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DRM effect

(Roedriger & Mcdermott 1995)



• a memória egyszerűen csak rossz? 

• érthető, hogy a memória kapacitása nem korlátlan 

• de ehhez lehet rosszabbul, jobban vagy akár optimálisan 
alkalmazkodni
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• a distortion függvény tartalmazza formálisan azt, hogy a memóriarendszer 
számára a megfigyelés mely részei fontosak és mely részei kevésbé,  

• ezzel impliciten definiálja a hibák jellegét

dJPEG

dhuman

Optimális tömörítés



mi az amit megfigyelünk?
• fotonok becsapódása 
• levegő gyors rezgései 
• hőmérséklet ingadozása 
• bizonyos molekulák

mire vagyunk kíváncsiak?
• milyen tárgyak vannak körülöttem 
• milyen messze 
• kik vannak körülöttem 
• mire gondolnak 
• mi fog történni
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Hány db foton?Szén vagy hó?
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“A lány meglátta a fiút a távcsővel”
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(Battaglia et al., 2013)



(Lake et al, 2016)
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Környezet szimulátor

(Battaglia et al., 2013)



I. Emberi memória 

II. Generatív modellek 

III. Szemantikus tömörítés



Jelölés



...

graph encodes independence relations

P (X1, X2, ..., Xn) =
nY

i

P (Xi | Parent(Xi))

distribution factorises according to graph

Jelölés



Modell tér

Megfigyelt változós modellek Látens változós modellek
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Megfigyelt változós modell

x1 x2 x3 …

(Oord et al., 2016a)





Megfigyelt változós modell

conditional speech

unconditional speech

unconditional piano

x1 x2 x3 …

(Oord et al., 2016b)
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real factors of variation
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p(z|x)

Q P
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KL(q(z|�) || p(z|x))

Variational Bayes



q(z|�) = N (z|�)

p(z|x)

argmin
�

KL(q(z|�) || p(z|x))

this we don’t know

Variational Bayes



regularisation reconstruction

L(✓,�, x) = �KL(q(z|x,�)||p(z|✓)) + Ez⇠q(z|x,�)(log p(x|z, ✓))

log p(x|✓) = KL(q(z|x,�)||p(z|x, ✓)) + L(✓,�, x)

mLLH ELBO

minimising the KL is equivalent to maximising the ELBO

Variational Bayes



generation
p(x|z, ✓) = N (x|g(z, ✓))
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inference network
q(z|x,�) = N (z|f(x,�))
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generation
p(x|z, ✓) = N (x|g(z, ✓))



regularisation reconstruction

L(✓,�, x) = �KL(q(z|x,�)||p(z|✓)) + Ez⇠q(z|x,�)(log p(x|z, ✓))

Variational autoencoder

inference network
q(z|x,�) = N (z|f(x,�))
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generation
p(x|z, ✓) = N (x|g(z, ✓))















[Kingma et al 2014]
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