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Öntapadó jegyzet
A diak rovid osszefoglaloi :)



Machine Learning 

Öntapadó jegyzet
Machine Learning (ML) alkalmazasa, valos peldakon bemutatva: termeszetes nyelvi feldolgozas, kepfelismeres, termekajanlas, onvezeto jarmuvek, malware detection, fraud detection, bunugyi halok felderitese, orvostudomanyban hogy egy tumor joindulatu-e, stb...



Példa: Budapesti lakásárak 
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Öntapadó jegyzet
ML algoritmus celja: egy olyan MODELL felepitese, ami leirja a bemeneti adatok, meg a valasz (Target feature) kozotti kapcsolatot.



Példa: Budapesti lakásárak 
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Öntapadó jegyzet
Egy linearis modell ami leirja az alapterulet meg az ar kozotti kapcsolatot.Igy meg ha arrol nincs is adatunk hogy egy 40 negyzetmeteres alapteruletu lakas mennyibe kerulhet, a jo becslest a linearis kapcsolatot leiro modellbol leolvashatjuk.
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Példa: Budapesti lakásárak 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Á
r 

Alapterület 

Millió Ft (átl.) 

Öntapadó jegyzet
Ez egy fokkal jobb modell, mert jobban illeszkedik a pontokra. Egy logaritmikus kapcsolatot ir le.



Az algoritmusok alapja matek 

Öntapadó jegyzet
Meg ha feltetlenul nem is kell hogy ertsuk az algoritmusokat ahhoz hogy hasznaljuk, azert ad egy kis sikerelmenyt az az "aha!" pillanat mikor rajon az ember hogy o ezt analizis1/2-bol mar tanulta... ;)Na meg az algoritmus kivalasztasanal is sokat gyorsit a folyamaton ha intuitive tudjuk melyik algoritmus hozhat jo eredmenyeket es melyik nem.Ne feljunk a matekos targyaktol!



A folyamat 

Adatok 
ML 

Algoritmus 
Válasz 

Teszt
adat 

Ta uló adatoko  „edz” az 
algoritmus, 
teszt adatokon meg 
elle őrizzük az algorit us 
helyességét 

Öntapadó jegyzet
A bemeneti adatokat "bepakoljuk" egy ML Algoritmusba, ami kidob egy modellt ami megadja a kerdeseinkre a valaszt.A bemeneti adatok ket reszre bonthatok: az a resze amin az algoritmus tanul, es az a resze amin validaljuk (azaz teszteljuk) az algoritmus helyesseget.



A folyamat 

Adatok 
ML 

Algoritmus 
Válasz 

Honnan kapjuk? 

Pl SciKit, Tensorflow, 
Spark 

 Egyszerű 
használni 

 Kevés 
hozzáértést 
igényel 

ML Library 

Öntapadó jegyzet
ML Library-k segitsegevel konnyeden implementalhatjuk a kerdeses algoritmusokat. (En pl SciKit-el dolgoztam Pythonban, es ott kb 5 sor egy ilyet implementalni: 1 - adatok betoltese, 2 - adatok ketteszedese, 3 - ML algoritmus inicializalasa a megfelelo parameterekkel, 4 - amikor az algoritmust "edzetjuk" a training data-n, 5 - amikor lekerdezzuk a tesztadatokra adott valaszt.)



A folyamat 

Adatok 
ML 

Algoritmus 
Válasz 

Külö öző 
algoritmusok 
kipróbálása 

ML 
Algoritmusok 

Supervised 
Learning 

Regression 

Linear 
Regression 

SVR 

Classification 

K Neighbors 

SVC 

Unsupervised 
Learning 

Clustering K Means 

Öntapadó jegyzet
Itt a fagrafban a levelek egy-egy ML algoritmust reprezentalnak. Ennel sokkal de sokkal tobb letezik. Csak azert raktam be hogy szemleltessem hogy ezek az algoritmusok kulonbozo fajtajuak lehetnek, es az adatainktol fugg milyet alkalmazhatunk.



A gépi tanulás sötét oldala… 

• Feature engineering - a 0. lépés 

 

• Nem mindig állnak készen az adataink az 
algorit ushoz… 

 

• Probléma, ha: 
• Ne  szá szerű az adat -> mapping 
• Ne  egfelelő for átu ú az adat tö  forrás  
• Nincs elég feature -> újakat kell konstruálni (feature 

extraction) 
 

 

 

Öntapadó jegyzet
Amit nem emlitettem, a Folyamat 0. lepese.Amikor az adatok meg nem allnak keszen arra hogy bedobjuk oket egy algoritmusba.A feature extraction inkabb csak arra szolgal hogy noveljuk az algoritmusunk teljesitmenyet, mert tobb feature sokszor jobb modellt eredmenyez (de nem mindig!! akit erdekel: overfitting).



Feature extracting - példa 

• Plusz információk 
kinyerése 

 

• Egy IP í ől 
 

 

• Egy dátu ól +idő  
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Feature extracting - példa 

• Plusz információk 
kinyerése 

 

• Egy IP í ől 
• ország 

• város 

• Egy dátu ól +idő  
• Hétvége-e 

• Ünnepnap-e 

• A hét melyik napja ez 
 

• Helyi idő 
• Reggel/délután/este 
• Mu kaidő-e 

Öntapadó jegyzet
Igy vegul 2 feature-bol 8-at konstrualtunk!



Végezetül, egy kis kedvcsináló: 

• Mi de ki szá ára elérhető, feature engineering-et 
e  vagy alig  igé ylő adatok: 
• https://www.kaggle.com/datasets 

 

• Ahol érdemes elkezdeni: 
• Python, SciKit 

 

• 10 Machine Learning based Products You MUST See 
• https://www.youtube.com/watch?v=dcZvhP-IqY4 
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Öntapadó jegyzet
Mindenkinek azt tanacsolom, ha erdekli a ML akkor jatsszon minel tobbet az algoritmusokkal, ismerkedjen veluk meg a mukodesukkel. Adattisztogatas/felkeszites (feature engineering) ketkezi munka, azzal majd ugyis lesz eleg bajunk a jovoben is.A SciKit-et azert ajanlom mert tenyleg konnyu hasznalni es kezdoknek mindig ezt ajanljak.




