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TensorFlow és Keras



TensorFlow

 Google Brain csapat által fejlesztett Python (C++, JS) függvénykönyvtár adatfolyam 

programozáshoz

 2015 novemberében publikálták először

 CPU/GPU támogatás, több platformon



Keras

 Főbb tervezési szempontok a megtervezésekor

 Felhasználóbarátság

 Modularitás

 Egyszerű bővíthetőség

 Python

 A TensorFlow 2017 óta az alacsony szintű interfész mellett a Kerast 

hivatalosan támogatja, olyannyira, hogy a TF csomag részeként elérhető

 A TensorFlow 2.0 (2019 szept) már alapértelmezetten Keras felülettel támogatott



Jupyter Notebook

 Nyílt forráskódú webalkalmazás

 Fejlesztő környezet biztosít

 Adat vizualizációs megoldás

 Széleskörű programozási nyelv támogatás

 A Notebookok könnyedén megoszthatók



JupyterLab

 Jupyter Notebook továbbfejlesztett verziója

 Web alapú interaktív fejlesztőkörnyezet

 Terminal biztosítása

 Moduláris felépítés

 Bővítmények támogatása



Docker



Docker konténer technológia

 Nyílt konténer platform

 Virtualizáció helyettesítése

 Szeparált alkalmazás futtatás

 Linux konténer technológián alapszik

 Réteges felépítésű konténerek

 Központosított képfájl tárolás

 Hordozhatóság



Docker architektúra



Docker konténer



Docker volume



Docker virtuális hálózat



TensorFlow használata Docker 

keretrendszerben ELKH Cloudon
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Linux virtuális gép létrehozása

 Távoli elérés biztosítása

 SSH kulcs generálása vagy meglévő kulcs feltöltése

 Biztonsági csoport létrehozása, a távoli elérés biztosításához

 TCP 22 és 8888 portok szükségesek

 Virtuális gép létrehozása (részletek a Bevezető oktatásban)

 Ubuntu 16.04 vagy újabb forrás képfájl felhasználása

 Minimum m1.small méret kiválasztása

 Megfelelő biztonsági csoport kiválasztása

 Generált vagy feltöltött kulcs hozzáadása

 Kötet hozzárendelése

 Távoli eléréshez Floating IP hozzárendelése



Csatlakozás a létrehozott virtuális 

géphez

 Töltsük le és telepítsük a PuTTY programot:

 https://www.putty.org

 A programot elindítva adjuk meg a következőket:

 Host Name: a virtuális gép külső IP címe

 Port: a géphez kapcsolódó SSH port, alapból 22-es

 A generált és letöltött vagy már meglévő privát kulcs 

felhasználása, amelynek publikus párját

hozzáadtuk a virtuális géphez

 Csatlakozás a virtuális géphez 

https://www.putty.org/


Docker CE telepítés a létrehozott 

virtuális gépen

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install \

apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common

 Előfeltételek telepítése

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository \

"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable“

 Docker repository hozzáadása



Docker CE telepítés #2

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

 Docker CE telepítése

$ sudo groupadd docker
$ sudo usermod -aG docker $USER

 Docker futtatása root jogosultság nélkül

$ docker run hello-world

 Újra bejelentkezés után érvénybe lépnek a 

csoport jogosultságok



Docker parancs felépítése

$ docker run -d -p 8080:80 --rm --name app --network mynet python-app:latest

Alapparancs

Docker parancs 

vagy „objektum”

Kapcsolók értékekkel

(opcionális)
Bemeneti attribútum

 A példa parancs a bementi attribútumként megadott konténert fogja 
elindítani, a megadott kapcsolóknak megfelelően

 A parancsoknak minden esetben a „docker” kulcsszóval kell kezdődnie

 Ezt követően meg kell határozni, hogy mely docker parancsot vagy mely 
docker „objektummal” szeretnék parancsot végrehajtani

 Docker parancs: build, pull, push, run, ls, rm, stb.

 Docker „objektum” pl.: container, image, network, volume, stb.

 Minden objektumnak megvannak a saját futtatható parancsai

 Pl.: docker container run



Jupyter Docker képfájlok

https://hub.docker.com/r/tensorflow/tensorflow



Jupyter konténer elindítása

$ docker run -p 8888:8888 -v /mnt/data:/tf/notebooks --name jupyter tensorflow/tensorflow:latest-jupyter



TensorFlow használata Jupyter 

környezetben



TensorFlow használata ELKH Cloudon

GPU erőforrásokon
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Linux virtuális gép létrehozása GPU 

erőforrással

 Linux virtuális gép létrehozása, a korábbi példa alapján

 oktatas.k80 flavour használata, ami tartalmaz egy NVIDIA Tesla K80-as videókártyát

 NVIDIA driver telepítése (részletek a Bevezető oktatásban)

 Docker CE telepítése, a korábbi példa alapján

 NVIDIA Container Toolkit telepítése:

$ distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID) \
&& curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo apt-key add - \
&& curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | 

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y nvidia-docker2
$ sudo systemctl restart docker



GPU erőforrások ellenőrzése

$ docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:11.0-base nvidia-smi



TensorFlow használata Jupyter 

környezetben GPU erőforrással
$ docker run --gpus all -p 8888:8888 --name jupyter -v /mnt/data:/tf/notebooks \

tensorflow/tensorflow:latest-gpu-jupyter



Köszönöm a figyelmet!


