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1. fejezet

Bevezetés

A mesterséges intelligencia területét régóta foglalkoztatják a go és a sakkhoz

hasonló bonyolult játékok, melyek rendkívül nagy kihívás elé állítanak egy számító-

gépes programot, ha egy pro� emberi játékost kell legy®znie. Például egy 19x19-es

standard táblán játszott különböz® go mérk®zések lehetséges száma nagyjából 10700.

Az AlphaZero korábbi verzióit leszámítva eddig maximum amat®r, vagy gyenge mes-

ter szintet tudott egy gép elérni go-ban. A Google DeepMind által fejlesztett Alp-

haGo 2015 októberében els®ként gy®zött le pro� gojátékost.

Szakdolgozatomban az AlphaGo továbbfejlesztett verzióját, az AlphaZero-t fo-

gom bemutatni, mely az el®z® verziókkal ellentétben nem használ el®zetes emberi

tudást. Egy speciális fa keresést ötvöz jutalmazott tanulással, így képes az önmaga

ellen játszott mérk®zésekb®l tanulni és emberfeletti tudásra szert tenni.

Ahhoz, hogy megérthessük az AlphaZero m¶ködését, sok ismeretre van szüksé-

günk.

Az els® fejezetben bevezetést adok a mesterséges neurális hálózatok szerkezetér®l

és m¶ködésér®l. A perceptron modellt, az el®recsatolt neurális hálózatokat és ezek-

nek egy speciális fajtáját, a konvolúciós neurális hálózatokat ismertetem, melyet az

AlphaZero algoritmus is használ.

A második fejezetben megnézzük, hogyan lehet egy hálózatot tanítani, mi az a

felügyelt tanulás, gradiens alapú tanulás, és ezt hogyan tudjuk kiszámolni a backpro-

pagation algoritmus segítségével, valamint a tanítást segít® batch normalization-nek

nevezett módszert.

A harmadik fejezetben a k-karú rabló problémáját és a már említett fa keresést,

a Monte Carlo tree search-t fogjuk megismerni.

A negyedik fejezetben pedig magát az AlphaZero algoritmust szemléltetem.
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2. fejezet

Mesterséges neurális hálózat[1][6]

2.1. Az emberi képfeldolgozás

A mesterséges neurális hálózatok m¶ködésének és szerkezetének megértéséhez

szemléltetésképpen nézzük meg az emberi képfeldolgozás m¶ködését. Az emberi vi-

zuális rendszer a világ egyik csodája. Tekintsük meg az alábbi kézzel írott számokat:

A legtöbb ember mindenféle nehézség nélkül felismeri az 504192 számokat.

Ez az egyszer¶ség azonban megtéveszt®. Az ember mindkét agyféltekéjén ta-

lálható egy els®dleges vizuális kéreg(V1), amely 140 millió idegsejtet tartalmaz, és

köztük több tízmilliárd kapcsolat van. Az emberi látás azonban nem csak a V1-b®l,

hanem ilyen rétegek sorozatából - V2,V3,V4,V5-b®l áll, melyek egyre összetettebb

képfeldogozást tesznek lehet®vé. A fejünkben szuperszámítógépet hordozunk, me-

lyet az evolúció többszáz millió év alatt �nomított, és tett alkalmassá a vizuális

világ megértésére. A kézzel írott számok felismerése nem könny¶, csak a feldolgozás

tudat alatt megy végbe, ezért sokszor nem értékeljük, hogy vizuális rendszereink

milyen nehéz problémákat oldanak meg. A vizuális mintafelismerés nehézsége akkor

válik nyilvánvalóvá, ha megkísérlünk számítógépes programot írni a fentebbi kéz-

zel írott számok felismerésére. Egyszer¶ intuícióink az egyes formák felismerésére

nagyon nehezen algoritmizálhatók. A neurális hálózatok más módon közelítik meg

a problémát. Az elképzelés az, hogy rengeteg kézzel írott számot veszünk példa-
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ként(tanító halmaz), és fejlesztünk egy rendszert, amely ezen tanító halmaz alapján

tanul. Más szavakkal, a neurális hálózat a példákat használja a kézzel írott számok

felismerésére vonatkozó szabályok automatikus meghatározására. Továbbá a tanító

halmaz növelésével a rendszer még többet tanulhat a kézírás felismerésér®l, így javít-

va a pontosságát. Tehát, ha a fenti 100 számot tartalmazó tanító halmazt több millió

vagy milliárd számra b®vítenénk, jobb kézírás felismer®t alkothatnánk. Ez ihlette a

neurális hálózatokat(pontosabban a konvolúciós hálózatokat), amiket a fejezet végén

részletesebben kifejtek.

2.2. Perceptron

Miel®tt a neurális hálózatokkal foglalkoznánk, meg kell ismernünk mit nevezünk

mesterséges neuronnak(perceptron). A Perceptronokat az 1950-es és 1960-as években

fejlesztette ki Frank Rosenblatt, amelyet Warren McCulloch és Walter Pitts korábbi

munkái ihletettek.

A példán három bemeneti érték látható: x1, x2, x3, az általános modellben ez

lehet több, vagy kevesebb. Rosenblatt egy egyszer¶ szabályt javasolt a kimenet ki-

számítására. Bevezette a w1, w2, . . . ∈ R súlyokat, melyek az egyes bemenetek fon-

tosságát jelölik.

2.1. De�níció. Perceptronnak nevezzük az alábbi Rn→ R függvényt:

f(x) = σ

(∑
i

wixi+b

)
,

ahol xi ∈ R egy bemeneti érték, wi ∈ R az ehhez tartozó súly i ∈ [1, . . . , n], b ∈ R az

eltolás, σ pedig egy aktivációs függvény.

2.3. Aktivációs függvények

2.2. De�níció. Szigmoidnak nevezzük a következ® R→ R függvényt:

szigmoid(x) =
1

1+e−x

2.3. De�níció. ReLunak(recti�ed linear unit) nevezzük a kövezkez® R→ R függ-

vényt:

ReLu(x) =max{0, x}

5



2.4. De�níció. Tanh-nak nevezzük a következ® R→ R függvényt:

tanh(x) =
1−e−2x

1+e−2x

2.4. El®recsatolt neurális hálózat

A neuronokat rétegekbe szervezve kapunk egy neurális hálózatot. El®recsatolt

hálózat esetében az egyes rétegekben lév® neuronok bemenetei az el®z® réteg neu-

ronjainak kimenetei.

2.5. De�níció. A neurális háló egy rétege:

σ(Ax+b)

ahol σ az adott aktivációs függvény, A ∈ Rmxn a súlyok mátrixa, x ∈ Rn a bemeneti

vektor, b ∈ Rm pedig az eltolásvektor.

Az ilyen rétegeket egymás után szervezve tehát egy el®recsatolt neurális hálózatot

kapunk, amit függvények kompozíciójaként is értelmezhetünk.

2.6. De�níció. El®recsatolt neurális hálózat, mint paraméterezett függvénykompo-

zíció:

fΘ(x) = fL ◦ . . .◦f2 ◦f1(x)

ahol Θ tartalmazza a neurális háló paramétereit, f1, f2, . . . , fL pedig a rétegek leké-

pezései.

Megjegyzés. Meg�gyelhetjük, hogy minden egyes réteg könnyen di�erenciálható,

vagyis a láncszabálynak köszönhet®en az egész függvénykompozíció is könnyen dif-

ferenciálható lesz. Ez a késöbbiekben nagyon hasznos lesz.
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A neurális hálóstruktúrák két f® csoportja: a hurokmentes vagy el®recsatolt há-

lók (feed-forward network) és a visszacsatolt vagy rekurrens hálók (recurrent net-

work). Az el®recsatolt háló a pillanatnyi bemenet függvényét reprezentálja, azaz

nincs semmilyen más bels® állapota, csak maguk a súlyok. A rekurrens háló viszont

a kimeneteit visszacsatolja a bemeneteire. Ez azt jelenti, hogy a háló aktivációs

szintjei dinamikus rendszert alkotnak, elérhetnek stabil állapotot, de mutathatnak

oszcillációt, s®t kaotikus viselkedést is. Ezenfelül a háló egy adott bemenetre adott

válasza a kezdeti állapotától függ, amely a korábbi bemenetekt®l függhet. Ennélfogva

a rekurrens hálók (ellentétben az el®recsatolt hálókkal) rövid távú memóriát is biz-

tosíthatnak, ezáltal érdekesebbé válnak, mint agymodellek, de egyben nehezebben

is érthet®k.

2.5. Miért van szükség aktivációs függvényre?

Egy másik felhasználása a perceptronoknak az elemi logikai függvények kiszámí-

tása, melyeket az alapul szolgáló számításoknak gondolunk. Például az AND, OR,

XOR. Az XOR egy operátor két bináris értéken, x1-en és x2-n. Amikor pontosan az

egyik értéke 1, az eredmény 1, egyébként 0.

2.7. Állítás. A lineáris modell nem képes megtanulni az XOR függvényt.

2.8. Bizonyítás. Legyen az XOR a célfüggvényünk, y=f ∗(x)-t akarjuk megtanulni.

A modellünk biztosítja az y = f(x; θ) függvényt és a tanuló algoritmusunk hangolja

a θ paramétereket, hogy f minél jobban közelítse f ∗-ot. Azt akarjuk a hálózatunktól,

hogy tökéletesen m¶ködjön a következ® négy ponton X = {[0,0]T , [0,1]T , [1,0]T , [1,1]T .

Ezen a négy ponton fogjuk tanítani az algoritmusunkat és az egyetlen feladat, hogy

illeszkedjen X-en. Kezelhetjük ezt a problémát regressziós problémának és választhat-

juk az átlagos négyzetes hibafüggvényt(MSE). Kiértékelve az egész tanító halmazon

az MSE:

J(θ) =
1

4

∑
x∈X

(f ∗(x)−f(x; θ))2.

Most meg kell választanunk a modellünk formáját, f(x, θ). Tegyük fel, hogy lineáris

modell, θ paraméterekkel, ami w-t és b-t tartalmazza. A modellünk a következ®képpen

de�niált :

f(x;w, b) = xTw+b.

Minimalizálhatjuk J(θ)-t zárt formában, tekintettel w-re és b-re a normál egyenleten

keresztül. Ezt megoldva kapjuk w=0 és b= 1
2
-et. A lineáris modell mindenhol 0.5-t ad

eredményül. Miért? Az alábbi ábrán láthatjuk, miért nem képes egy lineáris modell

megtanulni az XOR függvényt. A kiemelt számok az ábrán az adott helyen elvárt

outputokat jelölik. Az eredeti bemenetre közvetlenül alkalmazott lineáris modellel nem

tudjuk implementálni az XOR függvényt, mert amikor x1 = 0, a modell kimenetének
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n®nie kellene, ahogy x2-t növeljük. Amikor x1 = 1, a modell kimenetének csökkennie

kellene, ahogy x2-t növeljük. A lineáris modellnek a w2, x2-re vonatkozó együtthatója

�x, és ebb®l adódóan nem tudja az x1 értékkel megváltoztatni az x2 együtthatóját.

2.9. Állítás. Egy egyszer¶ el®recsatolt hálózat egy rejtett réteggel, mely két rejtett

egységet tartalmaz, képes megtanulni az XOR-t.

A modell illusztrációja:

2.10. Bizonyítás. Ennek az el®recsatolt hálózatnak a rejtett egységeinek vektora h,

amit a következ® függvénnyel számolunk: f 1(x;W, c). Ezeknek a rejtett egységeknek

az értékeit ezután a következ® réteg bemeneteként használjuk, ami a hálózat kime-

neti rétege. A kimeneti réteg még mindig csak egy lineáris regressziós modell, de

most h-n alkalmazzuk x helyett. A hálózat most két függvényt tartalmaz láncolva,

h = f 1(x;W, c)-t és y = f 2(h;w, b)− t. A komplett modell tehát f(x;W, c, w, b) =

= f 2(f 1(x)). Ha f 1 lineáris, akkor az el®recsatolt hálózatunk egésze is lineáris függ-

vénye marad az inputnak. Tegyük fel, hogy f 1(x) = W Tx és f 2(h) = hTw. Ekkor

f(x)=xTWw. Reprezentálhatjuk ezt a függvényt, mint f(x)=xTw′ ahol w′=Ww. Te-

hát, használnunk kell egy nemlineáris függvényt a tulajdonságok leírásához. A legtöbb

neurális háló így tesz; a�n transzformációkat használ, melyeket a hálózat paramé-

tereivel kontrollál, és ezeken egy nemlineáris függvényt alkalmaz, amelyet aktivációs

függvénynek hívunk. Ezt a stratégiát használjuk a következ®képpen de�niálva, h =

= g(W Tx+ c), ahol W tartalmazza a lineáris transzformáció súlyait és c pedig az

eltolás paramétere.
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Korábban egy lineáris regressziós modell leírásához a súlyok vektorát és egy ska-

láris paramétert használtuk egy bemeneti vektorból egy kimeneti skalárrá történ®

transzformáció leírására. Most leírunk egy a�n transzformációt, x vektorból h vek-

torba, tehát az eltolás paramétere is vektor lesz. Az aktivációs függvény g tipikusan

egy elemenként értelmezhet® függvény, hi = g(xTW:,i+ci). Modern neurális hálókban

az általános javaslat a ReLu függvény, g(z) = max{0, z}. Most meghatározhatjuk a

komplett hálózatunkat, mint

f(x;W, c, w, b) = wTmax{0,W Tx+c}+b

és a következ® paraméterekkel :

W =

[
1 1

1 1

]
c=

[
0

1

]
w =

[
1

−2

]
b= 0

megkapjuk az XOR probléma megoldását.

Megjegyzés. A neurális háló minden egyes példára helyes eredményt kapott. Ebben

a példában egyszer¶en meghatároztuk a megoldást. Valós helyzetben több milliárd

paraméter és több milliárd tanító pont lehet, így nem tudjuk egyszer¶en kitalálni a

megoldást úgy, mint itt. Ehelyett egy gradiens alapú optimalizálási algoritmus adhat

meg olyan paramétereket, amelyek nagyon kevés hibát hoznak létre.

Megjegyzés. Egy rejtett réteg¶ neurális hálózattal tetsz®leges folytonos függvény

approximálható.

2.6. Konvolúciós neurális hálózatok[3]

A konvolúciós neurális hálózatok(CNN) egy speciális típusa a neurális hálózatok-

nak, melyeket rácsszer¶ topológiájú adatok esetén szokás használni. Egy dimenzió-

ban ez jelenthet például egy id®sort, melyb®l azonos id®közönként mintavételezünk.

Két dimenzióban gondolhatunk egy kép pixeleire. A konvolúciós hálókkat rendkívül

nagy sikereket értek el az elmúlt években az objektum- illetve beszédfelismerés terü-

letein. A jó teljesítményét annak köszönhetjük, hogy a bementi adatnak, például egy

képnek megtartja a kétdimenziós reprezentációját, illetve kihasználja az adatokban

lév® eltolás invarianciát.

A CNN-ek is, mint az el®recsatolt hálózatok, tekinthet®k paraméterezett(súlyok

és eltolások) függvénykompozíciónak. Rétegekb®l épül fel, és a konvolúciós réte-

gek teszik egyedivé a hálózatot. Egy képfelismer® CNN esetében kihasználjuk az

adathalmaz strukturális tulajdonságait, és a konvolúciós rétegekben a neuronokat

háromdimenziós tömbként képzeljük el(szélesség=W, magasság=H, mélység=D). A

konvolúciós rétegben tanulható �lterek vannak kis szélességgel és magassággal, vala-

mint a bemenettel megeggyez® mélységgel. Ezeken a �ltereken keresztül kapcsolódik

az el®z® réteghez, melynek a teljes szélességén és magasságán végigvezetve kapunk

9



egy kétdimenziós aktivációs térképet, ami a �lter válaszát mutatja. Ezzel a mód-

szerrel sekélyebb kapcsolatot biztosítunk az egyes rétegek között, és pontosan ezt is

szeretnénk, így csökkentve a paraméterek számát.

Megjegyzés. Az el®recsatolt hálózatban szomszédos réteg között teljes párosítás

történt(minden neuron minden neuronnal összeköttetésben volt két réteg között).

Gondoljunk csak bele, ha egy 1920x1080 felbontású kép lenne a bemenetünk, melyet

egy R1920∗1080 vektorként reprezentálnánk, már csupán a két réteg közötti paramé-

terek száma is óriási lenne.

Adott �lterhez tartozó aktivációs térképet a következ® m¶velet segítségével kap-

juk.

2.11. De�níció. Cross-correlation(�lter forgatás nélküli konvolúció):

S(i, j) = (T ∗I)(i, j) =
∑
m

∑
n

I(i+m, j+n)T (m,n),

ahol I a bemeneti kétdimenziós kép, T pedig az adott �lter.

Szokásos még a lépések mértékét változtatni, hogy ne egyesével vezessük a �lte-

rünket a bemeneten, ezt lépésköznek(stride) nevezzük.

2.12. De�níció. A konvolúciós réteg egy RWi×Hi×Di→RWo×Ho×Do leképezés, ahol az

egyes �lterekhez kapott aktivációs térképeket helyezzük egymásra, egy háromdimenzi-

ós mátrixot kapva.
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Paraméterei:

K a �lterek száma, F a �lterek mérete, S a lépésköz.

A kimenet méreteit pedig a következ®képpen kapjuk:

Wo = (Wi−F )/S,

Ho = (Hi−F )/S,

Do =K.

Megjegyzés. A Pooling réteg: A bemeneten itt is egy az el®z®ekben ismertetett

�lterrel iterálunk végig, és az eredmény ezen elemek maximuma(MaxPooling, vagy

átlaga(Averagepooling), ez a két legs¶r¶bben alkalmazott pooling módszer, melyek-

kel a dimenziószám csökkenthet®.

Megjegyzés. A fenti ábrán egy egyszer¶ CNN felépítését láthatjuk.
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3. fejezet

A hálózat tanítása[2][6]

A felügyelt tanulás a tanulási folyamat egy fajtája, amikor példák alapján próbál

az algoritmus tanulni, és minden egyes példához rendelkezésre áll egy helyes osztály-

címke. Azaz a példáink a következ®képpen néznek ki: (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn),

ahol xi a minta és yi a hozzá tartozó osztálycimke.

3.1. Feladat. A feladatunk prediktálni a címkézetlen minták osztályát, vagyis egy

X → Y leképezés el®állítása, mely az adatokban rejl® mintázatok alapján képes he-

lyesen megjósolni az eddig ismeretlen példák osztályát.

Megjegyzés. A helyes címkével ellátott példákon(tanító halmaz) szeretnénk egy

függvényt el®állítani, ami minél kevesebbet hibázik, de egyben jól általánosít, vagyis

az új példákat is képes jól osztályozni. Ezt a hibát egy veszteségfüggvénnyel mérjük.

3.2. De�níció. A veszteségfüggvény egy V : Rp×Rq→ R leképezés:

V (fΘ(x), y) = ||fΘ(x)−y||,

ahol fΘ(x) a neurális háló kimenete, y pedig az elvárt kimenet, p fΘ(x) hossza, q

pedig y hossza.

Megjegyzés. Mivel fΘ(x) di�erenciálható, így a veszteségfüggvényünk is az lesz.

Neurális hálózatainkat a veszteségfüggvény minimalizálásával tanítjuk,

min
Θ

1

N

N∑
i=1

V (fΘ(x), y).

3.1. Gradiens alapú tanulás

Most, hogy már láttuk hogyan épül fel egy neurális hálózat, térjünk rá a há-

lózat tanítására. Az els® dolog amire szükségünk lesz, egy tanító adathalmaz. Az

els® példánknál maradva, a kézírás felismeréshez használhatnánk az MNIST adat-

halmazt, mely kézzel írott számokból és a helyes klasszi�kációból áll. A bementi
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vektort x-el jelöljük. Az MNIST adathalmaz esetében ez egy 784 dimenziós vektort

jelent(28*28 pixel méret¶ képek). A vektor minden egyes eleme az adott pixelhez

tartozó szürkeség értékét tartalmazza. A kívánt kimenetet jelölje y = y(x), ahol y

egy 10 dimenziós vektor. Például, ha egy adott x kép, egy 6-ost ábrázol, akkor

y(x) = (0,0,0,0,0,0,1,0,0,0)T lesz a hálózat kimenete. Amit szeretnénk, egy olyan al-

goritmus, amely lehet®vé teszi, hogy súlyokat és torzításokat találjunk úgy, hogy a

hálózat kimenete közelítse az y(x) értéket az összes x tanító bemenethez. Annak

meghatározására, hogy mennyire vagyunk közel a kívánt értékhez, de�niáljuk a C

veszteségfüggvényt.

3.3. De�níció.

C(w, b)≡ 1

2n

∑
x

||y(x)−a||2.

Itt a w az összes súly, b az összes eltolás összességét jelenti a hálózatban, n

a tanító bemenetek teljes száma, a a hálózat kimeneteinek vektora, amikor x a

bemenet, és összegzünk az összes x tanító bemeneten. Természetesen a kimenet x, w

és b függvénye, de a jelölés egyszer¶ megtartása érdekében nem jeleztem kifejezetten

ezt a függ®séget.

C(w, b) nemnegatív és 0-hoz tart, amikor y(x) közelíti az a kimenetet minden x

tanító bemenetre.

3.4. Feladat. A háló tanítása során megtalálni w és b optimális paramétereit, ahol

C(w, b) minimális.

Megjegyzés. Ez egy nagyon komoly probléma, egyel®re feledkezzünk meg a részle-

tekr®l, mint a veszteségfüggvény speciális alakja, vagy a hálózatban lév® kapcsolatok

felépítése.

Képzeljük el, hogy egyszer¶en csak számos változónk van, és szeretnénk minima-

lizálni a függvényünket. A Gradient descent ilyen minimalizálási feladatokat képes

megoldani. Tegyük fel hogy a C(v) függvényt szeretnénk minimalizálni, ami bármely

valós függvény lehet valamennyi v=v1, v2 . . . változóval. Ahhoz, hogy minimalizáljuk

C(v)-t segít, ha egy két változós függvényként képzeljük el.

C globális minimumát szeretnénk megtalálni. A gra�kont megnézve most per-

sze ránézésr®l megtudjuk mondani, hol van a globális minimum. De ez a plottolt
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függvény egyszer¶sége miatt van. Általánosan C komplikáltabb függvény sok válto-

zóval, melyr®l ránézésre nem tudunk mondani semmit. Az egyik módja a probléma

megközelítésének az analítikus módszerekkel való minimumkeresés. Számolhatnánk

deriváltakat, és azok segítségével megállapíthatnánk, hogy C-nek hol van széls®ér-

téke. Kis szerencsével ez m¶ködhet is, ha C-nek kevés változója van, de sok változó

esetén ez rémálommá válik.(a második parciális deriváltak miatt) A gyakorlatban

használt mély neurális hálók esetében ez a szám pedig sokszor milliárdos nagyság-

rendben mozog. Kalkulust használva a minimalizálás nem fog m¶ködni!

Megjegyzés. Gondoljunk úgy a függvényünkre, mint egy völgyre. Ha egy labdát

legurítunk a tetejér®l, a mindennapi tapasztalataink azt súgják, hogy a labda való-

szín¶leg a völgy aljában áll meg. Véletlenszer¶en válasszunk egy kiindulási pontot,

majd szimuláljuk a labda mozgását, ahogy a völgy aljáig gurul.

Ezt könnyen szimulálhatjuk C deriváltjainak kiszámításával, melyek megmond-

ják a jelenlegi helyzetünk lejtését, tehát, hogy a labdának merre kell gurulnia. Fontol-

juk meg mi történik, ha a labdát v1 és v2 irányokba mozgatjuk ∆v1 és ∆v2 értékekkel.

C a következ®képpen változik:

∆C ≈ ∂C

∂v1

∆v1 +
∂C

∂v2

∆v2. (3.1)

Tfh. : C egy m változós függvény, v1, v2 . . . változókkal, és ∆v = (∆v1, . . . ,∆vm)T .

3.5. De�níció. C gradiense:

OC ≡
(
∂C

∂v1

, . . . ,
∂C

∂vm

)T
.

Írjuk fel ∆C változását ∆v és OC függvényében:

∆C ≈ OC ·∆v, (3.2)

Ami érdekessé teszi ezt az alakot, hogy ez alapján már tudjuk, hogyan kell ∆v-t

megválasztani. Tfh. :

∆v =−ηOC. (3.3)

ahol η egy kicsi pozitív paraméter, melyet tanulási rátának(learning rate)-nek hí-

vunk.

3.6. Következmény. Ekkor 3.2 szerint:

∆C ≈−ηOC ·OC =−η||OC||2.

Mivel ||OC||2≥0, ezért ∆C≤0 garantált, tehát C mindig csökkenni fog, ha v értékét

3.3 szerint választjuk meg. (Természetesen a 3.2 szerinti közelítés határain belül)
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Most vegyük 3.3-et és de�niáljuk a labda mozgását a gradiens alapú algoritmu-

sunk alapján. Ez azt jelenti, hogy használjuk a 3.3-es egyenletet egy ∆v kiszámítá-

sához, és mozgassuk v pozícióban lév® labdát ezzel az értékkel,

v→ v′ = v−ηOC. (3.4)

Használjuk ezt a szabályt újra és újra, hogy tovább lépkedjünk. Ezt ismételgetve C

értéke folyamatosan csökken, amíg - azt reméljük, hogy globális minimumba érünk.

Összefoglalva, a Gradient Descent(GD) algoritmus úgy m¶ködik, hogy OC-t szá-

mítgatjuk ismételten, és mindig az ellenkez® írányba lépünk. Erre a frissítési sza-

bályra gondolhatunk úgy, mint a GD algoritmus de�niálására.

Megjegyzés. Ahhoz, hogy a GD jól m¶ködjön, ki kell választanunk a megfelel® η

tanulási rátát. Elég kicsinek kell lennie, hogy a 3.2 egyenlet jó approximáció legyen.

Ha nem, talán ∆C>0-t kapunk, ami nyilván nem jó. Azonban, ha ∆v túl kicsi a GD

algoritmus nagyon lassan fog m¶ködni. A gyakorlati megvalósításokban η gyakran

változik, hogy a 3.2 egyenlet jó közelítés maradjon, de ne legyen túl lassú.

3.7. Feladat. Lépni szeretnénk ∆v-t egy pozícióból, hogy csökkentsük C-t amennyire

csak lehet.

3.8. Állítás. Ez ekvivalens azzal, hogy minimalizáljuk ∆C ≈ OC ·∆v-t. Fixáljuk le

a lépés hosszát ||∆v|| = ε-ra, ahol ε > 0 kicsi konstans, és keressük azt az irányt,

amerre lépve C a legtöbbet csökken.

Bizonyítható, hogy ∆v választás ami minimalizálja OC ·∆v-t az ∆v = −ηOC,
ahol η = ε

||OC||-t ||∆v||= ε határozza meg.

Megjegyzés. Tekinthetünk úgy a GD algoritmusra, mintha kicsiket lépkednénk

arra, amerre C adott pillanatban a legjobban csökken. Ez a terület ma is aktívan

kutatott. Vannak olyan módszerek, melyek jobban közelítik a valódi �zikai eseményt,

ezeknek van néhány el®nye, de rendelkeznek egy nagy problémával. Nem kerülhetjük

el C második parciális deriváltjainak kiszámítását, és ehhez rendkívül nagy számítási

kapacitás kell.

3.9. Feladat. Használjuk úgy az algoritmust, hogy megtaláljuk wk súlyokat és bl

eltolásokat, amik minimalizálják 3.3 költségfüggvényt. Az adott pozíciót tehát írja le

wk és bl így a gradiens vektor a ∂C/∂wk és ∂C/∂bl komponensekkel rendelkezik.

3.10. Állítás. A frissítési szabály ezek függvényében:

wk→ w′k = wk−η
∂C

∂wk

bl→ b′l = bl−η
∂C

∂bl
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Megjegyzés. Van több kihívás, amit kezelnünk kell, ha a GD algoritmust akarjuk

használni. Ezek közül egyet említek. Emlékezzünk vissza 3.3 költségfüggvényre, mely

C= 1
n

∑
xCx alakú. Ez egy átlag, Cx≡

||y(x)−a||2
2

felett, egyedi tanító példák esetén. A

gyakorlatban a gradiens OC számításához ki kell számolnunk OCx-et külön minden

egyes x tanító példán, és átlagolni ®ket OC = 1
n

∑
xOCx szerint. Abban az esetben,

ha nagyon sok tanító példánk van, ez nagyon sok id®t igénybe vehet, így a tanulás

nagyon lassú.

3.11. Állítás. A stochastic gradient descent(SGD) felgyorsíthatja a tanulást.

Az ötlet, hogy becsüljük a gradienst OC-t úgy, hogy kiszámoljuk OCx-et a tanító

halmaz egy véletlenszer¶en választott kis részhalmazán. Átlagolva ezen a kis halma-

zon, gyorsan kaphatunk egy jó közelítést OC valódi gradiensr®l, így felgyorsítva a

GD algoritmust, és magát a tanulást.

Az SGD véletlenszer¶en kiveszm db tanító bemenetet, X1, X2 . . . , Xm-et, melyet

mini-batch-nek hívunk. Feltéve, hogym elég nagy ahoz, hogy a mini-bach-en átlagolt

OCXj jól közelítse OCx-et ∑m
j=1 OCXj
m

≈
∑

OCXj
n

= OC, (3.5)

ahol a második összegzés az egész tanítóhalmazon zajlik. Így kapjuk, hogy:

OC ≈ 1

m

m∑
j=1

OCXj (3.6)

Elfogadjuk, hogy becsülhetjük a teljes gradienst, a véletlenszer¶en választott

mini-batcheken számolt gradiensel. Tehát a konkrét tanulás egy neurális hálón a

következ®képpen zajlik.

3.12. De�níció. SGD: Adottak wk súlyok és bl eltolás paraméterek a hálózatunkban.

A stochastic gradient pedig véletlenszer¶en kivesz mini-bacheket a tanító halmazból,

és mindig az adott halmazon alkalmazza a frissítési szabályt,

wk→ w′k = wk−
η

m

∑
j

∂CXj∂wk, (3.7)

bl→ b′l =− η

m

∑
j

∂CXj∂bl, (3.8)

mindaddig, amíg el nem fogynak a tanító adatok. Ezt nevezzük egy epoch-nak. Ezután

újrakezdjük egy újabb tanító epoch-al.

Megjegyzés. Természetesen a becslés nem lesz tökéletes, de nem kell, hogy az

legyen. Ami számunkra fontos, hogy van egy általános irányunk, ami mentén fo-

lyamatosan tudjuk csökkenteni C értékét, tehát nem kell pontosan kiszámolnunk a

gradienst. Sok fajta tanulás van, nem csak gradiens alapúak, de a stochastic gradi-

ent descent az alapja a ma használatos tanítási módszerek többségének, melyek a

gyakorlatban kiválóan alkalmazhatóak.
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3.2. Backpropagation

Az el®z®ekben láthattuk, hogyan képes egy neurális háló megtanulni a súlyait

és eltolásait a GD(vagy SGD) algoritmussal. De arról nem volt szó, hogyan számol-

juk ki az ehhez szükséges gradienseket. Most az erre a feladatra problémát nyújtó

backpropagation algoritmusról lesz szó. Az algoritmust eredetileg a 70-es években

mutatták be, de egy 1986-os híres cikk után lett elismert. Ma szinte minden gradiens

alapú tanulási módszer ezt használja a tanuláshoz.

Vezessünk be egy jelölésrendszert, mely segítségével pontosan hivatkozhatunk a

hálózat adott paramétereire.

3.13. De�níció. wljk : A k-adik neuront az (l−1)-edik layerben, és a j-edik neuront

az l-edik layerben összeköt® kapcsolat súlya.

3.14. De�níció. blj és a
l
j : A j-edik neuron eltolása az l-edik layerben, és a j-edik

neuron aktivációja az l-edik layerben.

Az alábbi képeken látható módon:

Megjegyzés. Ezekkel a jelölésekkel az alj aktivációja a j-edik neuronnak, az l-edik

rétegben összefügg az (l−1)-edik réteg aktivációival, a következ® egyenlet alapján:

alj = σ

(∑
k

wljka
l−1
k +blj

)
, (3.9)

ahol az összegzés az összes k neuron felett zajlik, az (l−1)-edik layerben.

Ahhoz, hogy felírjuk ezt a kifejezést mátrix alakban, de�niáljuk a wl súly mát-

rixot minden egyes l layerhez. A wl súlymátrix elemei a kapcsolódások súlyai az

l-edik layerben lév® neuronokhoz, a j-edik sor k-adik oszlophoz tartozó elem a wljk.

Hasonlóan, minden egyes l layerhez de�niálunk egy bl elolás vektort, melynek elemei

a blj eltolások, és de�niáljuk az al aktiváció vektort, melynek elemei, az alj aktiváci-

ók. Valamint a σ(v) aktivációs függvény azt jelenti, hogy a v vektor minden elemén

alkalmazzuk σ-t.

3.15. Állítás. A fenti jelölésekkel 3.9-at a következ® alakba írhatjuk:

al = σ(wlal−1 +bl).
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Ennek a kifejezésnek a segítségével sokkal általánosabban gondolhatunk arra,

hogy az aktivációk egy layerben hogyan függnek össze az el®z® réteg aktivációival.

A kifejezés a gyakorlatban is hasznos, mivel sok libary gyors módszereket biztosít

a mátrix szorzás, a vektor hozzáadása és a vektorizálás(vektoron elemenként alkal-

mazni egy függvényt) megvalósításához.

3.16. De�níció. Az l-edik réteg súlyozott inputja: zl ≡ wlal−1 +bl.

3.17. Következmény. al = σ(zl)

Megjegyzés. A zl komponensei zlj =
∑

k w
l
jka

l−1
k +blj, amik a súlyozott inputjai az

aktivációs függvénynek, a j-edik neuronhoz, az l-edik layerben.

A backpropagation célja, hogy kiszámolja a ∂C/∂w és ∂C/∂b parciális derivált-

jait a C költségfüggvénynek bármelyik w súly, vagy b eltolás függvényében. Ahhoz,

hogy a backpropagation m¶ködjön, a költségfüggvénynek két feltételt teljesítenie

kell. Vegyük a korábbi példát a költségfüggvényre. A mostani jelöléseinkkel ez a

következ®képpen néz ki :

C =
1

2n

∑
x

||y(x)−aL(x)||2, (3.10)

ahol n a tanító példák száma, az összegzés egyesével zajlik x tanító példákon, y=y(x)

a megfelel® kívánt kimenet, L jelöli a rétegek számát a hálózatban, és aL = aL(x) az

aktivációk vektora, amit a hálózat kimeneteként kapunk, amikor x a bemenet.

Az els® feltétel C-re, hogy C = 1
n

∑
xCx képpen felírható legyen, vagyis C értel-

mezhet® legyen átlagként a Cx veszteségfüggvény felett, egyéni x tanító példákra. Ez

a helyzet a négyzetes veszteségfüggvény esetén is, ahol a veszteség egyetlen tanító

példára Cx = 1
2
||y−aL||2.

Miért van szükség erre a feltételre? Mert a backpropagation segítségével a ∂Cx/∂w

és ∂Cx/∂b parciális deriváltakat tudjuk kiszámolni egyetlen x tanító példára. Ezek-

b®l aztán átlagolással visszakapjuk a ∂C/∂w és ∂C/∂b parciális deriváltakat is. A

második feltétel, amire szükségünk lesz, hogy a költség felírható legyen a neurális

háló kimeneteinek függvényeként:

Például a négyzetes költségfüggvény kielégíti ezt a követelményt, hiszen egyetlen

tanító példára felírható mint:

C =
1

2
||y−aL||2 =

1

2

∑
j

(yj−aLj)2, (3.11)
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és így egy függvénye lesz az output aktivációknak.

Megjegyzés. A backpropagation algoritmus egyszer¶ algebrai m¶veleteken alap-

szik, melyeket jól ismerünk, de van egy kevésbé ismert operátor, melyet Hadamard

productnak hívunk, és a következ®képpen de�niáljuk: Tfh. : s és t két azonos dimen-

ziójú vektor, ekkor s� t-alatt az elementkénti szorzatot értjük. A következ® példa

szerint: [
1

2

]
�

[
3

4

]
=

[
1∗3

2∗4

]
=

[
3

8

]
.

A backpropagation arról szól, hogy megértsük, hogyan változtatják meg a há-

lózat súlyai és eltolásai a veszteségfüggvényt. Végül ez azt jelenti, hogy számoljuk

ki a ∂C/∂wljk és ∂C/∂b
l
j parciális deriváltakat, de ahhoz, hogy ezt kiszámoljuk, is-

mertessünk egy köztes mértéket δlj-t, melyet az l-edik layer j-edik neuronjának a

hibájának hívunk. A backpropagation ezen δlj hiba kiszámítására nyújt megoldást.

Ahhoz, hogy de�niáljuk ezt a hibát, képzeljük el, hogy egy démon van a neurális

hálóban az l-edik réteg j-edik neuronján.

Ahogy ezen neuronba megérkeznek a bemeneti adatok, a démon elrontja azzal,

hogy hozzáad egy kis ∆zlj értéket, a neuron súlyozott inputjához.

3.18. Következmény. Ahelyett, hogy a σ(zlj) kimenetet kapnánk, a neuron outputja

σ(zlj+∆zlj) lesz. Ez a hiba végig terjed(propagates) a kés®bbi rétegeken is, innen jön

az algoritmus elnevezése, és végül ∂C
∂zlj

∆zlj hibát okoz.

Megjegyzés. Most ez a démon segít nekünk, megpróbál olyan ∆zlj-t találni, ami

csökkenti az összköltséget. Tegyük fel, hogy ∂C
∂zlj

abszolút értéke nagy. Ekkorra a

démon csökkenteni tudja a költséget azzal, hogy ∆zlj-t
∂C
∂zlj

-nek választja ellenkez®

el®jellel. Ha ∂C
∂zlj

közel van a nullához, akkor a démon nem tudja sokkal javítani

a költségfüggvényt, a neuron közel optimális. Heurisztikus értelemben tehát ∂C
∂zlj

a

neuronban lév® hiba mértéke.

Ezáltal motiválva de�niáljuk a δlj hibát a j-edik neuronhoz az l-edik layerben.

δlj ≡
∂C

∂zlj
(3.12)

Az eddigiek alapján δl vektor jelölje az l-edik layer neuronjaihoz tartozó hibákat.
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A backpropagation segítségével ezen hibavektorokat tudjuk kiszámolni minden

egyes layerhez, majd ezek segítségével a számunkra érdekes ∂C
∂wljk

és ∂C
∂blj

parciális

deriváltakat.

3.2.1. A négy alapvet® egyenlet a backpropagation mögött

A backpropagation négy alapvet® egyenleten alapszik. Ez a négy egyenlet együtt

ad módot a δl hibák és a költségfüggvény gradiensének kiszámítására. Az els® egyen-

let a kimeneti réteg hibájára(δL) vonatkozik, azok komponenseit adja meg.

δLj =
∂C

∂aLj
σ′(zLj ) (BP1)

Az els® kifejezés a jobb oldalon ∂C/∂aLj méri milyen gyorsan változik a költség

a j-edik kimeneti aktiváció függvényében. Például, ha C nem függ nagyon a j-edik

neuron kimenetét®l, akkor δLj kicsi lesz, amit szeretnénk elérni. A második kifejezés

a jobb oldalon σ′(zLj ) pedig méri, hogy az aktivációs függvény σ milyen gyorsan

változik zLj -ben.

Megjegyzés. Figyeljük meg, hogy BP1-ben mindent könny¶ kiszámolni. Különösen,

mert zLj -t kiszámoljuk a hálózat viselkedéséhez, amib®l egy kis többlet számítással

megkapjuk σ′(zLj )-t is. Az exakt formája ∂C/∂aLj -nek persze függ a költségfüggvény

alakjától is. Azonban feltéve, hogy ismerjük a költség függvényt, ∂C/∂aLj -t sem nehéz

kiszámolni. Tegyük fel, hogy a C = 1
2

∑
j (yj−aLj )2 veszteségfüggvényt használjuk,

amib®l kapjuk, hogy ∂C/∂aLj = (aLj −yj), amit könnyedén kiszámolunk.

A BP1 egy komponensenkénti kifejezés δL-re. Könnyedén felírhatjuk mátrix alak-

ban is, mint

δL = OaC�σ′(zL). (BP1a)

OaC-t egy vektornak de�niáljuk, melynek elemei a ∂C/∂aLj parciális deriváltak.

Gondolhatunk a OaC kifejezésre, mint ami C változásának a sebességét méri a ki-

meneti aktivációk függvényében. Könny¶ látni, hogy BP1 és BP1a ekvivalensek. A

kés®bbiekben BP1-el hivatkozunk majd mintkét egyenletre. Például, a kvadratikus

költségfüggvény esetében OaC = (aL−y), így a teljes mátrix alakja BP1-nek

δL = (aL−y)�σ′(zL). (3.13)

Minden szép vektorformában van és könnyedén számolható az egyenletünkben, pél-

dául a Numpy könyvtár segítségével.

A második egyenletünk a δl hibára vonatkozik, a következ® réteg δl+1 hibájának

függvényében,

δl = ((wl+1)T δl+1)�σ′(zl), (BP2)

ahol (wl+1)T a transzponáljta a súlyok mátrixának wl+1-nek az l+1-edik rétegben.
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Megjegyzés. Ez az egyenlet bonyolultnak t¶nik, de minden elemének szép értelme-

zése van. Amikor alkalmazzuk wl+1 transzponált súlymátrixot, gondolhatunk intui-

tíven arra, hogy visszafelé mozgatjuk a hibát a hálózatunkban, valamiféle mértéket

adva az l-edik réteg kimenetének hibájára. Aztán elvégezzük �σ′(zl)-t. Ez pedig a

hibát az l-edik réteg aktivációs függvénye elé tolja vissza, így megkapjuk az l-edik

réteg súlyozott inputjának hibáját δl-t.

3.19. Következmény. Kombinálva (BP1)-et és (BP2)-®t kiszámolhatjuk a δl hibát

minden egyes rétegre a hálózatban. Kezdjük (BP1)-el, hogy kiszámoljuk δL-t, majd

alkalmazzuk erre BP2-t δL−1 kiszámításához, így tovább, végig a hálózatunkon.

A következ® egyenlet a költségváltozás sebességére vonatkozik a hálózat bármely

eltolása függvényében:
∂C

∂blj
= δlj. (BP3)

Vagyis, a δlj hiba pontosan egyenl® ∂C/∂blj-vel. Ez jó hír, hiszen BP1 és BP2 segít-

ségével már láttuk, hogyan számolhatjuk ki δlj-t. Röviden átírhatjuk BP3-at.

∂C

∂b
= δ, (3.14)

ahol δ értékét ugyanazon a neuronon értékeljük, mint amelyen b-t.

A negyedik egyenlet szintén a költségváltozás sebességére vonatkozik, de most a

hálózat bármely súlya függvényében,

∂C

∂wljk
= al−1

k δlj. (BP4)

Ez az egyenlet megmondja, hogyan számolhatjuk ∂C/∂wljk parciális deriváltakat

δl és al−1 függvényében. Könnyebben értelmezhet® formában, kevesebb indexel is

felirhatjuk ugyanezt az egyenletet a következ®képpen:

∂C

∂w
= ainδout, (3.15)

ahol értelemszer¶en, ain az aktivációja a neuron bemenetének w-hez, és δout pedig a

neuron kimeneti hibája w-hez. Nézzük meg közelebbr®l, w-t és az általa összekötött

két neuront.

A 3.15 egyenlet következménye, hogy ha az ain aktiváció kicsi, ain ≈ 0, akkor

∂C/∂w gradiens szintén kicsi lesz. Ebben az esetben a súly lassan tanul, tehát nem
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változik sokat a gradient descent alatt. Más szavakkal, a (BP4) egyik következménye,

hogy az alacsony aktivációjú neuronokból kilép® súlyokat lassú tanítani.

Összegezve a backpropagation négy egyenlete:

δL = OaC�σ′(zL) (BP1)

δl = ((wl+1)T δl+1)�σ′(zl) (BP2)

∂C

∂blj
= δlj (BP3)

∂C

∂wljk
= al−1

k δlj (BP4)

Alternatív reprezentációja a backpropagation egyenleteinek. A BP1 és BP2 egyen-

letekben a hadamard product m¶veletet használtuk, de ezek felírhatóak hagyomá-

nyos mátrix szorzással is. A BP1 egyenlet felírható úgy is mint,

δL = Σ′(zL)OaC, (3.15)

ahol Σ′(zL) egy négyzetes mátrix a σ′(zLj ) elemekkel a diagonálisában, a diagonálison

kívüli elemek pedig nullák.

Mutassuk meg, hogy BP2 pedig felírható, mint

δl = Σ′(zl)(wl+1)T δl+1. (3.16)

Kombinálva az el®z® kett®t, pedig kapjuk, hogy

δl = Σ′(zl)(wl+1)T . . .Σ′(zL−1)(wL)TΣ′(zL)OaC. (3.17)

Ebben a formában talán könnyebben értelmezhet®, de ami még fontos, hogy ilyen

alakban gyorsabban tudjuk implementálni numerikusan.

Mind a négy egyenlet a láncszabály következménye, többváltozós kalkulusból.

Bizonyítsuk BP1-et, ami egy kifejezést ad a δL kimeneti hibára.

3.20. Bizonyítás. A bizonyításhoz vegyük a de�nícióját,

δLj =
∂C

∂zLj
. (3.18)

Alkalmazva a láncszabályt, felírható, mint

δLj =
∑
k

∂C

∂aLk

∂aLk
∂zLj

(3.19)

ahol az összegzés a kimeneti réteg minden k neuronján zajlik. Az aLk kimeneti aktivá-

ciója a k-adik neuronnak persze csak a zLj súlyozott inputtól függ a j-edik neuronhoz,
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amikor k = j. Szóval ∂aLk /∂z
L
j elt¶nik, amikor k 6= j. Ennek következtében egyszer¶-

síthetjük az el®z®t, mint

δLj =
∂C

∂aLj

∂aLj
∂zLj

. (3.20)

Emlékezzünk, hogy aLj = σ(zLj ), azaz a jobb oldal második kifejezése átírható, mint

σ′(zLj ), tehát az egyenl®ség a következ® lesz,

δLj =
∂C

∂aLj
σ′(zLj ), (3.21)

ami éppen BP1 komponensenkénti alakja.

Most nézzük BP2 bizonyítását.

3.21. Bizonyítás. Ez az egyenlet a δl hibát írja fel, a δl+1 következ® réteg hibájának

függvényében. Szeretnénk átírni δlj = ∂C/∂zlj-t δ
l+1
k = ∂C/∂zl+1

k függvényében. Ezt

megtehetjük, a láncszabályt alkalmazva,

δlj =
∂C

∂zlj
(3.22)

=
∑
k

∂C

∂zl+1
k

∂zl+1
k

∂zlj
(3.23)

=
∑
k

∂zl+1
k

∂zlj
δl+1
k (3.24)

ahol az utolsó sorban felcseréltük a két kifejezést és behelyettesítettünk δl+1
k de�níciója

szerint. Emlékeztet®ül, hogy az els® kifejezését átírhassuk,

zl+1
k =

∑
j

wl+1
kj a

l
j +bl+1

k =
∑
j

wl+1
kj σ(zlj)+bl+1

k . (3.25)

Deriválás után kapjuk, hogy

∂zl+1
k

∂zlj
= wl+1

kj σ
′(zlj). (3.26)

A 3.24 egyenletbe visszahelyettesítve kapjuk, hogy

δl =
∑
k

wl+1
kj δ

l+1
k σ′(zlj). (3.27)

Ami éppen BP2 komponensenkénti alakja.
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3.2.2. Batch normalizáció(Batch Normalization)[5]

A 2000-es évekig 1-2 réteg¶, sekély hálózatokkal kísérleteztek. Több réteg növeli

a reprezentáció rugalmasságát, hierarchikus adatreprezentációk tudnak létrejönni,

gazdagabb a reprezentációs struktúra, jobb általánosítás. Viszont a mélyebb hálóza-

tok tanítása esetén problémák merülhetnek fel. Ilyen probléma az instabil gradiensek

problémája. A bemenet felé egyre kisebb gradiensek(vanishing gradients), vagy a be-

menet felé egyre nagyobb gradiensek(exploding gradients). A korai rétegek gradiense

egy hosszú szorzat eredménye W T
i σ
′(zi) alakú tényez®kkel. Ahhoz, hogy a különbö-

z® rétegek gradiensei hasonló nagyságrend¶ek legyenek, valamilyen mechanizmusnak

gondosan ki kellene egyensúlyoznia ezeket a tényez®ket.

Erre a problémára egy megoldás a batch normalizáció, mely stabil eloszlást bizto-

sít a rétegek bemenetein. A rétegek bemenetének eloszlása változik a tanulás során.

Az ötlet, hogy normalizáljuk a rétegek bemeneteit mini-batch alapján, komponen-

senként. Valamint ne csak normalizáljuk a bemenetet, hanem tegyünk bele tanítható

paramétereket is.

3.22. De�níció. Batch normalizáció-nak nevezzük a következ® transzformációt:

bemenet: B = {x1, . . . , xm} ;
tanulható paraméterek: γ, β

kimenet: {yi =BNγ,β(xi)}
Veszi a mini-batch átlagát: µB← 1

m

∑m
i=1 xi,

az átlag segítségével szórást számol: σ2
B← 1

m

∑m
i=1 (xi−µB)2,

normalizálja(standard normális) xi-t : x̂i← xi−µB√
σ2
B+ε

majd γ,β-val újraskálázza az eloszlást : yi← γx̂i+β ≡BNγ,β(xi).

Megjegyzés. A batch normalizáció tehát két réteg között alkalmaz egy transzfor-

mációt, de ®t magát is egy rétegnek szoktuk hívni. A batch normalizáció sok modell

esetében hoz jelent®s javulást, ennek köszönhet®en már több mint 10000 hivatko-

zás van rajta és az AlphaZero-ban is megtalálható a konvolúciós és a ReLu rétegek

között.
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4. fejezet

Monte Carlo tree search[4]

4.1. A k-karú rabló

Képzeljük el a következ® tanulási problémát. Ismételten választanunk kell k kü-

lönböz® akcióból. Minden egyes döntés után kapunk egy számszer¶ jutalmat(reward)

az adott akcióhoz tartozó stacionárius eloszlásból. A feladatunk, hogy maximalizál-

juk a várható jutalmat valamilyen intervallum alatt, például 1000 akció választása

után. A k-karú rabló problémában minden k akcióhoz tartozik egy várható érték,

amit akkor kapunk, ha azt az akciót választjuk. Ezt a számértéket értéknek(value)

hívjuk. A t-edik lépésben választott akciót At-vel, és a hozzá tartozó jutalmat Rt-vel

jelöljük. Egy tetsz®leges a akció értékét Q∗(a) jelöli, ami az akcióhoz tartozó várható

jutalom.

4.1. De�níció.

Q∗(a)≡ E[Rt|At = a]

Ha tudnánk minden akcióhoz tartozó értéket(várható jutalom), akkor triviális

lenne a k-karú rabló megoldása, mindig a legnagyobb értékkel járó akciót válasz-

tanánk. Mi azonban nem ismerjük az egyes akciókhoz tartozó értéket, viszont meg

tudjuk becsülni.

Jelöljük a t-ik lépésben az a akció becsült értékét Qt(a)-val, és azt szeretnénk,

hogy Qt(a) jól közelítse Q∗(a)-t. Így minden egyes lépésben lesz legalább egy a akció,

amihez tartozó Qt(a) a legnagyobb. Ezeket hívjuk mohó akcióknak. Amikor a mohó

akciók közül választunk, azt mondjuk, hogy hasznosítjuk(exploit) a jelenlegi tudá-

sunkat az akció értékér®l. Ellenben ha nem a mohó akciókból választunk, akkor pon-

tosítjuk a nem mohó akciók értékének becslését, amit felderítésnek(explore) hívunk.

A hasznosítással maximalizáljuk a várható jutalmat, az adott lépésben. Felderítéssel

viszont pontosítjuk az akciók értékének becslését, ami hosszútávon ki�zet®d® lehet.

Példa. Képzeljük el, hogy van egy mohó akciónk, melynek az értékét most ponto-

san tudjuk, valamint van sok nem mohó akciónk, amiknek az értékét nem tudjuk

pontosan, de a becsléseink alapján csak kicsit maradnak el a mohó értékt®l. Így
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nagy valószín¶séggel van olyan akció ami jobb, mint a mohó akciónk, csak nem tud-

juk, hogy melyik. A nem mohó akciók pontosításával valószín¶leg találnánk egy új

legjobb érték¶ akciót, ami ha sok lépésünk van ki�zet®d® lesz számunkra.

Megjegyzés. Egyszerre nem tudunk felderíteni és maximalizálni is, ezért a kett®

között kell egyensúlyoznunk.

Sok különböz® algoritmus van, ami szabályszer¶en megmondja, hogyan járjunk

el ilyen helyzetekben.

4.1.1. Akció-érték metódusok

Akció-érték metódusoknak nevezzük azokat az algoritmusokat, melyek egy mód-

szert adnak az akciók értékeinek becslésére, valamint a becslések segítségével az

akciók szelekciójára is. Egy természetes módja az akciók értékének a becslésére, ha

kiátlagoljuk az eddigi jutalmakat.

4.2. De�níció.

Qt(a)≡
∑t−1

i=1 Ri ·PAi=a∑t−1
i=1 ·PAi=a

ahol Pszabály egy változót jelöl, aminek az értéke 1, ha a szabály igaz, és 0, ha nem.

Ha a nevez® 0, Qt(a)-t 0-nak de�niáljuk, ha végtelen, akkor pedig Q∗(a)-nak.

A legegyszer¶bb akció-választó metódus, ha mindig mohón választjuk a legna-

gyobb becsült érték¶ akciót. Ha több mohó akciónk van, akkor azok közül véletlen-

szer¶en választunk.

4.3. De�níció. A mohó akció választás:

At ≡ arg max
a
Qt(a),

ahol arg maxa azt az a akciót jelöli, amire a következ® kifejezés maximális.

4.4. De�níció. ε-mohó metódusok: 1-ε valószín¶séggel mohón döntünk, és ε való-

szín¶séggel a nem mohó akciók közül választunk véletlenszer¶en.

Megjegyzés. Ezeknek a módszereknek(ha ε>0) az az el®nye, hogy a lépések szá-

mának növelésével minden akció végtelen sokszor választódik majd, tehát minden

a akcióra Qt(a)→Q∗(a). Ez persze azt is jelenti, hogy a valószín¶sége az optimális

akció kiválasztásának (1−ε)-nál nagyobb számhoz konvergál.

4.1.2. 10-karú tesztrendszer

Hasonlítsuk össze a mohó és az ε-mohó akció-érték metódusokat. 2000-szer gene-

ráltunk véletlenszer¶en egy 10-karú rabló problémát, ahol Q∗(a)-kat(a = 1, . . . ,10)

standard normális eloszlásból vettük, és az egyes akciókhoz tartozó tényleges jutal-

makat pedig a N(Q∗(a),1) eloszlásból, a következ® ábra szerint.
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Amikor az algoritmusunk a t-edik lépésre az At akciót választja, az aktuális

jutalom Rt az N(Q∗(At),1) eloszlásból származik.

Bármelyik tanulási módszer teljesítményét és viselkedését meg tudjuk becsülni.

Egy 10-karú rabló problémán 1000 akciót választunk, ez lesz egy futás. Ezt ismételjük

meg 2000 alkalommal, függetlenül minden egyes futáshoz különböz® 10-karú rabló

problémát véve.

A fels® diagrammon a várható jutalom növekedését láthatjuk a tapasztalat függ-

vényében. Az alsó diagrammon pedig azt, hogy az egyes módszerek az esetek hány

százalékában találták meg az optimális akciót a tapasztalat függvényében. Meg-

jegyzés. Az eredményeket kiértékelve pedig láthatjuk, hogy megfelel®en egyensú-

lyozva a felderítést és a pillanatnyi jutalom maximalizálást jelent®s javulás érhet®

el.
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Még egy, a gyakorlatban sokat használt akció-érték algoritmust említenék, amit

UCB1-nek hívnak.

4.5. De�níció. Az UCB1 akció választás:

At = arg max
a

Qt(a)+

√
2ln(n)

na

 ,

a t-edik lépésben azt az At akciót választjuk, amire a fenti kifejezés maximális, ahol

Qt(a) az a akcióhoz tartozó átlagos jutalom, na jelöli, hogy az a akciót hányszor

próbáltuk eddig, és n pedig az összes próbálkozások száma.

Megjegyzés. Az UCB1 rendkívül jó eredményeket ért el az adott problémakörben,

és a fa keresési algoritmusok alapját képezte.

4.2. Monte Carlo Tree Search

A Monte Carlo Tree Search(MCTS) egy újabb és felt¶n®en sikeres módja a dön-

téshozatalnak. Jelent®s mértékben hozzájárult a számítógépes go programok áttöré-

séhez, melynek révén 2016-ban az AlphaGo sikeresen kerekedett felül egy 18-szoros

világbajnok Go-játékoson. Az MCTS ereje abban rejlik, hogy jól becsli meg az egyes

akciók értékét, ezáltal az egymást követ® lehetséges akciók fájában nincs szükség az

egész fa feltérképezésére, hanem egy asszimetrikus fát alkot, ami csak a számunkra

érdekes döntésekhez tartozó csúcsokat tartalmazza.

Az MCTS-t minden egyes új állapotban futtatni kell, hogy kiválassza a megfelel®

akciót az adott helyzetben. Vegyünk egy döntési fát, ahol a gyökér reprezentálja az

adott állapotot.

4.6. De�níció. Az MCTS négy dolgot ismétel ciklikusan:

1: Szelekció(Selection)

2: Kiterjesztés(Expansion)

3: Szimuláció(Simulation)

4: Visszaterjesztés(Backup)

Szelekció: a gyökérb®l kiindulva egy tree policy-nak nevezett függvény segítségével

dönti el merre megy a már meglév® fában mindaddig amíg levélbe nem ér.

Kiterjesztés:ebb®l a levélb®l kiindulva egy(vagy több) új gyerek csúcsot(child node)

hozunk létre, az adaptációtól függ®en.

Szimuláció: a kiválasztott levélb®l, vagy az újonnan létrehozott csúcsokból(ha van

ilyen) kiválasztunk egy csúcsot és abból egy(vagy több) szimulációt indítunk, amely

döntéseket hoz a rollout policy függvény segítségével. Egy szimuláció addig tart, amíg

a játék végére nem érünk, tehát amíg egy visszajelzést nem kapunk az eredményr®l.

Visszaterjesztés: a szimulációk eredményét visszaterjesztjük a fánkba(a szimulációk
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kiinduló csúcsának minden egyes szül® csúcsába), de az adott csúcsba és annak gye-

rek csúcsaiban nem mentünk adatokat.

Ezt a négy lépést ismételgetjük mindaddig, amíg rendelkezésünkre áll még id®,

majd egy gyerek csúcsot választunk(egy akció) a gyökérb®l(ami még mindíg a já-

ték jelenlegi állapotát tartalmazza) valamilyen mechanizmus alapján, ami a fában

elmentett eredmények statisztikájából születik.

Amikor az MCTS-t újra futtatjuk, kezdhetünk egy üres gyökérrel, de felhasznál-

hatjuk a korábbi futások által felépített fa maradványait is, a visszaterjesztett értékek

nélkül.

Megjegyzés. Sok féle verziója létezik az MCTS-nek, melyek részleteiben különböz-

nek, de az általános sémát a fenti de�níció adja. Figyeljük meg, hogy a tree policy

függvény felel®s az akciók szelektálásáért a fában, ez a függvény tartja fent az egyen-

súlyt a felfedezés és a kiaknázás között. A tree policy lehetne például az ε-mohó vagy

UCB1 algoritmus metódus is, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a csúcsokba

mentett eredményekb®l alkotott statisztikák m¶ködnek igazán jól. A teljesség kedvé-

ért pedig nézzünk egy lehetséges rollout policy függvényt is. A rollout policy legyen

a véletlen választás, ha a szimulációinkban véletlen módon választunk akciókat, ren-

geteg szimulációt futtathatunk gyorsan, és ezeket átlagolva is jól becsülhetjük az

akcióink jóságát.
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5. fejezet

AlphaZero[4][7]

Az el®z® fejezetekben megismerkedhettünk az AlphaZero különböz® részeivel

külön-külön. Az utolsó fejezetben pedig a különböz® komponensek kapcsolatát, ma-

ga az algoritmus m¶ködését fogom szemléltetni.

5.1. Az AlphaZero tanítása

Az algoritmus egy fθ mély konvolúciós neurális hálót használ θ paraméterekkel,

ötvözve az MCTS algoritmussal, újszer¶ módon.

5.1. De�níció. Az fθ konvolúciós neurális hálózat az AlphaZero-ban.

bemenet: s a nyers tábla jelenlegi és múltbeli helyzetének reprezentációja

kimenet: (p, v) = fθ(s) az egyes lépések valószín¶sége és értéke

A lépések valószín¶ségének vektora p tartalmazza a valószín¶ségét minden a lépésnek,

pa = Pr(a|s).
A v érték egy skalár becslés, ami azt mondja meg, hogy az adott játékos mekkora

valószín¶séggel nyer az s pozícióból.

A neurális háló sok reziduális blokkból áll, melyek egyenként konvolúciós rétegekb®l

állnak batch normalizációval és ReLu aktivációs függvénnyel.

A neurális háló az AlphaZero-ban az önmaga ellen játszott játékokból(self play)

tanul, egy újfajta jutalmazott tanulási algoritmussal.

5.1.1. Self play:

Minden egyes s pozícióban egy MCTS hajtódik végre, amit az fθ neurális háló ve-

zényel. Konkrétan fogalmazva a neurális háló lesz a rollout policy az MCTS-ben. Az

MCTS eredménye egy π valószín¶ségi vektor, mely az egyes lépések valószín¶ségeit

tartalmazza. (Ezek a valószín¶ségek általában sokkal er®sebb lépéseket választanak,

mint a keresés elötti p valószín¶ségek az fθ(s) hálózat által.) Azt a lépést választjuk,

melyhez a legnagyobb valószín¶ség tartozik.
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5.2. De�níció. Az AlphaZero tanítása:

1. Kiindulunk az üres táblából.

2. Végrehajtunk egy MCTS-t.

3. A π valószín¶ségi vektor szerint, a legnagyobb valószín¶ség¶ lépést választjuk.

4. A 2. illetve 3. lépést iteráljuk, amíg a játék véget nem ér.

5. Lejátszunk adott számú játékot a fenti lépések szerint.

6. Ezeket a játékokat tanító adatokként használjuk, és újra tanítjuk az fθ neurális

hálót , hogy (p, v) = fθ(s) lépési és nyerési valószín¶ségek minél jobban közelítsék a

MCTS lépési valószín¶ségeit és a self-play gy®ztest (π, z)-t.

7. Az Alpha zero tanítása az 5. és 6. lépés iterálásával történik.

Megjegyzés. A self-play során, az MCTS-el hozott döntések sokkal er®sebbek,

mintha csak a neurális hálóra hagyatkoznánk. Ezért amikor az i-ik lépésben ge-

nerált adatokkal újra tanítjuk a neurális hálót, az új paraméterekkel a neurális háló

jobb döntéseket tud hozni. Így az i+1-ik lépésben az MCTS is er®sebb lesz, mivel

a rollout policy már a javított paraméter¶ neurális háló lesz. A következ® ábra

szemlélteti a self-play tanulás lépéseit :

5.2. MCTS az AlphaZero-ban

Adott egy fa, mely kezdetben egy s0 csúcsból áll, ez a kiinduló állapot. A kés®b-

biekben minden egyes iterációval egy új csúccsal fog b®vülni a fa. Minden csúcs egy

adott állapotot jelöl, és a hozzá tartozó él pedig egy akciót.
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Minden egyes élben a következ® statisztikákat mentjük el : {N(s, a);W (s, a);Q(s, a);P (s, a)},
melyek sorban a következ®k: hányszor választottuk az adott akciót, az akció teljes

értéke, az akció átlagos értéke, az akció prior valószín¶sége.

Az algoritmus a következ® lépéseket hajtja végre iteratívan: szelekció, kiterjesz-

tés, szimuláció, visszaterjesztés.

5.2.1. Szelekció

Addig megyünk lefelé a fában, amíg levélbe nem érünk, és az akciókat az élekben

mentett statisztikák alapján választjuk a következ® szerint:

at = argmax(Q(st, a)+U(st, a)).

U(s, a)=cpuctP (s, a)

√∑
bN(s,b)

1+N(s,a)
ahol cpuct egy konstans, amivel a felderítést szabályoz-

zuk. (Ez olyan a akciókat preferál, ahol P (s, a) nagy és N(s, a) kicsi.) Így eljutunk

az sL levélbe.

5.2.2. Kiterjesztés és szimuláció

Az sL levelet(egy állapot) átadjuk a neurális hálónak kiértékelésre, (di(p), v) =

= fθ(di(sL)), ahol di a tábla lehetséges forgatásai, illetve tükrözései egyenletesen

választva i ∈ [1,8]. A levélet kib®vítjük, és mindel élet (sL, a)-t inicializálunk:

{N(sL, a) = 0;W (sL, a) = 0;Q(sL, a) = 0;P (sL, a) = pa}.

5.2.3. Visszaterjesztés

Az élekben lév® statisztikákat visszafelé frissítjük minden egyes t lépésben, amíg

t≤ L.
N(st, at) =N(st, at)+1

W (st, at) =W (st, at)+v

Q(st, at) = W (st,at)
N(st,at)

Megjegyzés. A keresés végén azt az a akciót választjuk s0-ból, ami maximalizálja:

π(a|s0) = N(s0,a)
1
π∑

bN(s0,b)
1
π
-t, π egy konstans, mely kontrollálja a felderítés mértékét. A

választott akció megmutatja, hogy a következ® lépésben mi lesz az új s0 gyökér,

és az ezen csúcs alatti részét a gráfnak át is visszük a következ® lépésbe az összes

statisztikájával együtt, a fa többi részét eldobjuk.
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6. fejezet

Összefoglaló

Dolgozatomban bevezet®t kaphattak a neurális hálózatok alapjaiba. Milyen egy-

ségekb®l épül fel egy modern neurális háló, és ezt hogyan lehet tanítani, valamint a

k-karú rabló problémán keresztül próbáltam megismertetni az olvasóval a felderítés

és kiaknázás közti optimális döntés nehézségét.

Ez ma is egy aktívan kutatott terület, és egy Go-játék nehézség¶ probléma meg-

oldásához elengedhetetlen volt egy ilyen elegáns algoritmus létrejötte. Az AlphaZero

rendkívüli módon képes leredukálni a keresési teret, és felderíteni a kecsegtet® ered-

ményekkel járó akciókat. Teszi ezt olyan ügyesen, hogy mindenféle emberi tudás

nélkül, egy random inicializált neurális hálóból indítva a tanítást képes emberfeletti

teljesítményt elérni.

A mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével ma már rengeteg problémát

meg tudunk oldani, ami pár éve még komoly gondot okozott volna a mérnököknek.

Mára annyira elterjedt az ilyen algoritmusok használata, hogy az élet szinte min-

den területén elnyerték a létjogosultságukat, és ez, a tendenciákat látva, csak egyre

drasztikusabb lesz.
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