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Dalyko anotacija
Nepaisant to, kad dirbtiniai neuroniniai tinklai pradėti kurti ir nagrinėti daugiau nei prieš 50 metų,
pastaruoju metu, išaugus skaičiuojamiesiems resursams, jie ypač išpopuliarėjo. Dirbtiniai neuroniniai
tinklai yra priskiriami prie skaitmeninio intelekto (angl. computational intelligence) metodų. Kurso
metu doktorantams suteikiamos žinios ne tik apie paprastesnių struktūrų neuroninius tinklus, bet
didžiausias dėmesys skiriamas giliesiems neuroniniams tinklams, kurie pajėgūs išspręsti gana
sudėtingus duomenų klasifikavimo, vaizdo, garso ir kitų signalų atpažinimo bei kitus uždavinius.
Pagrindinės temos:
1. Įvadas į dirbtinius neuroninius tinklus;
1.1. Dirbtinis neuronas ir jo ryšis su biologiniu. Pagrindinės sąvokos;
1.2. Mašininio mokymosi pagrindai. Mokymas, validavimas ir testavimas. Mokymo su mokytoju
ir mokymo be mokytojo paradigmos;
1.3. Vienasluoksnis ir daugiasluoksnis perceptronai. Aktyvacijos funkcijos. Mokymo algoritmai.
„Klaidos sklidimo atgal“ algoritmas. Stochastinis gradientinis nusileidimas. Hiperparametrai
ir jų nustatymas;
1.4. Tiesinės ir logistinės regresijų ryšys su neuroniniais tinklais. Atsitiktinės reikšmės, tikimybės,
informacijos teorija, Bayes statistika.
2. Autoenkoderiai:
2.1. Faktoriniai modeliai ir faktorinė analizė;
2.2. Enkoderiai, dekoderiai, latentiniai kintamieji („butelio kaklelis“);
2.3. Triukšmo šalinimas, regionų atstatymas (angl. neural inpainting);
2.4. Variaciniai autoenkoderiai:
2.4.1. Latentinių vektorių atskyrimas, parametrų parinkimas atsižvelgiant į skirstinius,
reparameterizacija ir stochastika.
2.5. Nepainūs (angl. disentangled) variaciniai autoenkoderiai: nekoreliuotas latentinis skirstinys ir
tinklo neuronai, ryšys su sustiprintu mokymusi (angl. reinforcement learning).
3. Konvoliuciniai neuroniniai tinklai:
3.1. Konvoliucijos operacija. Konvoliucinis jungumas ir kaukės žingsnis (angl. pooling, strides).
3.2. Optimizavimo algoritmai ir tikslumo matavimo metrikos;
3.3. Reguliarizacija, neuronų įjungimas/išjungimas (angl. dropout), paketo normalizavimas;
3.4. Parametrų erdvės tikimybinis tankis (Bayes tinklai).
4. Gilieji generaciniai modeliai:
4.1.1. Bolcmano mašinos, giliosios ir konvoliucinės Bolcmano mašinos;
4.1.2. Diskriminatoriai, generaciniai ir sąlyginiai stochastiniai neuroniniai tinklai.

5. Gilusis sustiprintas mokymasis
5.1. Markovo procesai, Q-mokymasis, sutartiniai (angl. policy) gradientai, Paslaugos į priekį
(angl. credit) suteikimo problema, atlygio nustatymas ir veiksmų erdvė (angl. reward shaping
and sparsity), pritaikomumo problema (angl. alignment problem).
6. Rekurentiniai (grįžtamojo ryšio) ir rekursiniai neuroniniai tinklai:
6.1. Dvikrypčiai, gilieji rekurentiniai tinklai,
6.2. Rekursiniai tinklai, laiko modeliavimas, laikinis atsakas, kintančios laiko skalės, ilgalaikės
trumpalaikės-atmintis (angl. long short-term memory), klaidos sklidimas atgal laiko ir
struktūros atžvilgiais.
Praktinė užduotis: išspręsti nurodytus uždavinius pasitelkus dirbtinius neuroninius tinklus.
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