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Úvod

Strojové uèenie { poèítaèové programy, ktoré automaticky rozpoznávajú
zlo¾ité vzory a robia rozhodnutia na základe dát.

Dva pohµady na strojové uèenie:

1. Pou¾ívateµský - hotové naprogramované procedúry a funkcie
(kni¾nice); potrebné rozumie», kedy ktorú procedúru (metódu)
pou¾i»

2. Kon¹truktérsky - tvorba metód a algoritmov, na základe ktorých
sú procedúry a funkcie vytvárané; vy¾aduje dôsledný teoretický
prístup, de�níciu pojmov
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Pou¾ívateµský prístup - 10 TOP algoritmov v roku 2022

1. Lineárna regresia

2. Logistická regresia

3. Rozhodovacie stromy

4. Podporné vektorové stroje (SVM)

5. Naivný Bayesov algoritmus

6. KNN klasi�kaèný algoritmus

7. K-Means

8. Algoritmus náhodných lesov

9. Umelé neurónové siete

10. Rekurentné neurónové siete



4/28

Typy strojového uèenia

Je mnoho typov aktivít oznaèovaných ako "uèenie sa".
4 typy strojového uèenia:

▶ pod dohµadom (supervised)

▶ èiastoène pod dohµadom (semi-supervised)

▶ bez dozoru (unsupervised)

▶ posilòovacie uèenie (reinforcement learning)
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Uèenie

V tomto predmete budeme najprv ¹tudovat' matematický model takého
procesu, ktorý pracuje na základe známych údajov.

Tento model sa zdá byt' pou¾itelný, preto¾e zachytáva a upresòuje základ
urèitých aktivít, ktoré boli popísané predtým pomocou nepresných
výrazov, a zároveò umo¾òuje vytvorit' netriviálne matematické tvrdenia,
ktoré mô¾u byt' dokázané.
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Ciele, ktoré budeme sledova»

1. Poskytnú» rigorózny úvod k hlavným konceptom patriacim ku
strojovému uèeniu:

Èo je uèenie? Ako sa mô¾e stroj uèi»? Ako urèujeme zdroje potrebné
na nauèenie nejakého konceptu? Mô¾eme dopredu vedie», èi uèiaci
proces bude úspe¹ný? Ako vyhodnoti» kvalitu uèenia? Je uèenie
v¾dy mo¾né?

2. Prezentova» niektoré kµúèové algoritmy strojového uèenia. Vybrali
sme niektoré úspe¹ne pou¾ívané algoritmy v praxi, ale uvedieme tie¾
spektrum rôznych uèiacich techník.



7/28

Motivaèný príklad

Obr.: Spracovanie príkladov reálneho sveta pomocou natrénovaného stroja
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Koncepty

Pojem koncept mô¾e byt' popísaný pomocou mno¾iny príkladov.
Nech je Σ - abeceda na popis príkladov.
Napríklad, Σ = {0, 1}, Σ = R.

Mno¾ina Σn predstavuje mno¾inu v¹etkých slov v abecede då¾ky n a mno¾ina
Σ∗ predstavuje mno¾inu v¹etkých slov v abecede Σ .

De�nícia:

Nech X ⊆ Σ∗. Koncept v abecede Σ je funkcia c, c : X → {0, 1}. Mno¾ina X
sa nazýva priestor príkladov. Prvok x , x ∈ X sa nazýva príklad. Ak pre x ∈ X
platí c(x) = 1, tak x je pozitívny príklad, ak platí c(x) = 0, tak x je

negatívny príklad.
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Koncepty

Zjednotenie mno¾iny kladných a záporných príkladov je de�nièný obor funkcie
c. Teda za predpokladu, ¾e de�nièný obor je známy, c urèuje a je urèované
mno¾inou svojich pozitívnych príkladov.

Príklady:

▶ Koncept parita
Σ = {0, 1}, p : Σ∗ → {0, 1}, x = x1 . . . xn :

p(x) =

{
1 ak v x je párny poèet jednièiek
0 ak v x je nepárny poèet jednièiek

1011101 záporný príklad, 1000001 kladný príklad,
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Koncepty

▶ Koncept palindróm
Σ = {0, 1}, p : Σ∗ → {0, 1}, x = x1 . . . xn :

p(x) =

{
1 ak xi = xn−i+1 i = 1, 2, . . . , ⌊ n

2
⌋

0 inak

▶ Koncept n-rozmerná jednotková guµa
Σ = R, u : Σn → {0, 1}, x = x1 . . . xn :

u(x) =

{
1 ak x1

2 + x2
2 + . . .+ xn

2 ≤ 1
0 inak
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Mno¾iny konceptov

1. Mno¾ina konceptov odvodených z reálneho sveta,

ktorá je predkladaná na rozpoznanie (uèenie). Táto mno¾ina mô¾e
obsahovat' koncepty ako "písmeno A", "písmeno B", . . . , z ktorých
ka¾dý mô¾e byt' zakódovaný.

Ka¾dý koncept má svoje mno¾iny kladných a záporných príkladov.

Ked' je mno¾ina konceptov urèovaná týmto spôsobom, budeme pre
òu pou¾ívat' výraz konceptový priestor.
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Mno¾iny hypotéz

2. Mno¾ina hypotéz povolených pre daný koncept v rámci uèenia.

Na predchádzajúcom obrázku je to mno¾ina výstupov, ktorú stroj M
je schopný urèit'. Napríklad, stroj M sa mô¾e preradit' do jedného
alebo do druhého stavu a v danom stave bude klasi�kovat' niektoré
vstupy ako kladné (výstup 1) a zvy¹ok ako záporné (výstup 0). Jeho
výstupmi je urèená hypotéza.

Teda stroj M dáva výstup, ktorý mô¾eme chápat' ako hypotézu pre
danú mno¾inu príkladov.

Mno¾ina v¹etkých hypotéz, ktoré stroj M urèuje, bude nazývaná
hypotézový priestor.
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Uèiaci proces

Cieµom uèiaceho procesu je nájst' hypotézu, ktorá v urèitom zmysle
zodpovedá konceptu z konceptového priestoru vzhl'adom na vy¹¹ie
uvedené úvahy. Detaily, kedy a ako toto mô¾e byt' urobené sú ústredným
cieµom tejto predná¹ky.

Máme teda 2 mno¾iny (východiskové a urèené strojom M):

▶ C - konceptový priestor,

▶ H - hypotezový priestor,

a problémom je ku ka¾dému c , c ∈ C , nájst' nejaké h, h ∈ H, ktoré je
dobrou aproximáciou pre c .
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V reálnych situáciách sú koncepty tvorené na základe urèitých informácií,
ktoré nepriná¹ajú explicitnú de�níciu c . My budeme predpokladat', ¾e táto
informácia je daná postupnost'ou kladných a záporných príkladov z X .

V praxi obyèajne nemáme dostatok zdrojov na to, aby sme mohli
vybudovat' vel'mi vel'ký stroj pre nájdenie c , nemáme dostatok èasu na to,
aby bol vytvorený a spustený program, ktorý by urèil, ¾e h = c , alebo ¾e
h je tak blízko c , ako si prajeme.

V praxi sú kladené obmedzenia na zdroje a my budeme preto hµadat'
hypotézu h, ktorá "pravdepodobne" reprezentuje c (aproximuje c) v
nejakom de�novanom zmysle.
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Nech X ⊆ Σ∗ je príkladový priestor.
Σ = {0, 1} alebo Σ = R.

Vzorka då¾ky m je postupnost' m príkladov, t. j. je to m−tica
x = (x1, x2, . . . , xm) ∈ Xm, kde xi sú príklady.

Postupnost' mô¾e obsahovat' rovnaké príklady viackrát. Niekedy budeme
predpokladat', ¾e sú rôzne bez ujmy na v¹eobecnosti.



16/28

Tréningová vzorka s je mno¾ina príkladov (X × {0, 1})m, t. j.
s = ((x1, b1), (x2, b2), . . . , (xm, bm)).
Hodnota bi vyjadruje, èi príklad je kladný alebo záporný.

Budeme predpokladat', ¾e vo vzorke nie sú ¾iadne sporné príklady, t.j. ak

xi = xj ⇒ bi = bj .

Teda existuje funkcia s, de�novaná ako s(xi ) = bi (1 ≤ i ≤ m).
Budeme hovorit', ¾e s je tréningová vzorka pre cieµový koncept t, ak platí
bi = t(xi ), pre 1 ≤ i ≤ m.
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Príklady

Tréningová vzorka pre koncept "palindróm" je
((0010, 0), (1001001001, 1), (111, 1), (010101, 0), (111101, 0))

Cieµový koncept t: x = (x1 . . . xn) :

t(x) =

{
1, ak x i = xn−i+1 pre 1 ≤ i ≤ n
0, inak
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Uèiaci proces

Uva¾ujme teraz o povahe uèiaceho procesu, ktorý tu chceme ¹tudovat'. Majme
daný konceptový priestor C a hypotézový priestor H v abecede Σ.

De�nícia:

Uèiaci algoritmus pre (C ,H), niekedy nazývaný (C ,H)-uèiaci algoritmus, je

procedúra, ktorá akceptuje tréningové vzorky pre koncepty v C a výstupy

zodpovedajú hypotézam v H.

Aby táto procedúra mohla byt' pova¾ovaná za algoritmus, musí byt' efektívna.
Ak ignorujeme problém efektívnosti, tak (C ,H)-uèiaci algoritmus je funkcia L,
ktorá priradí l'ubovol'nej tréningovej vzorke s pre cieµový koncept t ∈ C funkciu
h ∈ H. Pí¹eme h = L(s) alebo h = L(s, t), ak chceme zdôrazni» t .
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Uèiaci proces

Predpokladáme, ¾e L(s) je de�novaná na celom príkladovom priestore X ,
prièom s je koneèná podmno¾ina Es ⊆ C , lebo zahàòa len príklady vzorky
(x1, ...., xm). Teda uèenie sa koná na podmno¾ine X.

Hypotéza h ∈ H je konzistentná s tréningovou vzorkou s alebo súhlasí s s, ak
h(xi ) = bi , pre 1 ≤ i ≤ m.

Ak hypotéza L(s) je konzistentná s ka¾dou tréningovou vzorkou s platí,
hovoríme ¾e uèiaci algoritmus L je konzistentný. V tomto prípade je funkcia
L(s) ako roz¹irujúca funkcia pre s, tzn. je de�novaná na celom príkladovom
priestore X .
Vo v¹eobecnosti nemusí plati», ¾e hypotéza L(s) je konzistentná s ka¾dou
tréningovou vzorkou s.
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Uèiaci proces

Vo v¹eobecnosti neplatí, ¾e ka¾dé roz¹írenie tréningovej vzorky bude vhodným
zov¹eobecnením, preto¾e ciel'ový koncept je len parciálne de�novaný príkladmi
vzorky.
A tie¾ tréningová vzorka mô¾e byt' nereprezentatívna, alebo zavádzajúca.

Príklad: Ak vhodne zakódujeme v¹etky zvieratá a ciel'ový koncept je "maèka",
tak sa mô¾e stat', ¾e tréningová vzorka pozostáva z bezchvostových maèiek.

V praxi musíme predpokladat', ¾e nereprezentatívne vzorky sú nepravdepodobné
a ¾e väè¹ina vzoriek je dostatoène reprezentatívna, tak¾e roz¹írenia funkcií sú
vyhovujúce.
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Príklad

Uva¾ujme koncept "kreslo". Kreslo je mo¾né popísat' pomocou zakodóvaných
príkladov

( 4 rohy, chvost, sedací priestor, farba, ¾ije) bi
(1 0 1 0 0), 1
(1 0 1 1 0), 1
(1 0 0 1 1), 0

Hypotézový priestor by mohol by» - mno¾ina v¹etkých Booleovských funkcií.

Uèiaci proces spoèíva v hµadaní takej Booleovskej funkcie, ktorá dáva správne
odpovede pre v¹etky príklady.

Napríklad: 4rohy ∧ ¬chvost ∧ sedacipriestor ∧ ¬zije
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Uèenie pomocou kon¹trukcie
Nech X je príkladový priestor, t ciel'ový koncept, X+, X+ ⊆ X koneèná
mno¾ina kladných príkladov. Jeden spôsob uèenia hypotézy h je skon¹truovat'
mno¾inu X+ explicitne.
Mô¾me zaèat' s prázdnou mno¾inou kladných príkladov a potom prechodom cez
tréningovú vzorku pridat' ka¾dý pozitívny príklad. Formálne to mô¾eme vyjadrit'

set h(x) = 0 for all x in X;
for i: = 1 to m do if bi = 1 then set h(xi) = 1;
L(s) = h;

Niektoré otázky, týkajúce sa algoritmu:

1. Èo ak X je nekoneèný priestor príkladov?

2. Ako vhodne vyjadrit' hypotézový priestor tak, aby hypotézy boli dobre
vyjadriteµné?
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Uèenie pomocou kon¹trukcie

Ak neuva¾ujeme otázku efektívnosti, zaujímavé sú nasledujúce poznámky.

Zrejme, výstupná hypotéza L(s) je rovná cieµovému konceptu t ⇐⇒ ked' s
obsahuje v¹etky kladné príklady pre t. Preto¾e s je koneèná postupnost', to
znamená, ¾e len koncepty s koneèným poètom kladných príkladov mô¾u byt'
nauèené uèením pomocou kon¹trukcie úplne.

Napríklad, koncept "parita" je de�novaný nad celým {0, 1}∗, teda algoritmus
nemô¾e skon¹truovat' celú mno¾inu kladných príkladov.

Ak sa obmedzíme na paritu ret'azcov då¾ky n, tak koncept "parita" nad {0, 1}n
je nauèiteµný, poèet kladných príkladov je 2n−1, preto musíme volit' poèet
príkladov vzorky m aspoò tak veµký.
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Uèenie pomocou kon¹trukcie

Tento algoritmus má aj dobré vlastnosti:

1. je konzistentný t.j. výstupná hypotéza L(s) klasi�kuje v¹etky príklady
vyskytujúce sa v s korektne. Platí to pre µubovoµnú tréningovú vzorku.

2. ka¾dý príklad tréningovej vzorky sa vyskytuje práve jedenkrát. Toto je
veµmi silná vlastnost', tzv. on-line vlastnost'. V praxi to znamená, ¾e
príklady mô¾u byt' prezentované uèiacemu algoritmu, bez nutnosti mat'
extra "pamät'", ktorá ich ulo¾í pre d'al¹ie pou¾itie.

De�nícia:

Hovoríme, ¾e algoritmus je bezpamät'ový (on-line) algoritmus, ak pre danú

tréningovú vzorku s vytvára postupnost' hypotéz h0, h1, . . . hm, takých, ¾e hi+1

závisí len od hi a od priebe¾ne spracovávaného príkladu vzorky (xi , bi ).
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Uèenie oèíslovaním

Predpokladáme, ¾e hypotézový priestor H je spoèítateµný a má explicitné
oèíslovanie, H = {h(1), h(2), . . .}

Predpokladajme, ¾e s je tréningová vzorka pre cieµový koncept t.

Metóda: Porovnat' ka¾dú hypotézu s ka¾dým príkladom v s, odmietnut'
hypotézu pri ka¾dej príle¾itosti, ak nesúhlasí s hodnotou príkladu. Po odmietnutí
hypotézy je d'al¹ia vzorka testovaná tým istým spôsobom. Proces sa zastaví,
ked' je nájdená hypotéza, ktorá vyhovuje v¹etkým príkladom tréningovej vzorky.
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Uèenie oèíslovaním

Nech r - poradové èíslo hypotézy, i - poradové èíslo príkladu vo vzorke

begin
r: = 1, i: = 1;
repeat
if h(r)(xi ) <> bi then
r: = r+ 1; i : = 1

else i: = i + 1;
until i = m + 1;
L (s) : = h(r);

end;

Mno¾ina H mô¾e byt' koneèná, a teda mô¾e sa stat', ¾e sa vhodná hypotéza
nenájde. Algoritmus vieme µahko modi�kovat'.
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V praxi sa musíme vyhnút' pou¾ívaniu neprimerane veµkých hypotézových
priestorov. Napríklad, poèet v¹etkých hypotéz h : {0, 1}n → {0, 1} je 22

n

. Ak
n = 10, 22

n

= 21024 = 8256 = 16128

Na to, aby sa táto metóda stala vhodnou metódou uèenia, je potrebné urobit'
urèité obmedzenia na hypotézový priestor H a jeho vzt'ah k priestoru konceptov
C . Toto vedie k pojmu "induktive bias".

Je to predpoklad, ¾e uèiaci má nejakú vopred danú ideu o tom, akú metódu
klasi�kácie uèiteµ pou¾íva, t.j. uèiaci vie, alebo má nejaké informácie o
konceptovom priestore.

Najjednoduch¹í spôsob modelovat' taký predpoklad je stanovit' H = C a v
tomto prípade hovoríme o uèiacom algoritme pre H, èo znamená (H,H).
Väè¹ina preberaných algoritmov v d'al¹om bude tohto typu.
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Úlohy:
1. Aký je poèet kladných príkladov konceptu "palindróm", ked' príkladový

priestor je {0, 1}n ?

2. Nech w je nasledujúci koncept: {0, 1}n, x ∈ {0, 1}n, x = x1 . . . xn :

w(x) =

{
1 ak x obsahuje najviac 2 jednièky
0 inak

Uká¾te, ¾e poèet kladných príkladov v tomto koncepte je kvadratickou
funkciou n.

3. Predpokladajme, ¾e v koneènom "uèení oèíslovaním" sme si istí, ¾e
hypotézy sú oèíslované tak, ¾e tá ktorú chceme, je v prvej polovici. Ak
mô¾eme vybrat' 1 milión hypotéz za sekundu a príkladový priestor je
{0, 1}9, koµko to bude trvat' v najhor¹om prípade?

4. Doká¾te, ¾e poèet funkcií f : {0, 1}n → {0, 1} je 22
n

.


