerés első típusa

– Mi ez?

• Ló.

– Honnan tudni?

• Könnyű megtanulni (fénykép)

• Könnyű használni (egymásrahelyezünk két fotót)

• Nehéz elmondani
• Nincs általánosítás

Az intelligenciáról [1,2]

Felismerés második típusa

– Mi ez?

• Ló?

– Miért gondoljuk?

• Nincs mit tanulni, ha a komponenseket „tudjuk”

• Nem olyan könnyű használni…

• Könnyű elmondani

• Jó az általánosítás, pl. zebra, zsiráf…

3,5 éves autista gyermek rajza
Családtagok felismerése sem ment
20 éves korára rajzolt gyermeki rajzot…

4 éves gyermek rajza

[1] Seife, Lorna (1983) Normal and anomalous representational drawing ability in children. London: Academic Press
[2] Snyder, Allan W. & Thomas, Mandy (2001) The paradox of autistic art. Artlink : A Contemporary Art Magazine in Australia, 21(2), pp. 48-50. 
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Példa (nemlétező) fogalmakra

• Mondjuk hogy: 

• vannak P-ink

• két P meghatároz egy E-t

• két E-hez 

• tartozik egy P

• tartozik egy Sz is és Sz általában nagyobb, mint nulla.

• ha Sz=0, akkor a két E-hez nem tartozik P. 

• három E esetében az Sz-ek összege rögzített 

• Ezen feltevések (axiómák) birtokában számos érdekes dolgot kigondolhatunk…

• Segítség a megfejtéshez: P  pont, E  egyenes, Sz közbezárt szög

• három egymást metsző egyenes esetében a közbezárt szögek összege 180o.

Intelligencia

• Fogalom formálás: Euklidész kreativitás

• Tételek megsejtése: kombinatorikus keresés a levezetésre,  nehéz a megoldást megtalálni…

• A levezetés mindig vonal mentén van, ld. „gondolatmenet”, amit könnyű ellenőrizni…

» Innen adódik a 20 000 év sokmillárd ember  20 év 1 gyerek

» Mennyi időre van szüksége az MI-nek? Nézzük meg mit tud ma…



Text
Text

7

Mély hálók 1: mesterséges neuron

Matematika
• neuron: vektor-vektor szorzás + küszöb

• nemlinearitás követi

• neurális réteg: mátrix-vektor szorzás + küszöb 

• nemlinearitás követi

• neuronháló: több neurális réteg kaszkádban

Egy neuron

𝑦 = nemlin 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥3 + 𝑏

𝑦 = 𝑓 𝑤𝑇𝑥 + 𝑏

Több neuron (neurális réteg)

𝒚 = 𝑓 𝑊𝑇𝒙 + 𝒃

Több neurális réteg

𝒚𝑘 = 𝑓𝑘 𝑊𝑘
𝑇𝒚𝑘−1 + 𝒃𝑘

Tutorial ábrák: internetről
Click on the imagess!

https://pythonprogramming.net/neural-networks-machine-learning-tutorial/
https://pythonprogramming.net/neural-networks-machine-learning-tutorial/
https://pythonprogramming.net/neural-networks-machine-learning-tutorial/
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Mesterséges vs. valódi neuronháló

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://neuralnetworksanddeeplearning.com/images/tikz40.png&imgrefurl=http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap5.html&docid=v-aAwNXjkhB51M&tbnid=AHnThlMJTurPHM:&vet=1&w=560&h=279&bih=978&biw=1924&q=deep networks neuron&ved=0ahUKEwin_YjI_pvSAhWLshQKHSPQBa0QMwgiKAEwAQ&iact=mrc&uact=8#h=279&imgrc=AHnThlMJTurPHM:&vet=1&w=560
https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://neuralnetworksanddeeplearning.com/images/tikz40.png&imgrefurl=http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap5.html&docid=v-aAwNXjkhB51M&tbnid=AHnThlMJTurPHM:&vet=1&w=560&h=279&bih=978&biw=1924&q=deep networks neuron&ved=0ahUKEwin_YjI_pvSAhWLshQKHSPQBa0QMwgiKAEwAQ&iact=mrc&uact=8#h=279&imgdii=vR4I6JfU2yX4BM:&imgrc=AHnThlMJTurPHM:&vet=1&w=560
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Így lehet elképzelni

• Kétféle háló egymás után „kapcsolva”

• konvolúciós hálók (C-vel jelölve): speciális megszorítás, ld. később

• sűrű hálók

• Nem látszik, hogy nagy etwas lenne, 70 év kellett hozzá…

• sok részlet, sok tapasztalat, hosszantartó keresés (kutatás) és aki keres, az talál!

• számos ponton van hasonlóság a biológiai neuronhálókkal 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU8OeYhJzSAhVJ1xQKHZO7BqsQjRwIBw&url=https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/deep-learning-nutshell-core-concepts/&psig=AFQjCNHqsue3c3VyorTcAMGrHew1-OsegA&ust=1487589317040739
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Mire képes ma az MI?  „Tud”-e interpretálni???

Jó adatbázis: 

IGEN

DE: ez „csak” 

statisztika

Erős 

algoritmusok

Andrej Karpathy, et al

Stanford Univ.

Férfi fekete 
ingben gitáron 

játszik

Építőmunkás 
narancsszínű 

biztonsági 
mellényben 

dolgozik az úton

Két kislány 
Legozik

Fiú flikk-
flakkozik

wakeboarddal

Rózsaszín ruhás 
kislány ugrik  a 

levegőbe

Fekete-fehér 
kutya átugrik 
egy rúd fölött

Kislány rózsaszín 
ingben hintázik 

a hintán

Férfi kék 
vízhatlan 
ruhában 
hullámon 
szörfözik

Kislány tortát 
eszik

Baseball játékos 
labdát dob a 

játékban

Nő sok banánt 
tart

Fekete macska 
bőrönd tetején 

ül

http://cs.stanford.edu/people/karpathy/deepimagesent/
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Becsapható?

Sharif, M., Bhagavatula, S., Bauer, L., & Reiter, M. K. (2016, October). Accessorize to a crime: Real and stealthy attacks on state-of-the-art face recognition. 
In Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (pp. 1528-1540). ACM.
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Tudásnak tekintek bizonyos tévedéseket
(a)                             (b)                                (c)                                    (d)

(a): tanítópélda
(b): úton
(c): úton keresztbe…
(d): íróasztal lábánál…
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Mert mi is tévedünk…

Mi ez?

Biztos vagy benne?
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Ha az MI nem tudja, mi jár a fejünkben…
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Tekintet és arckifejezés: 
amit csinálsz, vagy amit csinálni fogsz vagy csinálni szeretnél

Adjunk információt az MI-nek

Kéz: amit éppen csinálsz

Beszéd és testbeszéd
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Három férfi dolgozik össze
Figyeld a kártyaleolvasót! Észreveszed-e… Kell hozzá
 kézdetektálás, testmozgás, tárgyfelismerés

Arc, tárgy, test

Mi a szitu?

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3495398/Startling-CCTV-footage-shows-credit-card-thief-installing-skimmer-payment-terminal-SECONDS-accomplice-distracts-store-clerk.html
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• Baj van, ennek két jobb keze van!

• Sok példám van a kormánykeréken levő kezekből: az tutira jobb kéz…

• Akkor a másik lesz a bal…

• Kényszerítem a testpóz becslőt: konzisztens és jó is az eredmény

• Akkor most ezt a bal kezet és ezt a ritka szituációt meg is tanuljuk…

• JA… DE MI A CSUDÁT CSINÁL?

Az MI taníthatja saját magát
 történt-e hiba mi a jó megoldás?

 „tanuljunk belőle”
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• Mi a csudát csinál? Kérdezzük meg a Google Képeket és a képek aláírásait!

• Google Képek szerint: állat

• Tudásbázis: 

 nem valószínű…

 azt tudom még, hogy a csuklónál van!

• Google Képek szerint karóra

• JA…, OK KARÓRA… DE MI A CSUDÁT CSINÁL EZ AZ EMBER?

Az MI taníthatja saját magát
 történt-e hiba mi a jó megoldás?

 „tanuljunk belőle”

 szerezzünk kiegészítő információt
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• Tehát: karóra van a karján és AZT NÉZI!

•DE MINEK NÉZI?

•ConceptNet

Aha:

Szeretnéd

tudni, hogy

mennyi az

idő…!

Megmondom, nem gond… 

Az MI tudhat segíteni is
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RTL Klub műsora: Magyarul Balóval (2017-02-17)

Jó volt a műsor, de: 

1. „Érzelem nélkül nincs intelligencia” helyett „célkitűzés nélkül nem nyilvánul meg az intelligencia”. Az 

érzelmek a cselekvéseket, illetve ha tervezés is van, akkor a célkitűzéseket irányítják. Ha vannak célok, akkor 

vannak érzelmek is.

2. Nem merült fel, hogy a mesterséges intelligencia meghaladhatja az emberi intelligenciát. Emelkedése 

biztosan sokkal gyorsabb, 

3. Mitől okos a Google  emberi tudást programoznak be az ún. crowdsourcing módszerrel

4. Nehéz-e átadni a mi tudásunkat a gépnek? 

5. Van-e olyan korlátja a mi tudásunknak, amely az MI-nek nincs? 

 Ilyen korlát a sebesség. Nem versenyzünk összeadásban és szorzásban már mechanikus gépekkel sem. 

 Ilyen korlát a dimenzió. Három dimenzió az, amiben intelligencia lehetséges: két dimenzióban 

sejtautomatát építhetünk, az összes korlátjával, de nem tudunk keresztül-kasul fonódó neuron hálózatot 

építeni. Nekünk az intelligenciára lehetőséget adó legkisebb dimenzió jutott, a három. Oldjuk meg a 10 

dimenziós Rubik kocka feladatot. Programozni tudjuk, de gondolkodni nem tudunk benne. 

6. Mit jelent az, hogy "gondolkodni benne"? Egyre bonyolultabb összefüggéseket, tételeket fedez fel, értékes 

fogalmakat alkot, amelyek birtokában további, már bonyolultabb összefüggések megkeresése is egyszerűbbé 

válik. Tíz dimenzióban ebben a folyamatban mi nem fogunk tudni részt venni. 

7. Kell-e 10 dimenzió? A Big Data erre mutat. Azt lehet tudni, hogy mondjuk 1 milliárd adat valójában kb. 20 

dimenziót tud kifeszíteni, igaz az a tér görbülhet. http://rtl.hu/most/magyarulbaloval/magyarul-baloval-2017-02-17
Okos gépek: szép és ijesztő jövő

http://rtl.hu/most/magyarulbaloval/magyarul-baloval-2017-02-17
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Esetleg mi is megérthetjük, mit tanult a háló?

A konvolúciós háló elve

• Mintha mintát (feature-t) illesztenénk a képre

• A mintát „toljuk” két dimenzióban

• Minden pontban megkapjuk az illeszkedés jóságát

• Így feature-map-et (minta-leképezést) kapunk

• Több mintánk is van  több térképet kapunk

• A minta-leképezés sorozaton nemlineáris 

műveleteket végzünk

• Az eredményt képnek tekintjük 

 haladunk tovább

 újabb „réteget” készítünk

Ez jó, mert

rétegenként, „lépésenként” „láthatjuk”

a leképezést

Kiterjeszthető-e nagyobb dimenziókra is?
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Keressünk bonyolultabb esetet: adatbázist, például gráfokat

Kérdések:

 Lehet-e gráfokat kisebb dimenzióba transzformálni?

 Lehet-e gráfokhoz metrikát rendelni?

 Lehet-e a metrikán „eltolni” / „transzlálni”?

 Van-e értelme a gráf konvolúciós hálónak?

Válaszok (kis matek, érdektelen):

 𝑓 𝑥 „transzlálva” 𝑓 𝑥 + 𝑧

 kifejezhető így 𝑓 𝑥 + 𝑧 =
1

2𝜋
 
−∞

+∞
𝑑𝑘 𝑒𝑖𝑘 𝑥+𝑧  

−∞

+∞
𝑑𝑥 𝑒−𝑖𝑘𝑥 𝑓(𝑥)

 kritikus elem a  ℎ 𝑥 = 𝑒−𝑖𝑘𝑥 függvény

 ez a függvény a sajátfüggvénye a Laplace operátornak

 ∆ =
𝜕2

𝜕𝑥1
2 +

𝜕2

𝜕𝑥2
2+

𝜕2

𝜕𝑥3
2

 A Laplace operátos általánosítható mátrixokra és így  szimmetrikus (vagy szimmetrizált) gráfokra is.
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Eredmény – példa 

 Citeseer, Cora, and Pubmed

 nodes: documents

 edges: citation links

 NELL (Never ending language learning): háló, amely 

 55 864 relációs nódust köt össze 9 891 entitással, például

 Toronto – country  Canada

 Maple Leafs – won Stanley Cup

Kipf, Thomas N., and Max Welling. "Semi-supervised classification with graph convolutional networks." arXiv preprint arXiv:1609.02907 (Nov. 3, 2016)
ICLR conf. 2017. április 24-26. Cikk és szoftver is elérhető 2016 november 3 óta.
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Felvetések – megfelelő szakértelem nélkül…!

• A természetben előforduló önszerveződő szerkezetek általában fraktális szerkezetűek a dimenziójuk 
általában 1 és 3 között vannak. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension

• A dinamikai (hálózati) jelenségek, pl.

• közösségi háló

• telefonos kapcsolatok

• vállalati tranzakciók

jóval kisebb dimenziójúak (pl. a Barabási-Albert modell fraktális dimenziója 3.0)

• nagy a kölcsönhatások költsége,

• időbe és energiába kerül egy-egy kölcsönhatás

 de nincs elvi korlát a fraktálok dimenziója tekintetében

 így a gráf konvolúciós leírás (a Laplace gráf) közelítés jó lehet

 Nyitott kérdés:

• Ha a közelítés jó, akkor vajon a transzláció jó közelítés-e az időbeli változások tekintetében? 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension
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www.inf.elte.hu

http://people.inf.elte.hu/lorincz/Files/RL_2017/
Mit-varhatunk-toletek-kerdezte-a-mesterseges-

intelligencia.pptx


