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Co to jest “uczenie się”

To jest tak szeroki zakres pojęć, że trudno go
definiować precyzyjnie;
W słownikach można znaleźć następujące
określenia:

... pozyskać wiedzę (ang. to gain knowledge), lub
rozum (understanding of), lub umiejętność (skill in) ...
... poprzez zbadanie, instrukcję lub doświadczenie
(ang. by study, instruction, or experience)
... modyfikacja własne zachowanie przez
doświadczenie (ang. modification of a behavioral
tendency by experience)
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Machine Learning = ML = System Uczące się

ML jest dziedziną badawczą w Sztucznej Inteligencji
(AI) zajmującą algorytmami komputerowymi, które
mogą autonomicznie uczyć się z dostępnych i
informacji.
Systemy uczące się nie powinny być precyzyjnie
oprogramowane z góry, lecz mogą samodzielnie
zmienić swoje działanie i automatycznie
dostosować do nowych sytuacji.
Obecnie ML potrafią komunikować się z ludźmi,
autonomicznie prowadzić samochody, napisać i
opublikować raporty z meczów sportowych lub
wyszukiwać podejrzanych o terror.
ML poważnie wpływają na większość gałęzi
przemysłu. Wszyscy powinni mieć pojęcia o co
chodzi w ML.
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Historia ML: Kamienia milowe

1950 Turing Test:

1952 Arthur Samuel napisał
pierwszy program
grający w kółko-krzyżyk

1957 Frank Rosenblatt
zaprojektował pierwszą
sieć neuronową, która
symuluje proces myślowy
człowieka

1967 Algorytm k−NN

1979 Stanford Cart (Moravec)
potrafił przejechać przez
salę wypełnioną
krzesłami w ciągu 5 godz.

1981 Gerald Dejong prowadził
Explanation Based
Learning (EBL)

1985 Terry Sejnowski wymyślił
NetTalk, który uczy się
wymawiać słowa tak jak
dzieci

1990- ML przesuwa się z
knowledge-driven
approach to data-driven
approach.

1997 Deep Blue (IBM) wygrał z
mistrzem świata w szachy
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Historia ML: Kamienia milowe

2006 “deep learning”
(Geoffrey Hinton)

2010 System Kinect (Microsoft)
potrafił śledzić 30 gestów
użytkownika na sekundę
(20 rodzajów gestów)

2011 System Watson (IBM)
wygrał z ludźmi w grze
Jeopardy.

2011 Google budował system
Brain do naśladowania
sposobu klasyfikacji
obiektów przez koty

2012 Google X Lab opracował
algorytm ML, które
znajdują w Youtubie filmy
zawierają koty.

2014 DeepFace (Facebook)
rozpoznaje i weryfikuje
ludzi na zdjęciach,

2015 Amazon uruchomił
własną platformę ML

2015 Distributed Machine
Learning Toolkit
(Microsoft)

2015 petycje przeciwko broni
autonomicznych

2016 AlphaGo (Google)
wygrał z zawodowym
graczem w Go.
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Problem uczenia się
Kto się uczy?

Ograniczymy się do programów komputerowych
zwanych ”algorytmami uczącymi się”.

Czego się uczy?

pojęć: – np. odróżnienie “krzeseł” od innych mebli.
nieznanych urządzeń – np. używanie VCR
nieznanych środowisk – np. nowe miasto
procesów – np. pieczenie ciasta
rodzin podobnych wzorców – np. rozp. mowy,
twarzy lub pisma.
funkcji: (np. funkcje boolowskie)

Wymagania

skuteczność, efektywność, ...
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Model uczenia

Każdy “uczeń” powinien mieć zdolność uogólnienia, t.j.
zdolność rozpoznawania różnych typów tego samego
pojęcia.

Np. jeśli uczymy się funkcji, to ważne jest aby
“algorytm uczenia się” nie ograniczał się do
jednej konkretnej funkcji. Żądamy aby “modele
uczenia” działały skutecznie na klasach funkcji.
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Źródło informacji:

Uczeń może pozyskać informacje o dziedzinie poprzez:

1 Przykłady: Uczeń dostaje pozytywne i/lub
negatywne przykłady. Przykłady mogą być
zdobywane w sposób:

1 losowy: według pewnego znanego lub nieznanego
rozkładu;

2 arbitralny;
3 złośliwy: (np. przez kontrolera, który chciałby poznać

najgorsze zachowanie algorytmu uczenia się);
4 specjalny przez życzliwego nauczyciela: (np., aby

ułatwiać proces uczenia się)

2 Zapytania: uczeń zdobywa informacje o dziedzinie
przez zadawanie zapytań do nauczyciela.

3 Eksperymentowanie: aktywne uczenie się.
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Teoria uczenia się

Podejście indukcyjne: wnioskowanie na podstawie
skończonego zbioru obserwacji;
Np. Pokazać, że dla każdego n ∈ N

12 + 22 + ...+ n2 =
n(n + 1)(2n + 1)

6

Jakie prawa rządzą w podejściu uczenia
indukcyjnego?

Szukamy teorii dotyczącej:

Prawdopodobieństwa udanego uczenia się;
Liczby przykładów treningowych;
Złożoności przestrzeni hipotez;
Skuteczności aproksymacji;
Sposób reprezentacji danych treningowych;
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Kryteria oceny jakości:

Skąd wiemy, czy uczeń się nauczył lub jak dobrze się
nauczył?

Miary off-line (batch) vs. on-line (interactive).
Jakość opisu vs. jakość predykcji
Skuteczność: obliczona na podstawie błędu
klasyfikacji, dokładności opisu ...
Efektywność uczenia: wymagana jest
wielomianowa złożoność obliczeniowa.
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Przykład

Załóżmy, że chcemy nauczyć się pojęcia
”człowieka o średniej budowie ciała”. Dane – czyli
osoby – są reprezentowane przez punkty
(waga(kg),wzrost(cm)) i są etykietowane przez + dla
pozytywnych przykładów i − dla negatywnych.
Dodatkowa wiedza: szukane pojęcie można
wyrazić za pomocą PROSTOKĄTA
Na przykład dany jest etykietowany zbiór:
((84,184),+), ((70,170),+), ((75,163),−),
((80,180),+), ((81,195),−), ((63,191),−),
((77,187),−), ((68,168),+)

Znajdź etykietę ((79,183, ?)
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Problem uczenia się prostokąta

Możemy definiować problem jak następująco:

Cel: Znaleźć w <2 prostokąt R o bokach
równoległych do osi.
Wejście: Zbiór zawierający przykłady w postaci
punktów ((x, y),+/−). Te punkty zostały
wygenerowane losowo.
Wyjście: hipotetyczny prostokąt R′ będący ”dobrą
aproksymacją” R.
Dodatkowe wymagania: Algorytm powinien być
efektywny (czasowo) używając do uczenia
najmniejszej liczby przykładów.
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Ogólny model uczenia się

Dane są
zbiór wszystkich obiektów X (skończony lub nie);
pojęcie c ∈ C (funkcja celu);
skończona próbka D obiektów x1, ..., xm ∈ X wraz z
wartością funkcji c na tych obiektach;
przestrzeń hipotez H;

Szukane
hipoteza h ∈ H będąca dobrą aproksymacją
pojęcia c.

Wymagane
dobra jakość aproksymacji
szybki czas działania.
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Inne przykłady

Uczenie półosi (lub dyskretyzacji):

X = <; C = H = {[λ,∞) : α ∈ <}

Uczenie hiperpłaszczyzny:

X = <n; H = {fw0,w1,...,wn : <n → {0,1}|}

gdzie fw0,...,wn(x1, ..., xn) = sgn(w0 + w1x1 + ...+ wnxn).
Uczenie jednomianów Boolowskich:

X = {0,1}n; c : {0,1}n → {0,1};

H = Mn = zbiór jednomianów Boolowskich o n
zmiennych.
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Błąd hipotezy

Niech

X – zbiór wszystkich obiektów.
Ω = (X, µ) – przestrzeń probabilistyczna określona na
X.

Błąd hipotezy h ∈ H względem pojęcia c (funkcji
docelowej):

erΩ(h, c) = erc
Ω(h) = µ{x ∈ X|h(x) 6= c(x)}

Z prawdopodobieństwem (1− ε) możemy oszacować
erc

Ω:

|erc
Ω − erc

D| 6 s ε
2

√
erc

D(1− erc
D)

|D|
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Szacowanie błędu

Pytanie: Dane jest pojęcie c, hipoteza h i zbiór
przykladów D. Jak oszacować rzeczywisty
błąd hipotezy h na podstawie jej błędu na
zbiorze D?

Odp.: Jeśli przykłady z D są wybrane zgodnie z
miarą prawdopodobieństwa µ niezależnie
od tej hipotezy i niezależnie od siebie
nawzajem oraz |D| > 30, to

najbardziej prawdopodobną wartością
erµ(c,h) jest erc

D,
z prawdopodobieństwem (1− ε)

|erc
Ω − erc

D| 6 s ε
2

√
erc

D(1− erc
D)

|D|
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Nie ma nic za darmo czyli “Non Free Lunch Theorem”

5 Sprawy organizacyjne

W1: Wprowadzenie 29/02/2016 21 / 55



Problem klasyfikacji

Założenie: Dany jest skończony zbiór obiektów
T = {x1, ..., xn}. Ten zbiór nazywamy zbiorem
treningowym

Każdy obiekt (rekord) jest opisany wektorem
informacyjnym, składającym się z wartości
pochodzących z dziedziny pewnych atrybutów
warunkowych.
Wyróżniony jest jeden atrybut, zwany też atrybutem
decyzyjnym

xi −→ (〈xi1, . . . , xik〉,di)

Cel: wyznaczyć klasę decyzyjną, do której należy
nowy nieznany dotąd obiekt.
Jak? Znaleźć zależność (najlepiej funkcyjną) między
atrybutem decyzyjnym a atrybutami warunkowymi.
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Systemy informacyjne

Przykład

Patient Age Sex Chol. Resting ECG ♥ rate Sick
p1 53 M 203 hyp 155 yes
p2 60 M 185 hyp 155 yes
p3 40 M 199 norm 178 no
p4 46 F 243 norm 144 no
p5 62 F 294 norm 162 no
p6 43 M 177 hyp 120 yes
p7 76 F 197 abnorm 116 no
p8 62 M 267 norm 99 yes
p9 57 M 274 norm 88 yes
p10 72 M 200 abnorm 100 no
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Tablica decyzyjna

Tablica decyzyjna

Jest to struktura S = (U,A ∪ {dec}), gdzie
U jest zbiorem obiektów:

U = {u1, ...,un}

A jest zbiorem atrybutów postaci

aj : U → Vj

dec jest specjalnym atrybutem zwanym decyzją

dec : U → {1, ...,d}
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Tablica decyzyjna

Tablica decyzyjna powstaje ze zwykłych tablic danych
poprzez sprecyzowania:

Atrybutów: cechy łatwo dostępne, np. pomiary,
parametry, dane osobowe, ...
Decyzji, t.j. cecha ukryta za pewną wiedzą
(pojęciem) nieznaną:

Decyzja jest znana tylko dla obiektów z
(treningowej) tablicy decyzyjnej
Jest podana przez eksperta (np. lekarza) lub na
podstawie późniejszych obserwacji (np. ocena
giełdy).
chcemy ją określić dla dowolnych obiektów na
podstawie atrybutów
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Przykład

Example

U Headache Muscle pain Temp. Flu
p1 Yes Yes Normal No
p2 Yes Yes High Yes
p3 Yes Yes Very-high Yes
p4 No Yes Normal No
p5 No No High No
p6 No Yes Very-high Yes
p7 No Yes High Yes
p8 No No Very-high No

Przedstawiona tablica decyzyjna zawiera:

8 obiektów będących opisami pacjentów
3 atrybuty: Headache, Muscle pain, Temp.
Decyzję określającą pacjenta jako przeziębionego
lub nie
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Dwuetapowy proces klasyfikacji

1 Tworzenie modelu: opisywanie klas decyzyjnych

Klasa decyzyjna = zbiór obiektów mających taką
samą wartość na atrybucie decyzyjnym
Klasyfikator: algorytm określenia klasy decyzyjnej
obiektów za pomocą ich wartości na atrybutach
warunkowych.
Klasyfikatory mogą być opisane za pomocą formuł
logicznych, drzew decyzyjnych lub formuł
matematycznych.

2 Korzystanie z modelu do przypisanie nowym
nieznanym obiektom ich klasy decyzyjne.

Problem: Jak oceniać model?
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Systemy wspomagające podejmowania
decyzji - DSS

Wiele problemów decyzyjnych można opisać jako
problem klasyfikacji
DSS (Decision Support System) jest systemem
komputerowym dostarczającym narzędzia do
rozwiązywania problemów klasyfikacji.

Wejście: Zbiór treningowy
Wyjście: Klasyfikator(y)

Wymagania:
Szybkość podejmowania decyzji, skalowalność
Skuteczność
Racjonalność
Możliwość współpracy z ekspertem: doradztwo,
adaptacja, negocjacja, adopcja wiedzy
eksperskiej, ...
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Schemat

Tid Refund Marital 
Status 

Taxable 
Income 

Class 

1 Yes Single 125K No 

2 No Married 100K No 

3 No Single 70K No 

4 Yes Married 120K No 

5 No Divorced 95K Yes 

6 No Married 60K No 

7 Yes Divorced 220K No 

8 No Single 85K Yes 

9 No Married 75K No 

10 No Single 90K Yes 
10 

 

Zbiór 
treningowy

Uczenie klasyfikatorów

Model

Zbiór 
testowy

Klasyfikacja/
Podejmowanie decyzji
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Podział metod klasyfikacji
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Metody oparte o przykłady
(Instance-Based Methods)

Są to metody leniwej klasyfikacji, które opóźniają
proces przetwarzania danych aż do momentu
kiedy pojawi się nowy obiekt do klasyfikowania
Typowe metody:
� k-nearest neighbor approach

∗ Przykłady treningowe są przedstawione jako punkty
w metrycznej przestrzeni.

� Locally weighted regression
∗ Konstruuje lokalne aproksymacje pojęć

� Case-based reasoning
∗ Korzysta z symbolicznych reprezentacji i metod

wnioskowania w oparciu o bazę wiedzy

W1: Wprowadzenie 29/02/2016 33 / 55



Algorytm kNN
algorytm najbliższych sąsiadów

Input: Tablica decyzyjna D, nowy obiekt xq

Output: Klasa decyzyjna, do której należy xq (czyli
Dec(xq))

Krok 1: Szukaj w zbiorze D, k najbliżej położonych
obiektów R(xq) = {x1, x2, ..., xk}

Krok 2: Wyznacz klasę dla xq na podstawie
Dec(x1),Dec(x2), ...,Dec(xk)
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Algorytm kNN

Najczęściej wykorzystany dla
danych z atrybutami
numerycznymi
Wymagania:

Zbiór treningowy
Funkcja odległości między
obiektami
Wartość parametru k,
liczba rozpatrywanych
sąsiadów

Podczas klasyfikacji:
Wyznaczanie k najbliższych
sąsiadów
Wyznaczenie klasy
decyzyjnej nowego
obiektu na podstawie klas
decyzyjnych najbliższych
sąsiadów (np. przez
głosowanie).W1: Wprowadzenie 29/02/2016 35 / 55



Metoda kNN: uwagi

Jest to przykład metody leniwej, gdyż
Nie buduje jawnego modelu wiedzy
Proces klasyfikacji może być czasochłonny

Jeśli k jest za mała, klasyfikator będzie wrażliwa na
drobne szumy w danych
Jeśli k jest zbyt duża:

Wysoka złożoność obliczeniowa
Otoczenia mogą zawierać obiekty z innych klas

Algorytm k-NN dla ciągłej decyzji
Wystarczy obliczyć średnią z decyzji najbliższych
sąsiadów
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Metoda kNN: Problemy z funkcją odległości

Problem skalowania atrybutów
Np. opis człowieka:

(Wzrost [m], Waga [kg], Klasa)
Wzrost odchyla się od 1.5 m do 1.85 m
Waga może mieć wartość od 45 kg do 120 kg

Odległość euklidesowa jest bardziej wrażliwa na
różnicę wag niż różnicę wzrostu.

Przekleństwo wymiarów
Może produkować wyniki niezgodne z intuicją (np.
klasyfikacji dokumentów)

Rozwiązanie: Normalizacja
Sąsiedzi ważeni względem odległośc

Wpływ sąsiada xi na obiekt testowy xq jest ważony

przez wi =
1

d2(xq, xi)
Bliżsi sąsiedzi mają większy wpływ
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Twierdzenie Bayesa

Dany jest zbiór treningowy D,
prawdopodobieństwo
posteriori hipotezy h – P(h|D)
– można liczyć wzorem
Bayesa.

P(h|D) =
P(D|h)P(h)

P(D)

MAP (maximum posteriori)
hypothesis

hMAP = arg max
h∈H

P(h|D) = arg max
h∈H

P(D|h)P(h)

Trudności: ta metoda
wymaga znajomości wielu
rozkładów
prawdopodobieństw =⇒
wysoki koszt obliczeniowyW1: Wprowadzenie 29/02/2016 39 / 55



Klasyfikatory Bayesa

Klasyfikacja obiektu opisanego przez x

P(dec = c|x) =
P(x|dec = c) · P(dec = c)

P(x)

P(x) jest wspólna dla wszystkich hipotez;
P(dec = c) – częstość występowania klasy c;
Znaleźć c tak, że P(dec = c|x) było maksymalne,
czyli, aby P(x|dec = c) · P(dec = c) było maksymalne;
Problem: obliczenie P(x|dec = c) jest czasochłonne!
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Klasyfikatory “Naive Bayes"

Naiwne założenie: atrybuty są warunkowo
niezależne!
Wówczas

P(x1, . . . , xk|C) = P(x1|C) · . . . · P(xk|C)

Czyli

P(dec = c|x) ≈ P(dec = c)
k∏

i=1

P(xi|dec = c)·

To założenie znacznie obniża złożoność
obliczeniową.
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Przykład

Nowy obiekt x = 〈rain,hot,high, false〉
P(X|p) · P(p) = P(rain|p) · P(hot|p) · P(high|p) · P(false|p) · P(p) = 0.010582
P(X|n) · P(n) = P(rain|n) · P(hot|n) · P(high|n) · P(false|n) · P(n) = 0.018286

X jest klasyfikowany do klasy N (don’t play)
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Sieci Bayesowskie

Założenie o niezależności:
. . . powoduje, że obliczenia staje się możliwe
. . . optymalny klasyfikator o ile ono jest prawdziwe
. . . ale warunek bardzo rzadko spełniony w praktyce
(atrybuty są często korelowane).

Próby pokonania te ograniczenia:
Sieci Bayesowskie, które łączą metody
wnioskowania Bayesowskiego z zależnościami
między atrybutami
Drzewa decyzyjne, które przeprowadzają
dedukcyjne kroki na pojedyńczych atrybutach,
począwszy od najważniejszego
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Sieci Bayesowskie

Sieci Bayesowskie dopuszczają “warunkową
niezależność” podzbiorów zmiennych.
Jest to graficzny model zależności
przyczynowo-skutkowych
Naive Bayes jest szczególnym przypadkiem sieci
Bayesowskiej (jakim?)
Problemy związane uczeniem sieci Bayesowskich:

Prypadek najłatwiejszy: zarówno struktura sieci, jak i
wszystkie zmienne są znane.
Znana jest struktura, ale brakuje rozkładów
zmiennych.
Nawet struktura sieci nie jest z góry zadana.
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Przykład

Ogólna formuła

P(x1, . . . , xk|C) =
∏k

i=1 P(xi|parent(xi),C)
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Problemy Aproksymacji

Aproksymacja funkcji

Sztuczna sieć neuronowa;
Twierdzenie Kolmogorowa;
Modele sieci;
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Problemy Aproksymacji

Aproksymacja pojęć

Uczenie indukcyjne;
COLT;
Metody uczenia się;

Wnioskowanie aproksymacyjne

Wnioskowanie rozmyte;
Wnioskowanie Boolowskie, teoria zbiorów
przybliżonych;
Inne: wnioskowanie Bayesowskie, sieci przekonań, ...
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Omówione tematy

Klasyfikatory i metody oceny klasyfikatorów
Metody rozumowania Boolowskiego
Teoria zbiorów przybliżonych
Reguły decyzyjne, drzewo decyzyjne i lasy
decyzyjne
Klasyfikatory Bayesowskie
Sieci neuronowe
COLT: Obliczeniowa Teoria Uczenia się
Metody przygotowywania danych
SVM: Maszyna wektorów podpierających
Metody wzmacniania klasyfikatorów (Boosting)
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O co chodzi w NFL?

Znaleźć optimum nieznanej funkcji f : S→ W (f ∈ F),
gdzie S,W są skończonymi zbiorami.
Działanie algorytmu przeszukiwania A dla funkcji f
jest identyfikowany z wektorem:

VA(f , t) = 〈(s1, f (s1)), (s2, f (s2)), ..., (st, f (st))〉

Ocena algorytmu: M : {VA(f , t)|A, f , t} → R;
Np. M(VA(f , t)) = min{i|f (si) = fmax}
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Warunek NFL: Dla dowolnej funkcji M, i dla
dowolnych algorytmów A,A′∑

f∈F

M(VA(f , |S|)) =
∑
f∈F

M(VA′(f , |S|))

F jest zamknięta wzg. permutacji: dla dowolnej
funkcji f ∈ F i dowolnej permutacji σ ∈ Perm(S)
mamy σf ∈ F

Twierdzenie o NFL

zachodzi równoważność

NFL⇔ F jest zamknięta wzg. permutacji

Prawdopodobieństwo wylosowania niepustej klasy
funkcji zamkniętej wzg. permutacji wynosi:

2(|S|+|W|−1
|S| ) − 1

2|S||W| − 1
W1: Wprowadzenie 29/02/2016 52 / 55



The No Free Lunch Theorem for learning

Algorytm L dobrze się uczy pojęcia c jeśli erc
Ω jest

mały.
Niech P(X) = {c : X → {0,1}}.
Czy można stwierdzić wiedzieć, że L1 uczy się
wszystkich pojęć z P(X) lepiej od L2?
”No Free Lunch theorem” (Wolpert, Schaffer) w
wersji problemów uczenia się głosi, że:

Żaden algorytm nie może być najlepszy w uczeniu
wszystkich pojęć.
Każdy algorytm jest najlepszy dla takiej samej liczby
pojęć
Ale interesuje nas tylko pewna klasa problemów
czyli klasa pojęć C ⊂ P(X)
Wniosek: Należy znaleźć odp. algorytm do każdego
problemu.
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Zaliczenie i egzamin
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