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1
Podstawy modelu
uczenia maszynowego
Modele uczenia maszynowego sÈ ukïadami matematycznymi zawierajÈcymi wiele cech
wspólnych. Nawet jeĂli sÈ czasami definiowane jedynie z perspektywy teoretycznej, postÚpy
badañ pozwalajÈ nam wykorzystywaÊ róĝne koncepcje sïuĝÈce do lepszego zrozumienia mechanizmów dziaïania zïoĝonych systemów, takich jak gïÚbokie sieci neuronowe. W tym rozdziale poznamy i omówimy pewne podstawowe elementy, które mogÈ byÊ juĝ doskonale
znane doĂwiadczonym Czytelnikom, ale które jednoczeĂnie moĝna róĝnie interpretowaÊ
i które majÈ róĝne zastosowania.
W szczególnoĂci omówimy nastÚpujÈce elementy:
Q procesy generowania danych;
Q skoñczone zestawy danych;
Q strategie uczenia i rozdzielania danych;
Q sprawdzian krzyĝowy;
Q pojemnoĂÊ, obciÈĝenie i wariancja modelu;
Q teoria Vapnika-Chervonenkisa;
Q granica Craméra-Rao;
Q niedotrenowanie i przetrenowanie;
Q funkcje straty i kosztu;
Q regularyzacja.
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Algorytmy uczenia maszynowego

Modele a dane
Algorytmy uczenia maszynowego pracujÈ na danych. TworzÈ powiÈzania, wyszukujÈ relacje,
odkrywajÈ wzorce, tworzÈ nowe przykïady itd. na podstawie dobrze zdefiniowanych zestawów danych. Niestety, czasami przyjmowane zaïoĝenia lub nakïadane warunki nie sÈ wyraěnie sprecyzowane, a dïugotrwaïy proces uczenia moĝe zakoñczyÊ siÚ caïkowitym niepowodzeniem weryfikacji. Nawet jeĂli taki warunek jest wyraěniej zarysowany w kontekĂcie
uczenia gïÚbokiego, moĝemy wyobraziÊ sobie model jako szarÈ skrzynkÚ (pewnÈ przejrzystoĂÊ
gwarantuje prostota wielu popularnych algorytmów), w której wektor wejĂciowy X zostaje
przeksztaïcony w wektor wyjĂciowy Y (rysunek 1.1).

Rysunek 1.1. Schemat typowego modelu parametryzowanego za pomocÈ wektora ș

Na rysunku 1.1 model zostaï ukazany jako pseudofunkcja zaleĝna od zestawu parametrów
zdefiniowanych w wektorze ș. W tym podrozdziale bierzemy pod uwagÚ wyïÈcznie modele
parametryczne, ale istnieje równieĝ rodzina modeli nieparametrycznych, bazujÈcych wyïÈcznie na strukturze danych. Niektórymi z nich zajmiemy siÚ w nastÚpnych rozdziaïach.
Zadaniem parametrycznego procesu uczenia jest znalezienie najlepszego zestawu parametrów maksymalizujÈcego funkcjÚ docelowÈ, której wartoĂÊ jest proporcjonalna do dokïadnoĂci
(lub bïÚdu, jeĝeli staramy siÚ jÈ minimalizowaÊ) modelu dla okreĂlonych danych wejĂciowych X i wyjĂciowych Y. Definicja ta nie jest zbyt Ăcisïa, ale zawÚzimy jÈ w kolejnych podrozdziaïach, gdyĝ okazuje siÚ jednak przydatna do zrozumienia kontekstu, w jakim przyjdzie
nam pracowaÊ.
Pojawia siÚ teraz pierwsze pytanie: jaka jest natura danych wejĂciowych X? Problem uczenia
maszynowego sprowadza siÚ do wyszukiwania abstrakcyjnych zwiÈzków pozwalajÈcych na
spójne uogólnianie wobec nowo dostarczanych przykïadów. MówiÈc konkretniej, moĝemy
zdefiniowaÊ stochastyczny proces generowania danych wykorzystujÈcy wspólny rozkïad
prawdopodobieñstwa:

pdane x , y

p x|y p x

CzÚĂÊ wspólnÈ prawdopodobieñstwa p(x, y) warto czasami wyraĝaÊ jako iloczyn prawdopodobieñstwa warunkowego p(x | y), czyli prawdopodobieñstwa wystÈpienia etykiety danego
przykïadu, i prawdopodobieñstwa brzegowego przykïadów p(x). Wyraĝenie to jest szczególnie uĝyteczne, jeĝeli prawdopodobieñstwo wstÚpne p(x) jest znane w kontekstach póïnadzorowanych lub jeĂli interesuje nas rozwiÈzywanie problemów za pomocÈ algorytmu oczekiwania-maksymalizacji. Wrócimy do tego zagadnienia w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.
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W wielu przypadkach nie jesteĂmy w stanie okreĂliÊ precyzyjnie rozkïadu, zajmujÈc siÚ jednak zestawem danych, zawsze przyjmujemy, ĝe zostaï on wygenerowany za pomocÈ pierwotnego rozkïadu. Warunek ten nie jest wyïÈcznie zaïoĝeniem teoretycznym, poniewaĝ, jak
siÚ przekonamy, za kaĝdym razem gdy nasze punkty danych bÚdÈ generowane przy uĝyciu
innego rozkïadu, dokïadnoĂÊ modelu moĝe gwaïtownie zmaleÊ.
Jeĝeli weěmiemy N wartoĂci niezaleĝnych i pochodzÈcych z tego samego rozkïadu prawdopodobieñstwa (ang. independent and identically distributed — i. i. d.) z procesu pdane, moĝemy
utworzyÊ skoñczony zestaw danych X skïadajÈcy siÚ z k-wymiarowych wektorów rzeczywistych:

^ x0 , x1 , , xN `

X

gdzie xi  R k

W przypadku uczenia nadzorowanego potrzebne nam równieĝ bÚdÈ odpowiednie etykiety
(z t wartoĂci wyjĂciowych):

^ y0 , y1 , , yN `

Y

gdzie yi  R t

Gdy dane wyjĂciowe zawierajÈ wiÚcej niĝ dwie klasy, moĝemy skorzystaÊ z róĝnych strategii
zarzÈdzania tym problemem. W przypadku klasycznego uczenia maszynowego jednÈ z najpopularniejszych technik jest jeden-przeciw-wszystkim (ang. One-versus-All — OvA), która
polega na uczeniu N róĝnych klasyfikatorów binarnych, gdzie kaĝda etykieta jest oceniana
w stosunku do wszystkich pozostaïych. W ten sposób do okreĂlenia prawidïowej klasy wykonywanych jest N-1 przebiegów. Z kolei w pïytkich i gïÚbokich sieciach neuronowych
uĝywamy czÚsto funkcji softmax okreĂlajÈcej wyjĂciowy rozkïad prawdopodobieñstwa dla
wszystkich klas:

yi

§ e z0
e z1
e zN

,
,
,
¨¨
z
z
¦ ez
© ¦e ¦e

·
¸¸
¹

Moĝemy ïatwo zarzÈdzaÊ takim rodzajem danych wyjĂciowych (zi symbolizuje wartoĂci poĂrednie, a suma wszystkich czïonów jest normalizowana do wartoĂci 1) za pomocÈ specjalnego rodzaju funkcji kosztu — entropii krzyĝowej (patrz odpowiedni akapit w podrozdziale
„Funkcje straty i kosztu”).

¥rodkowanie i wybielanie
Wiele algorytmów wykazuje wiÚkszÈ skutecznoĂÊ (przede wszystkim w kontekĂcie szybkoĂci
uczenia), gdy zestaw danych jest symetryczny (o Ăredniej równej 0). Zatem jednym z najwaĝniejszych etapów wstÚpnego przetwarzania danych jest tzw. Ărodkowanie (ang. zero-centering),
polegajÈce na odjÚciu od wszystkich przykïadów Ăredniej wyliczonej z cech Ex[X]:

xˆi

xi  Ex > X @
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Zazwyczaj w razie potrzeby operacja ta jest odwracalna i nie wpïywa na relacje zarówno
pomiÚdzy przykïadami, jak i skïadowymi danego przykïadu. W przypadku uczenia gïÚbokiego wyĂrodkowany zestaw danych pozwala wykorzystywaÊ symetriÚ pewnych funkcji aktywacji, co przyĂpiesza osiÈganie zbieĝnoĂci (szczegóïy omówimy w kolejnych rozdziaïach).
Kolejnym bardzo waĝnym etapem wstÚpnej obróbki danych jest wybielanie (ang. whitening),
czyli operacja nakïadania jednostkowej macierzy kowariancji na wyĂrodkowany zestaw danych:

Ex ¬ª X T X ¼º

I

Macierz kowariancji Ex[XTX] jest rzeczywista i symetryczna, dlatego moĝemy rozïoĝyÊ jÈ na
wektory i wartoĂci wïasne bez koniecznoĂci odwracania macierzy wektorów wïasnych:

Ex ª¬ X T X º¼ V :V T
Macierz V zawiera wektory wïasne (jako kolumny), a macierz diagonalna ȍ przechowuje
wartoĂci wïasne. Aby rozwiÈzaÊ ten problem, musimy znaleěÊ takÈ macierz A, ĝe:

xˆi

Axi

i

Ex ª¬ Xˆ T Xˆ º¼

I

Za pomocÈ rozkïadu do wektorów i wartoĂci wïasnych uzyskujemy:

Ex ª¬ Xˆ T Xˆ º¼

Ex ª¬ AX T XAT º¼

AEx ª¬ X T X º¼ AT

AV :V T AT

I

Zatem macierz A przyjmuje postaÊ:
T

AA

1

V: V  A V:
T



1
2

JednÈ z gïównych zalet wybielania jest dekorelacja zestawu danych, co uïatwia nam rozdzielanie skïadowych. Ponadto jeĂli macierz X zostaje wybielona, kaĝde przeksztaïcenie ortogonalne powodowane przez macierz P równieĝ jest wybielone:

Y

PX  E ¬ªY T Y ¼º

PE ¬ª X T X ¼º PT

PPT

I

Do tego wiele algorytmów, które wymagajÈ szacowania parametrów ĂciĂle powiÈzanych
z wejĂciowÈ macierzÈ kowariancji, równieĝ korzysta na tym warunku, poniewaĝ powoduje on
zmniejszenie rzeczywistej liczby zmiennych niezaleĝnych (generalnie algorytmy te dziaïajÈ
na macierzach, które po przeprowadzeniu wybielania stajÈ siÚ symetryczne). KolejnÈ waĝnÈ
zaletÈ w kontekĂcie uczenia gïÚbokiego jest fakt, ĝe gradienty sÈ czÚsto wiÚksze w pobliĝu Ărodka
ukïadu wspóïrzÚdnych, a malejÈ w obszarach, w których funkcje aktywacji (np. tangens hiperboliczny lub sigmoidalna) ulegajÈ nasyceniu (|x| ĺ ). Z tego wïaĂnie powodu modele
uzyskujÈ zbieĝnoĂÊ szybciej wobec wybielonych (i wyĂrodkowanych) zestawów danych.
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Na rysunku 1.2 porównujemy pierwotny zestaw danych z jego wyĂrodkowanÈ i wybielonÈ
wersjÈ.

Rysunek 1.2. Pierwotny zestaw danych (po lewej), jego wersja wyĂrodkowana (w Ărodku)
i wybielona (po prawej)

Jeĝeli chcemy przeprowadziÊ wybielanie, musimy uwzglÚdniÊ kilka istotnych szczegóïów.
Po pierwsze, istnieje róĝnica w skali pomiÚdzy rzeczywistÈ kowariancjÈ przykïadu a oszacowaniem XTX, czÚsto przyjmowana w postaci rozkïadu wedïug wartoĂci osobliwych (ang.
singular value decomposition — SVD). Druga kwestia wiÈĝe siÚ z pewnymi klasami zaimplementowanymi w wielu Ărodowiskach, np. z klasÈ StandardScaler biblioteki Scikit-Learn.
W istocie Ărodkowanie jest operacjÈ na cechach, natomiast filtr wybielajÈcy naleĝy obliczyÊ
przy uwzglÚdnieniu caïej macierzy kowariancji (klasa StandardScaler implementuje jedynie
skalowanie cech bazujÈce na wariancji jednostkowej).
Na szczÚĂcie wszystkie algorytmy zawarte w bibliotece Scikit-Learn, które czerpiÈ korzyĂci
z wybielania lub go wymagajÈ, zawierajÈ wbudowane odpowiednie funkcje, dziÚki czemu
zazwyczaj nie wymagajÈ naszej interwencji. Dla Czytelników, którzy pragnÈ implementowaÊ
algorytmy bezpoĂrednio, napisaïem dwie funkcje uĝywane do Ărodkowania i wybielania.
Zakïadam w nich, ĝe macierz X ma wymiary [Nprzyk × n]. Ponadto funkcja whiten() przyjmuje parametr correct, pozwalajÈcy przeprowadzaÊ korekcjÚ skalowania (jej domyĂlna
wartoĂÊ to True):
import numpy as np
def zero_center(X):
return X - np.mean(X, axis=0)
def whiten(X, correct=True):
Xc = zero_center(X)
_, L, V = np.linalg.svd(Xc)
W = np.dot(V.T, np.diag(1.0 / L))
return np.dot(Xc, W) * np.sqrt(X.shape[0]) if correct else 1.0
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Zbiory uczÈce i walidacyjne
W rzeczywistych sytuacjach liczba przykïadów jest ograniczona i zazwyczaj trzeba rozdzielaÊ
pierwotny zestaw danych X (wraz z etykietami Y) na dwa nastÚpujÈce podzbiory:
Q zbiór uczÈcy uĝywany do uczenia modelu,
Q zbiór walidacyjny stosowany do obiektywnego oceniania wyniku modelu
za pomocÈ nieznanych przykïadów.
W zaleĝnoĂci od rodzaju problemu moĝna dobraÊ stosunek podziaïu 70% – 30% (jest to dobry kompromis w przypadku, gdy zestaw danych jest wzglÚdnie maïy) lub przeznaczyÊ wiÚcej przykïadów na zbiór uczÈcy (80%, 90% do 99%) w zadaniach uczenia gïÚbokiego, gdzie
mamy znacznÈ liczbÚ przykïadów uczÈcych. Zakïadamy w obydwu sytuacjach, ĝe zbiór uczÈcy
zawiera wszystkie informacje wymagane do spójnego uogólniania. W wielu prostych przypadkach jest to prawdziwe i ïatwe do zweryfikowania; jednak wraz ze wzrostem zïoĝonoĂci
zestawu danych problem ten staje siÚ coraz trudniejszy. Nawet jeĂli chcemy wykorzystaÊ
przykïady z tego samego rozkïadu, moĝe siÚ tak zdarzyÊ, ĝe losowo dobrany zbiór testowy
zawiera cechy nieobecne w innych przykïadach uczÈcych. Taki warunek moĝe mieÊ bardzo
negatywny wpïyw na dokïadnoĂÊ globalnÈ i bez uĝywania innych metod moĝe byÊ równieĝ
bardzo trudny do zidentyfikowania. Jest to jeden z powodów stosowania olbrzymich zestawów danych w uczeniu gïÚbokim: biorÈc pod uwagÚ zïoĝonoĂÊ cech i strukturÚ rozkïadów
generujÈcych dane, wybór duĝego zbioru testowego moĝe ograniczaÊ moĝliwoĂÊ poznawania okreĂlonych powiÈzañ.
W bibliotece Scikit-Learn moĝliwe jest rozdzielanie pierwotnego zestawu danych za pomocÈ
funkcji train_test_split(), w której moĝemy okreĂlaÊ rozmiar zbiorów uczÈcego/testowego,
a takĝe decydujemy, czy przykïady majÈ byÊ losowo tasowane (domyĂlnie tak). Na przykïad
jeĂli chcemy rozdzieliÊ zestawy X i Y na 70% zbioru uczÈcego i 30% zbioru testowego,
moĝemy napisaÊ:
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, train_size=0.7,
´random_state=1)

Tasowanie zbiorów jest zawsze dobrym pomysïem, gdyĝ zmniejszamy korelacjÚ pomiÚdzy
przykïadami. W rzeczywistoĂci zaïoĝyliĂmy, ĝe zestaw danych X skïada siÚ z przykïadów niezaleĝnych i pochodzÈcych z tego samego rozkïadu prawdopodobieñstwa, ale w kilku przypadkach nastÚpujÈce po sobie przykïady wykazujÈ silnÈ korelacjÚ, co zmniejsza skutecznoĂÊ uczenia.
W pewnych przypadkach warto równieĝ tasowaÊ zbiór uczÈcy po kaĝdej epoce, jednakĝe
w wiÚkszoĂci Êwiczeñ bÚdziemy pracowaÊ na zbiorze danych przetasowanym tylko raz — na
poczÈtku. Naleĝy unikaÊ tasowania w przypadku pracy z sekwencjami i modelami bazujÈcymi
na pamiÚci: w takich sytuacjach musimy wykorzystywaÊ istniejÈcÈ korelacjÚ do okreĂlania
rozkïadu przyszïych przykïadów.
Podczas pracy z bibliotekami NumPy i Scikit-Learn zawsze warto wyznaczyÊ staïÈ wartoĂÊ ziarna losowoĂci, dziÚki czemu inne osoby bÚdÈ w stanie odtworzyÊ przebieg eksperymentu w tych samych warunkach poczÈtkowych. Wystarczy wywoïaÊ funkcjÚ np.random.seed(…) i uĝyÊ parametru random_state
dostÚpnego w wielu metodach Scikit-Learn.
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Sprawdzian krzyĝowy
Dobrym sposobem wykrywania problemów z niewïaĂciwie dobranymi zbiorami testowymi
jest technika sprawdzianu krzyĝowego (kroswalidacji; ang. cross-validation). W szczególnoĂci
interesuje nas k-krotny sprawdzian krzyĝowy (ang. K-fold cross-validation). Mechanizm kroswalidacji polega na podzieleniu zestawu danych X na zmienny zbiór testowy i zbiór uczÈcy
(pozostaïe przykïady). Rozmiar zbioru testowego jest uzaleĝniony od liczby grup — w ciÈgu
k przebiegów zbiór testowy wykorzystuje wszystkie przykïady z zestawu danych.
Proces ten zostaï zaprezentowany na rysunku 1.3.

Rysunek 1.3. Schemat k-krotnego sprawdzianu krzyĝowego

W ten sposób moĝliwa staje siÚ ocena dokïadnoĂci modelu za pomocÈ róĝnych podziaïów
próbkowania, a proces uczenia moĝe byÊ realizowany przy uĝyciu wiÚkszych zestawów danych, dokïadniej zaĂ na (k–1)*N przykïadach. W idealnej sytuacji dokïadnoĂÊ powinna byÊ
podobna we wszystkich przebiegach, w rzeczywistoĂci jednak osiÈga ona wartoĂci poniĝej
Ăredniej. Oznacza to, ĝe zbiór uczÈcy tworzÈ przykïady niezawierajÈce cech potrzebnych do
wïaĂciwego dopasowania hiperpowierzchni separujÈcych modelu przy uwzglÚdnieniu pdane.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu przyjrzymy siÚ uwaĝniej tym zagadnieniom, jeĂli jednak odchylenie standardowe dokïadnoĂci jest zbyt duĝe (wartoĂÊ progowÈ ustalamy w zaleĝnoĂci od
natury problemu/modelu), to oznacza prawdopodobnie, ĝe zestaw X nie zostaï utworzony
jednorodnie z pdane i na etapie wstÚpnego przetwarzania danych warto oceniÊ wpïyw elementów odstajÈcych. Rysunek 1.4 przedstawia wykres 15-krotnego sprawdzianu krzyĝowego
wykonanego dla modelu regresji logistycznej.
Przy Ăredniej wynoszÈcej 0,91 (ciÈgïa, szara linia poĂrodku) wartoĂci oscylujÈ w zakresie od
0,84 do 0,95. W tym konkretnym przypadku, biorÈc pod uwagÚ to, ĝe poczÈtkowym celem
byïo uĝycie klasyfikatora liniowego, moĝemy stwierdziÊ, iĝ wszystkie grupy cechujÈ siÚ duĝÈ
dokïadnoĂciÈ. Stanowi to dowód, ĝe zestaw danych jest rozdzielny liniowo; wystÚpujÈ tu jednak pewne przykïady (grupa 9.) wymagane do uzyskania minimalnej dokïadnoĂci rzÚdu 0,88.
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Rysunek 1.4. DokïadnoĂci uzyskane za pomocÈ sprawdzianu krzyĝowego

K-krotny sprawdzian krzyĝowy wystÚpuje w róĝnych odmianach dostosowanych do rozwiÈzywania okreĂlonych problemów:
Q Warstwowy k-krotny sprawdzian krzyĝowy (ang. stratified k-fold): standardowy

k-krotny sprawdzian krzyĝowy rozdziela zestaw danych bez uwzglÚdniania
rozkïadu prawdopodobieñstwa p(y | x), zatem niektóre grupy mogÈ teoretycznie
zawieraÊ jedynie ograniczonÈ liczbÚ etykiet. Z kolei warstwowy k-krotny sprawdzian
krzyĝowy stara siÚ tak rozdzieliÊ zestaw danych X, ĝeby wszystkie etykiety byïy
rozïoĝone równomiernie.
Q Metoda LOO (ang. leave-one-out — pozostaw jeden): ta technika jest najbardziej

drastyczna, poniewaĝ generuje N grup, z których kaĝda zawiera N–1 przykïadów
uczÈcych i tylko jeden przykïad testowy. W ten sposób maksymalna moĝliwa
liczba przykïadów zostaje uĝyta do uczenia i caïkiem ïatwo moĝna sprawdziÊ,
czy algorytm jest zdolny do uzyskania wystarczajÈcej dokïadnoĂci lub czy moĝe
lepiej wybraÊ innÈ strategiÚ. GïównÈ wadÈ tego rozwiÈzania jest koniecznoĂÊ
wyuczenia N modeli, a w przypadku duĝej wartoĂci N mogÈ pojawiaÊ siÚ
problemy ze skutecznoĂciÈ. Poza tym przy duĝej liczbie przykïadów wzrasta
prawdopodobieñstwo wystÚpowania podobieñstwa pomiÚdzy dwoma losowymi
przykïadami, dlatego wiele grup moĝe dawaÊ niemal identyczne rezultaty.
JednoczeĂnie metoda LOO ogranicza moĝliwoĂci oceniania zdolnoĂci generalizacji,
poniewaĝ jeden przykïad testowy nie wystarczy do uzyskania rzetelnego oszacowania.
Q Metoda LPO (ang. leave-P-out — pozostaw P): w tym przypadku liczba przykïadów

testowych wynosi p (zbiory pokrywajÈce siÚ), zatem liczba grup jest równa wartoĂci
wspóïczynnika dwumianowego n po p. Unikamy w ten sposób wad techniki LOO;
rozwiÈzanie to stanowi kompromis pomiÚdzy zwykïym sprawdzianem krzyĝowym
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a metodÈ LOO. Liczba grup moĝe byÊ bardzo duĝa, moĝemy jÈ jednak kontrolowaÊ,
dostosowujÈc liczbÚ p przykïadów testowych, jeĂli jednak bÚdzie ona za maïa albo
za duĝa, wspóïczynnik dwumianowy moĝe eksplodowaÊ. Istotnie, jeĂli p zawiera
okoïo n/2 przykïadów, otrzymujemy maksymalnÈ liczbÚ grup:
p
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nt
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p! n  p ! t 1 t

jeĞli
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Biblioteka Scikit-Learn zawiera wszystkie te metody (oraz ich odmiany), sugerujÚ jednak
korzystanie zawsze z funkcji pomocniczej cross_val_score(), pozwalajÈcej stosowaÊ róĝne
metody wobec okreĂlonego problemu. W poniĝszym fragmencie kodu, który bazuje na wielomianowej maszynie wektorów noĂnych i zestawie danych MNIST, wprowadzamy tÚ funkcjÚ, definiujÈc liczbÚ grup (parametr cv). W ten sposób biblioteka Scikit-Learn automatycznie
wykorzysta warstwowy k-krotny sprawdzian krzyĝowy w klasyfikacji kategorialnej, a w pozostaïych sytuacjach standardowÈ k-krotnÈ kroswalidacjÚ:
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.svm import SVC
data = load_digits()
svm = SVC(kernel='poly')
skf_scores = cross_val_score(svm, data['data'], data['target'], cv=10)
print(skf_scores)
[ 0.96216216 1.
0.93922652 0.99444444 0.98882682 0.98882682
0.99441341 0.99438202 0.96045198 0.96590909]
print(skf_scores.mean())
0.978864325583

Kaĝda grupa cechuje siÚ bardzo duĝÈ dokïadnoĂciÈ (> 0,9), zatem spodziewamy siÚ, ĝe
metodÈ LOO uzyskamy jeszcze wiÚkszÈ jej wartoĂÊ. Korzystamy z 1797 przykïadów, dlatego
powinniĂmy uzyskaÊ tyle samo wyników:
from sklearn.model_selection import cross_val_score, LeaveOneOut
loo_scores = cross_val_score(svm, data['data'], data['target'], cv=LeaveOneOut())
print(loo_scores[0:100])
[ 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.

1. 1.
1. 1.
1. 1.
1. 1.
1. 1.
1.]

1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
0.
1.

1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.

print(loo_scores.mean())
0.988870339455
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Zgodnie z oczekiwaniami uzyskana dokïadnoĂÊ jest bardzo duĝa, jednak pewne przykïady sÈ
nadal nieprawidïowo klasyfikowane. Jak siÚ wkrótce przekonamy, taka sytuacja moĝe ĂwiadczyÊ o przetrenowaniu, co oznacza, ĝe model jest doskonale dopasowany do zbioru uczÈcego,
ale traci zdolnoĂÊ uogólniania. Metoda LOO nie nadaje siÚ jednak zbytnio do pomiaru zdolnoĂci uogólniania z powodu rozmiaru zbioru walidacyjnego.
Sprawděmy teraz algorytm przy uĝyciu techniki LPO. UwzglÚdniwszy dotychczas uzyskane
informacje, wybraliĂmy mniejszy zestaw danych Iris i klasyfikator bazujÈcy na regresji logistycznej. Korzystamy ze 150 przykïadów (N=150), zatem po wyborze wartoĂci p=3 uzyskujemy 551 300 grup:
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import cross_val_score, LeavePOut
data = load_iris()
p = 3
lr = LogisticRegression()
lpo_scores = cross_val_score(lr, data['data'], data['target'], cv=LeavePOut(p))
print(lpo_scores[0:100])
[ 1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
0.66666667 ...

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

print(lpo_scores.mean())
0.955668420098

Podobnie jak w poprzednim przykïadzie, wyĂwietliliĂmy zaledwie pierwsze 100 wyników,
jednak juĝ po kilku pierwszych wartoĂciach moĝemy zauwaĝyÊ ogólnÈ tendencjÚ.
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Technika sprawdzianu krzyĝowego stanowi potÚĝne narzÚdzie, które przydaje siÚ szczególnie wtedy, gdy koszt skutecznoĂci nie jest zbyt duĝy. Niestety, nie jest ona jednak najlepszym rozwiÈzaniem w przypadku modeli uczenia gïÚbokiego, cechujÈcych siÚ znacznym
rozmiarem zestawu danych, a proces uczenia moĝe trwaÊ nawet wiele dni. Przekonamy siÚ
jednak, ĝe w takich sytuacjach prawidïowy wybór (wspóïczynnika podziaïu zestawu danych)
wraz z dokïadnÈ analizÈ zestawów danych i wprowadzeniem takich technik jak regularyzacja
czy normalizacja pozwala uzyskiwaÊ modele wykazujÈce doskonaïÈ zdolnoĂÊ uogólniania.

Cechy modelu uczenia maszynowego
W tym podrozdziale przyjrzymy siÚ modelom nadzorowanym i zastanowimy siÚ, w jaki sposób
moĝna mierzyÊ ich teoretycznÈ, potencjalnÈ dokïadnoĂÊ i zdolnoĂÊ prawidïowego uogólniania dla wszystkich moĝliwych przykïadów zawartych w pdane. WiÚkszoĂÊ omawianych tu koncepcji powstaïa jeszcze przed nastaniem ery uczenia gïÚbokiego, ciÈgle jednak majÈ olbrzymi wpïyw na projekty badawcze. Na przykïad pojÚcie pojemnoĂci (ang. capacity)
stanowi do dzisiaj otwarte pytanie, jakie neurobiolodzy zadajÈ w kontekĂcie ludzkiego mózgu. Wspóïczesne modele uczenia gïÚbokiego zawierajÈce dziesiÈtki warstw i miliony parametrów ponownie oĝywiïy dyskusjÚ w ujÚciu matematycznym. Te oraz inne zagadnienia, takie jak granice wariancji estymatora, znowu przyciÈgajÈ uwagÚ, poniewaĝ algorytmy stajÈ siÚ
coraz potÚĝniejsze, a skutecznoĂÊ, która niegdyĂ pozostawiaïa wiele do ĝyczenia, daje teraz
wielkie moĝliwoĂci. Wspóïczesny inĝynier gïÚbokich sieci neuronowych oczekuje dzisiaj, ĝe
jego praca bÚdzie umoĝliwiaÊ uczenie modelu, a takĝe peïne wykorzystanie jego pojemnoĂci, maksymalizacjÚ zdolnoĂci uogólniania i zwiÚkszenie dokïadnoĂci w stopniu przewyĝszajÈcym nawet moĝliwoĂci ludzkiego mózgu.

PojemnoĂÊ modelu
Jeĝeli bÚdziemy rozwaĝaÊ model nadzorowany jako zbiór parametryzowanych funkcji, to
przez duĝÈ pojemnoĂÊ modelu (ang. representational capacity) rozumiemy, ĝe w zbiorze tym
znajdziemy duĝÈ liczbÚ bardzo róĝnych rozkïadów danych. Aby zrozumieÊ to pojÚcie,
weěmy funkcjÚ f(x) róĝniczkowalnÈ dowolnie wiele razy w pewnym otoczeniu punktu x0
i rozpiszmy jÈ w postaci szeregu Taylora:

f x

f c x0
f x0 
1!

f cc x0
x  x0 
2!

x  x0

2
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¦
n 0
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Moĝemy postanowiÊ, aby korzystaÊ z n pierwszych czïonów, dziÚki czemu otrzymamy wielomianowÈ funkcjÚ n-tego stopnia. Na rysunku 1.5 widzimy dwuwymiarowy przykïad z szeĂcioma funkcjami (poczÈwszy od funkcji liniowej). Moĝemy zobaczyÊ zmianÚ ich przebiegu
dla maïego zestawu punktów danych.
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Rysunek 1.5. Przebiegi szeĂciu róĝnych, wielomianowych krzywych rozdzielajÈcych

ZdolnoĂÊ szybkiego zmieniania krzywizny jest wprost proporcjonalna do stopnia wielomianu.
Jeĝeli wybierzemy klasyfikator liniowy, bÚdziemy mogli wpïywaÊ jedynie na jego nachylenie
(caïy czas omawiamy przykïad w przestrzeni dwuwymiarowej) i punkt przeciÚcia z osiÈ
wspóïrzÚdnych. Z kolei po wybraniu funkcji wyĝszego stopnia uzyskujemy wiÚkszÈ swobodÚ
w zaginaniu krzywizny. Weěmy pod uwagÚ funkcje o stopniach n=1 i n=2. W przypadku
tej pierwszej moĝemy uwzglÚdniÊ punkt (kropkÚ) widniejÈcy w miejscu x=11, jednak ta decyzja bÚdzie miaïa negatywny wpïyw na punkt umieszczony w x=5.
Jedynie parametryzowana funkcja nieliniowa jest w stanie skutecznie rozwiÈzaÊ ten problem, poniewaĝ wymaga on pojemnoĂci potencjalnej wiÚkszej od zapewnianej przez klasyfikatory liniowe. Innym klasycznym przykïadem jest funkcja XOR. Badacze przez dïugi czas
ignorowali koncepcjÚ perceptronów (liniowych sieci neuronowych), poniewaĝ nie potrafiïy
one klasyfikowaÊ zestawów danych generowanych przy uĝyciu funkcji XOR. Na szczÚĂcie
problem ten (i wiele innych, których zïoĝonoĂÊ wykracza poza moĝliwoĂci klasycznych modeli uczenia maszynowego) zostaï rozwiÈzany w momencie wprowadzenia perceptronów
wielowarstwowych zawierajÈcych funkcje nieliniowe.

PojemnoĂÊ Vapnika-Chervonenkisa
PojemnoĂÊ klasyfikatora zostaïa matematycznie sformalizowana w postaci teorii Vapnika-Chervonenkisa. Zanim przejdziemy do definicji, musimy najpierw wyjaĂniÊ pojÚcie rozbijania
(ang. shattering). Jeĝeli mamy klasÚ zbiorów C i zbiór M, to mówimy, ĝe C rozbija M, jeĝeli:

mi  M c j  C  mi

cj  M
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Innymi sïowy dowolny podzbiór M moĝemy uzyskaÊ jako czÚĂÊ wspólnÈ okreĂlonego wystÈpienia
zbioru C (cj) i samego zbioru M. JeĂli teraz rozwaĝymy model jako funkcjÚ parametryzowanÈ:

C

f T

gdzie T  R p

Chcemy okreĂliÊ jej pojemnoĂÊ w odniesieniu do skoñczonego zestawu danych X:

X

^ x0 , x1 , , xN `

gdzie xi  R k

Zgodnie z teoriÈ Vapnika-Chervonenkisa moĝemy stwierdziÊ, ĝe model f rozbija zbiór X, jeĝeli nie ma bïÚdów klasyfikacji dla kaĝdego moĝliwego przydziaïu etykiety. Moĝemy wiÚc
zdefiniowaÊ pojemnoĂÊ Vapnika-Chervonenkisa (zwanÈ takĝe pojemnoĂciÈ VC lub wymiarem VC) jako maksymalnÈ moc podzbioru X, jakÈ moĝe rozbiÊ model f.
Przykïadowo jeĂli teraz rozwaĝymy klasyfikator liniowy w przestrzeni dwuwymiarowej, pojemnoĂÊ VC bÚdzie równa 3, poniewaĝ zawsze moĝemy oznaczyÊ trzy przykïady rozbijane
przez model f; jest to jednak niemoĝliwe we wszystkich sytuacjach, gdzie N > 3. Kwestia
funkcji XOR stanowi przykïad modelu wymagajÈcego pojemnoĂci VC wiÚkszej niĝ 3. Spójrz
na rysunek 1.6.

Rysunek 1.6. Problem XOR z ukazanymi róĝnymi krzywymi rozdzielajÈcymi
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Taki okreĂlony dobór etykiet sprawia, ĝe ten zestaw staje siÚ nieliniowo rozdzielny. Jedynym
sposobem rozwiÈzania tego problemu jest wprowadzenie funkcji wielomianowych wyĝszego
rzÚdu (lub funkcji nieliniowych). Krzywe (przynaleĝne do klasyfikatora, którego pojemnoĂÊ
VC jest wiÚksza od 3) mogÈ rozdzielaÊ obszary w lewym górnym i prawym dolnym rogu wykresu, co jest niewykonalne w przypadku prostej (moĝe ona zawsze oddzielaÊ jeden punkt
od trzech pozostaïych).

ObciÈĝenie estymatora
Przyjrzyjmy siÚ teraz parametryzowanemu modelowi zawierajÈcemu jeden parametr wektorowy (nie jest to ĝadne ograniczenie, lecz wyïÈcznie nasz wybór w celach dydaktycznych):

p X ;T
Celem procesu uczenia jest takie oszacowanie parametru ș, ĝeby (na przykïad) zmaksymalizowaÊ dokïadnoĂÊ klasyfikacji. Zdefiniujmy obciÈĝenie (ang. bias) estymatora (w odniesieniu
do parametru ș):

ObciąĪenie ª¬T º¼

Ex|T ª¬T º¼  T

§
·

¨ ¦T p x | T ¸  T
© x
¹

Innymi sïowy obciÈĝenie stanowi róĝnicÚ pomiÚdzy wartoĂciÈ oczekiwanÈ oszacowania
a rzeczywistÈ wartoĂciÈ parametru. PamiÚtaj, ĝe oszacowanie jest funkcjÈ zestawu danych X
i nie moĝna go tu rozpatrywaÊ jako staïej.
Estymator jest nieobciÈĝony (ang. unbiased), jeĝeli:

ObciąĪenie ª¬T º¼

0  E ª¬T º¼ T

Co wiÚcej, estymator jest spójny (ang. consistent), jeĝeli sekwencja oszacowañ jest zbieĝna
(przynajmniej z prawdopodobieñstwem równym 1) z wartoĂciÈ rzeczywistÈ, gdy k ĺ :

H ! 0 P T  Tk  H o 1 kiedy k o f
MajÈc dany zestaw danych X, którego przykïady pochodzÈ z pdane, dokïadnoĂÊ estymatora
jest odwrotnie proporcjonalna do jego obciÈĝenia. Estymatory nieobciÈĝone (lub o maïym
obciÈĝeniu) sÈ w stanie odwzorowywaÊ zestaw danych X z duĝÈ precyzjÈ, natomiast estymatory o duĝym obciÈĝeniu bÚdÈ miaïy prawdopodobnie zbyt maïÈ pojemnoĂÊ, aby rozwiÈzaÊ dany problem, dlatego ich umiejÚtnoĂÊ wykrywania wzorców jest niewielka.
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Obliczmy teraz pochodnÈ obciÈĝenia w odniesieniu do wektora ș (przyda nam siÚ to w dalszej czÚĂci ksiÈĝki):

wObciąĪenie ¬ªT ¼º
wT

w
wT

§
wp x | T
¨ ¦ T
¨ x
wT
©
ª w log p x | T º
«T
» 1
wT
«¬
»¼

§§
·
·

¨ ¨ ¦T p x | T ¸  T ¸
¹
©© x
¹

§
w log p x | T
¨ ¦ T p x | T
¨ x
wT
©

·
¸  1 Ex|T
¸
¹

·
¸ 1
¸
¹

>@

Zauwaĝ, ĝe ostatnie równanie dziÚki liniowoĂci E x jest prawdziwe równieĝ wtedy, gdy
do oszacowania ș dodamy czïon niezaleĝny od x. Istotnie zgodnie z prawami prawdopodobieñstwa moĝemy ïatwo sprawdziÊ, ĝe:

¦ T  a
x

p x |T

¦T p
x

x | T  a¦ p x | T
x

¦T p

x |T

x

Niedotrenowanie
Model o duĝym obciÈĝeniu prawdopodobnie bÚdzie niedotrenowany wobec zbioru uczÈcego.
Rozwaĝmy scenariusz zaprezentowany na rysunku 1.7.

Rysunek 1.7. Klasyfikator niedotrenowany: nie jest w stanie prawidïowo rozdzieliÊ obydwu klas
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Nawet jeĂli problem jest bardzo trudny do rozwiÈzania, moĝemy spróbowaÊ dostosowaÊ model
liniowy. Na koniec procesu uczenia nachylenie i punkt przeciÚcia z osiÈ ukïadu wspóïrzÚdnych wynoszÈ mniej wiÚcej odpowiednio: –1 i 0 (co widaÊ na rysunku 1.7). Jeĝeli jednak
zmierzymy dokïadnoĂÊ, okaĝe siÚ, ĝe jest ona niemal równa 0! Bez wzglÚdu na liczbÚ przebiegów model ten nigdy nie rozpozna powiÈzañ pomiÚdzy zbiorami X i Y. Zjawisko to nazywamy niedotrenowaniem (lub niedopasowaniem; ang. underfitting) i stanowi ono gïówny
wskaěnik bardzo niskiej dokïadnoĂci uczenia. Nawet jeĂli pewne czynnoĂci wstÚpnego przetwarzania danych mogÈ jÈ poprawiÊ, jedynym rozwiÈzaniem w przypadku niedotrenowanego
modelu jest dobór modelu o wiÚkszej pojemnoĂci.
W zadaniach uczenia maszynowego naszym celem jest uzyskanie maksymalnej dokïadnoĂci,
poczÈwszy od zbioru uczÈcego aĝ do zbioru walidacyjnego. W bardziej formalnym ujÚciu
moĝemy powiedzieÊ, ĝe chcemy tak usprawniaÊ modele, aby osiÈgnÈÊ dokïadnoĂÊ jak najbardziej zbliĝonÈ do dokïadnoĂci Bayesa (ang. Bayes accuracy). Nie jest to wyraěnie zdefiniowana wartoĂÊ, lecz teoretyczna górna granica dokïadnoĂci, jakÈ moĝe osiÈgnÈÊ dany estymator. Zostaïo to zilustrowane na rysunku 1.8.

Rysunek 1.8. Schemat poziomów dokïadnoĂci

DokïadnoĂÊ Bayesa czÚsto stanowi czysto teoretycznÈ granicÚ i w wielu przypadkach nie
moĝna jej osiÈgnÈÊ nawet za pomocÈ ukïadów biologicznych, jednak postÚpy w dziedzinie
uczenia gïÚbokiego pozwalajÈ tworzyÊ modele, których dokïadnoĂÊ jest tylko nieco gorsza
od dokïadnoĂci Bayesa. Generalnie nie istnieje jawny wzór pozwalajÈcy wyznaczyÊ dokïadnoĂÊ
Bayesa, dlatego za wyznacznik sïuĝÈ moĝliwoĂci ludzkiego mózgu. W poprzednim przykïadzie klasyfikacji czïowiek bïyskawicznie rozróĝnia róĝne typy punktów danych, jednak
dla klasyfikatorów o ograniczonej pojemnoĂci problem ten moĝe byÊ bardzo skomplikowany.
Niektóre z omawianych w tej ksiÈĝce modeli rozwiÈzujÈ go, osiÈgajÈc bardzo duĝÈ wartoĂÊ
dokïadnoĂci. W tym momencie natrafiamy jednak na kolejne wyzwanie, które stanie siÚ dla
nas bardziej zrozumiaïe po zdefiniowaniu pojÚcia wariancji estymatora.
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Wariancja estymatora
Na poczÈtku rozdziaïu zdefiniowaliĂmy proces generowania danych pdane i zaïoĝyliĂmy, ĝe
nasz zestaw danych X korzysta z tego rozkïadu. Nie chcemy jednak poznawaÊ istniejÈcych
zwiÈzków, ograniczajÈc siÚ wyïÈcznie do tego zestawu danych, oczekujemy natomiast, ĝe
nasz model bÚdzie sprawnie uogólniaï prognozy wobec dowolnego podzbioru wygenerowanego za pomocÈ pdane. DobrÈ miarÈ tego zjawiska jest wariancja (ang. variance) estymatora:

War ª¬T º¼

2
BádStd ª¬T º¼

2
E ª T  E ª¬T º¼ º
«¬
»¼

Moĝemy równieĝ zdefiniowaÊ wariancjÚ jako kwadrat bïÚdu standardowego (na drodze
analogii z odchyleniem standardowym). Duĝa wariancja sugeruje znaczne zmiany w dokïadnoĂci podczas pojawiania siÚ nowych podzbiorów, poniewaĝ model prawdopodobnie uzyskaï
bardzo wysokÈ dokïadnoĂÊ uczenia poprzez przetrenowanie na ograniczonym zestawie relacji i niemal caïkowicie zatraciï umiejÚtnoĂÊ uogólniania.

Przetrenowanie
Jeĝeli niedotrenowanie stanowiïo konsekwencjÚ maïej pojemnoĂci i duĝego obciÈĝenia, to
przetrenowanie (lub nadmierne dopasowanie; ang. overfitting) jest zjawiskiem powiÈzanym
z duĝÈ wartoĂciÈ wariancji. Generalnie moĝemy obserwowaÊ bardzo duĝÈ dokïadnoĂÊ uczenia (byÊ moĝe bliskÈ nawet dokïadnoĂci Bayesa), która jednak bardzo maleje wobec zbioru
walidacyjnego. Oznacza to, ĝe pojemnoĂÊ modelu jest wystarczajÈco (a moĝe nawet zbyt)
duĝa do danego zadania (wraz ze wzrostem pojemnoĂci zwiÚksza siÚ wartoĂÊ wariancji),
a takĝe ĝe zbiór uczÈcy nie jest wystarczajÈco reprezentatywny dla pdane. Aby lepiej zrozumieÊ
to zagadnienie, przeanalizuj rysunek 1.9.

Rysunek 1.9. Prawidïowe dopasowanie (po lewej), klasyfikator przetrenowany (po prawej)
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W wykresie po lewej uĝyliĂmy modelu regresji logistycznej, natomiast wykres po prawej
uzyskaliĂmy za pomocÈ modelu maszyny wektorów noĂnych z jÈdrem wielomianowym szóstego stopnia. Jeĝeli przyjrzymy siÚ temu drugiemu modelowi, zauwaĝymy, ĝe granice decyzyjne sÈ znacznie precyzyjniejsze i odstaje od nich tylko kilka przykïadów. BiorÈc pod uwagÚ
wymiary obydwu zbiorów danych, moglibyĂmy stwierdziÊ, ĝe nieliniowa maszyna wektorów
noĂnych lepiej wychwytuje ich dynamikÚ. JeĂli jednak stworzymy kolejny zestaw danych za
pomocÈ procesu pdane, a diagonalny ogon stanie siÚ szerszy, model regresji logistycznej nadal
bÚdzie prawidïowo klasyfikowaÊ punkty danych, natomiast drastycznie zmaleje dokïadnoĂÊ
maszyny wektorów noĂnych. Drugi model jest bardzo podatny na przetrenowanie i wymagane jest wprowadzanie pewnych poprawek. Gdy dokïadnoĂÊ dla zbioru walidacyjnego jest
znacznie niĝsza niĝ dla zbioru uczÈcego, dobrym rozwiÈzaniem staje siÚ zwiÚkszenie liczby
przykïadów uczÈcych, aby moĝna byïo uwzglÚdniaÊ rzeczywisty proces pdane. W rzeczywistoĂci bywa czasami tak, ĝe zbiór uczÈcy jest od poczÈtku generowany za pomocÈ hipotetycznego rozkïadu majÈcego niewiele wspólnego z rzeczywistoĂciÈ, ewentualnie liczba przykïadów
uĝywanych do walidacji jest zbyt duĝa, co zmniejsza iloĂÊ informacji zawartych w pozostaïych przykïadach. Sprawdzian krzyĝowy jest wartoĂciowym sposobem oceniania jakoĂci zestawów danych, zawsze jednak moĝemy odkryÊ zupeïnie nowe podzbiory (na przykïad generowane po wdroĝeniu aplikacji do Ărodowiska produkcyjnego), które bÚdÈ nieprawidïowo
klasyfikowane pomimo rzekomej przynaleĝnoĂci do pdane. Jeĝeli nie mamy moĝliwoĂci powiÚkszenia zbioru testowego, przydatne moĝe byÊ dogenerowanie danych, poniewaĝ metoda ta pozwala tworzyÊ sztuczne przykïady (w przypadku obrazów przeprowadzane sÈ operacje odwracania, obracania lub rozmywania) za pomocÈ informacji zawartych w istniejÈcych
punktach danych. Inne strategie zapobiegajÈce przetrenowaniu bazujÈ na technice zwanej
regularyzacjÈ, do której powrócimy pod koniec rozdziaïu. Na razie wystarczy nam informacja,
ĝe skutek regularyzacji przypomina czÚĂciowÈ linearyzacjÚ, co wiÈĝe siÚ ze zmniejszaniem
pojemnoĂci, a zatem równieĝ redukcjÈ wariancji.

Granica Craméra—Rao
Jeĝeli istnieje teoretyczna moĝliwoĂÊ stworzenia modelu nieobciÈĝonego (nawet asymptotycznie), nie moĝna tego samego powiedzieÊ o wariancji. Aby zrozumieÊ tÚ koncepcjÚ, musimy wprowadziÊ istotnÈ definicjÚ: informacjÚ Fishera. JeĂli mamy parametryzowany model
i proces generowania danych pdane, moĝemy wyznaczyÊ funkcjÚ prawdopodobieñstwa przy
uwzglÚdnieniu nastÚpujÈcych parametrów:

L T |X

p X |T

Funkcja ta pozwala mierzyÊ dopasowanie modelu do pierwotnego procesu generowania danych. Przebieg tej funkcji moĝe przyjmowaÊ róĝne ksztaïty, od wyraěnie zarysowanych
krzywych wypukïych aĝ do niemal zupeïnych wypïaszczeñ. Na rysunku 1.10 widzimy dwa
przykïady zaleĝne od jednego parametru.
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Rysunek 1.10. Spiczasty (po lewej) i spïaszczony (po prawej) przebieg prawdopodobieñstwa

Od razu widzimy, ĝe w pierwszym przypadku moĝemy ïatwo osiÈgnÈÊ prawdopodobieñstwo
maksymalne za pomocÈ wzrostu wzdïuĝ gradientu, gdyĝ wykres funkcji jest bardzo stromy.
Jednakĝe w drugiej sytuacji rozmiar gradientu jest mniejszy i szybciej moĝna zatrzymaÊ siÚ
przed osiÈgniÚciem maksimum globalnego z powodu nieĂcisïoĂci numerycznych lub tolerancji. W najgorszym wypadku przebieg funkcji moĝe byÊ niemal pïaski na dïugich odcinkach,
co oznacza wartoĂÊ gradientu zbliĝonÈ do zera. ChcielibyĂmy, oczywiĂcie, zawsze pracowaÊ
na bardzo wyrazistych i stromych funkcjach prawdopodobieñstwa, poniewaĝ zawierajÈ one
wiÚcej informacji na temat ich maksimum. Informacja Fishera wyznacza tÚ wartoĂÊ w sposób iloĂciowy. Definiujemy jÈ nastÚpujÈco dla pojedynczego parametru:

I T

2
ª§ w
· º
Ex |T «¨
log p x | T ¸ »
¹ »¼
«¬© wT

Informacja Fishera jest nieograniczonÈ, nieujemnÈ liczbÈ wprost proporcjonalnÈ do iloĂci
informacji przenoszonej przez logarytm prawdopodobieñstwa. Wprowadzenie logarytmu nie
ma wpïywu na wzrost gradientu, ale upraszcza poszczególne wyraĝenia, gdyĝ przeksztaïca
iloczyny w sumy. WartoĂÊ tÚ moĝemy interpretowaÊ jako szybkoĂÊ gradientu w dÈĝeniu
funkcji do maksimum. Jej wiÚksze wartoĂci sugerujÈ zatem lepsze przybliĝenia, natomiast
hipotetyczna wartoĂÊ zero wskazywaïaby, ĝe równieĝ prawdopodobieñstwo okreĂlenia oszacowania wïaĂciwego parametru byïoby zerowe.
Podczas pracy z zestawem K parametrów informacja Fishera staje siÚ dodatnio póïokreĂlonÈ
macierzÈ:
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Macierz ta jest symetryczna i ma jeszcze jednÈ waĝnÈ wïasnoĂÊ: gdy wartoĂÊ wynosi 0, oznacza to, ĝe odpowiednia para parametrów staje siÚ ortogonalna w celu oszacowania maksymalnego prawdopodobieñstwa i moĝna je traktowaÊ rozdzielnie. W wielu rzeczywistych
sytuacjach, jeĂli wartoĂÊ jest zbliĝona do zera, oznacza ona maïÈ korelacjÚ pomiÚdzy parametrami i mimo ĝe taka operacja wykracza nieco poza rygor aparatu matematycznego,
moĝliwe okazuje siÚ ich rozïÈczenie.
W tym momencie moĝemy wprowadziÊ granicÚ Craméra-Rao (ang. Cramér-Rao bound),
zgodnie z którÈ dla kaĝdego nieobciÈĝonego estymatora, dla którego zbiorem metrycznym
jest x (z rozkïadem prawdopodobieñstwa p(x; ș)), wariancja dowolnego estymatora funkcji ș
jest zawsze ograniczona z doïu zgodnie z nastÚpujÈcÈ nierównoĂciÈ:

War ª¬T º¼ t

1
I T

W istocie, jeĂli rozwaĝymy poczÈtkowo ogólny estymator i powiÈĝemy nierównoĂÊ Cauchy’ego-Schwarza z wariancjÈ i informacjÈ Fishera (obydwiema wyraĝanymi jako wartoĂci oczekiwane), otrzymujemy:
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JeĂli teraz wyznaczymy pochodne obciÈĝenia w odniesieniu do ș, biorÈc pod uwagÚ, ĝe
wartoĂÊ spodziewana oszacowania ș nie zaleĝy od x, moĝemy przeksztaïciÊ prawÈ stronÚ
nierównoĂci w poniĝszy sposób:
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W przypadku nieobciÈĝonego estymatora pochodna po prawej stronie jest równa 0, zatem
otrzymujemy:

War ª¬T º¼  I T t 1
Innymi sïowy moĝemy próbowaÊ zmniejszyÊ wariancjÚ, ale bÚdzie ona zawsze ograniczona
z doïu przez odwrotnoĂÊ informacji Fishera. Zatem dla danego zestawu danych i modelu
zawsze istnieje granica zdolnoĂci uogólniania. W pewnych sytuacjach ïatwo jest okreĂliÊ tÚ
miarÚ. Jej rzeczywista wartoĂÊ jest jednak teoretyczna, poniewaĝ wyznacza funkcjÚ prawdopodobieñstwa o kolejnej podstawowej wïasnoĂci: przechowuje ona wszystkie informacje
potrzebne do oszacowania najgorszego przypadku wariancji. Nie jest to niespodziankÈ: podczas omawiania pojemnoĂci modelu widzieliĂmy, w jaki sposób róĝne funkcje prowadzÈ do
wyĝszej lub niĝszej dokïadnoĂci. Jeĝeli dokïadnoĂÊ uczenia ma wystarczajÈco duĝÈ wartoĂÊ,
oznacza to, ĝe pojemnoĂÊ jest wystarczajÈca lub zbyt duĝa dla danego problemu. Nie zastanowiliĂmy siÚ jednak jeszcze nad rolÈ prawdopodobieñstwa p(X | ș).
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Modele o duĝej pojemnoĂci, zwïaszcza zawierajÈce maïe/przechowujÈce niewiele informacji
zestawy danych, mogÈ prowadziÊ do pïaskich przebiegów funkcji prawdopodobieñstwa
o wyĝszej wartoĂci niĝ w przypadku modeli cechujÈcych siÚ maïÈ pojemnoĂciÈ. Zatem wartoĂÊ informacji Fishera maleje, poniewaĝ wystÚpuje coraz wiÚcej zbiorów parametrów przechowujÈcych podobne wartoĂci prawdopodobieñstwa, a to ostatecznie jest przyczynÈ wzrostu wariancji i ryzyka przetrenowania. Na koniec tego podrozdziaïu warto rozwaĝyÊ ogólnÈ
reguïÚ wywodzÈcÈ siÚ z zasady zwanej brzytwÈ Ockhama: jeĝeli prosty model opisuje dane
zjawisko z wystarczajÈcÈ dokïadnoĂciÈ, nie ma sensu zwiÚkszaÊ jego pojemnoĂci. Zawsze
preferowany jest prostszy model (gdy jego skutecznoĂÊ jest dobra, a on sam dokïadnie reprezentuje dany problem), poniewaĝ pozwala on zaoszczÚdziÊ czas zarówno w fazie uczenia,
jak i wnioskowania, a takĝe jest wydajniejszy. ZasadÚ tÚ moĝemy wprowadziÊ jeszcze precyzyjniej w przypadku sieci uczenia gïÚbokiego, poniewaĝ ïatwiej nam wtedy dostosowywaÊ
liczbÚ warstw i neuronów aĝ do momentu osiÈgniÚcia poĝÈdanej dokïadnoĂci.

Funkcje straty i kosztu
Na poczÈtku rozdziaïu przyjrzeliĂmy siÚ koncepcji ogólnej funkcji docelowej, którÈ optymalizujemy w celu rozwiÈzania problemu uczenia maszynowego. W bardziej formalnym ujÚciu
(nadzorowanym), gdy mamy skoñczone zestawy danych X i Y:

X
Y

^ x0 , x1 , , xN `
^ y0 , y1 , , yN `

gdzie xi  R k
gdzie

yi  R t

moĝemy zdefiniowaÊ ogólnÈ funkcjÚ straty (ang. loss function) dla pojedynczego przykïadu jako:

J xi , yi ;T

J f xi , T , yi

J yi , yi

J stanowi funkcjÚ caïego zbioru parametrów i musi byÊ ona proporcjonalna do stosunku bïÚdu pomiÚdzy etykietÈ rzeczywistÈ a prognozowanÈ. InnÈ jej istotnÈ wïasnoĂciÈ jest wypukïoĂÊ. W wielu rzeczywistych sytuacjach warunek ten jest niemal niemoĝliwy do speïnienia.
Zawsze jednak warto szukaÊ wypukïych funkcji straty, poniewaĝ moĝemy je z ïatwoĂciÈ
zoptymalizowaÊ metodÈ gradientu prostego. Przekonamy siÚ o tym w rozdziale 9., „Sieci
neuronowe w uczeniu maszynowym”. Teraz zaĂ wystarczy, ĝe bÚdziemy traktowaÊ funkcjÚ
straty jako produkt poĂredni pomiÚdzy naszym procesem uczenia a idealnÈ optymalizacjÈ
matematycznÈ. BrakujÈcym ogniwem jest tu peïen zestaw danych. Jak juĝ wiemy, zestaw
danych X otrzymujemy z procesu pdane, który powinien zawieraÊ rozkïad rzeczywisty. Zatem
w trakcie minimalizowania funkcji kosztu bierzemy pod uwagÚ okreĂlony podzbiór punktów,
a nie peïen rzeczywisty zestaw danych. W wielu przypadkach nie stanowi to ograniczenia,
poniewaĝ przy zerowym obciÈĝeniu i wystarczajÈco maïej wariancji otrzymany model bÚdzie wykazywaï wystarczajÈcÈ zdolnoĂÊ uogólniania (wysokÈ dokïadnoĂÊ dla zbioru uczÈcego
i testowego). Jednak w kontekĂcie procesu generowania danych warto wprowadziÊ kolejnÈ
metrykÚ — ryzyko oczekiwane (ang. expected risk):
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Eryzyko > f @

³J

f x , T , y pdane x , y dxdy

WartoĂÊ tÚ moĝemy interpretowaÊ jako ĂredniÈ wartoĂÊ funkcji straty dla wszystkich moĝliwych przykïadów wygenerowanych za pomocÈ procesu pdane. Minimalizacja ryzyka oczekiwanego prowadzi do maksymalizacji dokïadnoĂci globalnej. Podczas pracy ze skoñczonÈ
liczbÈ przykïadów uczÈcych moĝemy z kolei zdefiniowaÊ funkcjÚ kosztu (ang. cost function;
czÚsto jest nazywana równieĝ funkcjÈ straty i nie naleĝy jej myliÊ z logarytmicznÈ funkcjÈ
prawdopodobieñstwa):

L X , Y ;T

N

¦J

xi , yi ;T

i 0

Jest to wïaĂciwa funkcja, którÈ bÚdziemy minimalizowaÊ, a po podzieleniu jej przez liczbÚ przykïadów (czynnik ten nie wpïywa w ĝaden sposób na rezultaty) nosi miano ryzyka empirycznego
(ang. empirical risk), poniewaĝ stanowi ono przybliĝenie (bazujÈce na rzeczywistych danych)
ryzyka oczekiwanego. Innymi sïowy chcemy znaleěÊ taki zbiór parametrów, w którym:

T*

arg maxT L X , Y ;T

Gdy funkcja kosztu zawiera wiÚcej niĝ dwa parametry, bardzo trudno (a moĝe wrÚcz niemoĝliwe) jest zrozumieÊ jej strukturÚ wewnÚtrznÈ. Moĝemy jednak przeanalizowaÊ jej pewne warunki potencjalne za pomocÈ schematu dwuwymiarowego (rysunek 1.11).

Rysunek 1.11. Róĝne rodzaje punktów na wykresie dwuwymiarowym
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Na rysunku 1.11 widzimy nastÚpujÈce obszary:
Q punkt poczÈtkowy, w którym z powodu wysokiej wartoĂci bïÚdu funkcja kosztu

równieĝ jest bardzo duĝa;
Q minima lokalne, w których gradient jest zerowy (a druga pochodna przyjmuje

wartoĂci dodatnie). SÈ one kandydatami na optymalne zestawy parametrów,
ale niestety, jeĂli wypukïoĂÊ nie jest zbyt duĝa, ruch wynikajÈcy z bezwïadnoĂci
lub jakieĂ zaszumienie mogÈ ïatwo odsunÈÊ punkt;
Q grzbiety (maksima lokalne), gdzie gradient jest równy 0, a druga pochodna

przyjmuje wartoĂci ujemne. SÈ to niestabilne punkty, poniewaĝ nawet drobne
zaburzenie pozwala uciec z tego obszaru do niĝej poïoĝonych obszarów;
Q wypïaszczenia to obszary, w których powierzchnia jest niemal pïaska, a gradient

ma wartoĂÊ bliskÈ 0. Jedynym sposobem ucieczki z wypïaszczenia jest utrzymywanie
resztowej energii kinetycznej — przyjrzymy siÚ uwaĝniej temu zagadnieniu
podczas omawiania neuronowych algorytmów optymalizacji
(rozdziaï 9. „Sieci neuronowe w uczeniu maszynowym”);
Q minimum globalne, czyli punkt, który chcemy osiÈgnÈÊ w procesie

optymalizowania funkcji kosztu.
Nawet jeĂli wystÚpowanie minimów lokalnych jest caïkiem prawdopodobne w przypadku
niewielu parametrów, wraz ze wzrostem liczby tych parametrów maleje szansa na znalezienie tychĝe obszarów. Istotnie n-wymiarowy punkt ș* stanowi minimum lokalne funkcji wypukïej (zakïadamy tutaj, ĝe L jest funkcjÈ wypukïÈ) jedynie wtedy, gdy:

° T L x*
®
*
°̄ H T L T

0
dodatnio

póáokreĞlona

Drugi warunek wymusza obecnoĂÊ dodatnio póïokreĂlonej macierzy Hessego (równoznacznie
wszystkie minory gïówne Hn z pierwszych n rzÚdów i n kolumn muszÈ byÊ nieujemne), zatem
wszystkie wartoĂci wïasne Ȝ0, Ȝ1, …, ȜN muszÈ byÊ nieujemne. Prawdopodobieñstwo takiej sytuacji maleje wraz ze wzrostem liczby parametrów (H jest macierzÈ kwadratowÈ o wymiarach
n×n, zawierajÈcÈ n wartoĂci wïasnych) i w modelach uczenia gïÚbokiego osiÈga wartoĂci bliskie
zeru, gdyĝ liczba wag przyjmuje wartoĂci rzÚdu 10 000 000 (a nawet wiÚcej). Czytelnik zainteresowany peïnym dowodem matematycznym moĝe zapoznaÊ siÚ z artykuïem High Dimensional
Spaces, Deep Learning and Adversarial Examples, Dube S., arXiv:1801.00634 [cs.CV]. W rezultacie wygodniejszym warunkiem okazuje siÚ obecnoĂÊ punktu siodïowego (ang. saddle point),
w którym wartoĂci wïasne majÈ róĝne znaki, a ortogonalne pochodne kierunkowe sÈ zerowe, nawet jeĂli dane punkty nie stanowiÈ lokalnych maksimów ani minimów. Spójrz na rysunek 1.12.
Widoczna na rysunku 1.12 funkcja ma wzór y=x3, a jej pierwsza i druga pochodna przyjmujÈ postaÊ odpowiednio: y`=3x2 i y``=6x, zatem y`(0)=0 oraz y``(0)=0. W takim wypadku (funkcja jednowartoĂciowa) punkt ten nazywany jest punktem przegiÚcia (ang. point
of inflection), poniewaĝ w punkcie x=0 zmienia siÚ wypukïoĂÊ funkcji. atwiej zrozumieÊ,
dlaczego punkt ten jest tak nazywany, jeĝeli przeanalizujemy trójwymiarowy ukïad wspóïrzÚdnych. Zostaï on zaprezentowany na rysunku 1.13.

41

Kup książkę

Poleć książkę

Algorytmy uczenia maszynowego

Rysunek 1.12. Punkt siodïowy na wykresie dwuwymiarowym

Rysunek 1.13. Punkt siodïowy na wykresie trójwymiarowym

Widoczna powierzchnia przypomina z ksztaïtu koñskie siodïo, a jeĝeli bÚdziemy rzutowaÊ
punkt w pïaszczyěnie ortogonalnej, w pïaszczyěnie XZ bÚdzie on minimum lokalnym, natomiast w wyniku rzutowania go w innej pïaszczyěnie (YZ) stanie siÚ on maksimum lokalnym.
Punkty siodïowe sÈ doĂÊ niebezpieczne, poniewaĝ wiele prostszych algorytmów moĝe w nich
zwolniÊ, a nawet siÚ zatrzymaÊ, przez co stracÈ moĝliwoĂÊ wyszukiwania wïaĂciwego kierunku.
W rozdziale 9., „Sieci neuronowe w uczeniu maszynowym”, poznamy pewne metody pozwalajÈce
uniknÈÊ tego problemu, dziÚki czemu modele uczenia gïÚbokiego sÈ w stanie osiÈgaÊ zbieĝnoĂÊ.
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Przykïadowe funkcje kosztu
W tym punkcie przyjrzymy siÚ najpopularniejszym funkcjom kosztu stosowanym zarówno
w zadaniach klasyfikacji, jak i regresji. Niektóre z nich bÚdÈ mocno eksploatowane w kolejnych rozdziaïach, zwïaszcza podczas omawiania procesów uczenia w pïytkich i gïÚbokich
sieciach neuronowych.

BïÈd Ăredniokwadratowy
BïÈd Ăredniokwadratowy (ang. mean-squared error) to jedna z najczÚĂciej stosowanych
funkcji kosztu w regresji. Jej ogólny wzór wyglÈda nastÚpujÈco:

L X , Y ;T

1
N

N 1

¦

f xi ,T  yi

2

i 0

Funkcja ta jest róĝniczkowalna w kaĝdym punkcie domeny, a takĝe cechuje siÚ wypukïoĂciÈ,
dziÚki czemu moĝna jÈ optymalizowaÊ za pomocÈ algorytmu stochastycznego spadku wzdïuĝ
gradientu (ang. stochastic gradient descent — SGD); traci jednak na skutecznoĂci, jeĂli stosujemy jÈ w zadaniach regresji w obecnoĂci przykïadów odstajÈcych. Jej wartoĂÊ jest zawsze
kwadratowa, dlatego przy duĝej odlegïoĂci pomiÚdzy przewidywanÈ a rzeczywistÈ wartoĂciÈ
(czyli przykïadem odstajÈcym) wzglÚdny bïÈd równieĝ jest duĝy, co moĝe prowadziÊ do nieakceptowalnych poprawek.

Funkcja Hubera
Jak juĝ wiemy, bïÈd Ăredniokwadratowy jest wraĝliwy na elementy odstajÈce, poniewaĝ jego
wartoĂÊ jest zawsze kwadratowa niezaleĝnie od odlegïoĂci pomiÚdzy wartoĂciÈ rzeczywistÈ
a przewidywanÈ. Moĝemy uniknÈÊ tego problemu, stosujÈc funkcjÚ Hubera bazujÈcÈ na
progu tH. Dla odlegïoĂci mniejszych od tego progu przyjmuje ona postaÊ funkcji kwadratowej,
natomiast po przekroczeniu tH staje siÚ ona liniowa, dziÚki czemu redukujemy wartoĂÊ bïÚdu,
a zatem równieĝ wzglÚdnÈ istotnoĂÊ przykïadów odstajÈcych.
Wzór analityczny prezentuje siÚ nastÚpujÈco:

L X , Y ;T , t H

2
 1 N 1
f
x
T
y
,

¦
i
i
°° 2 i 0
®
°t ¦ N 1 f x ,T  y  t H
i
i
°̄ H i 0
2

jeĪeli

f xi , T  yi d t H

jeĪeli

f xi ,T  yi ! t H

Zawiasowa funkcja straty
Ten typ funkcji kosztu jest wykorzystywany w maszynach wektorów noĂnych, w których celem jest maksymalizacja odlegïoĂci pomiÚdzy granicami rozdzielajÈcymi (na których leĝÈ
wektory noĂne). Jej wyraĝenie analityczne ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
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N 1

¦ max

L X , Y ;T

0,1  f xi , T  yi

i 0

W przeciwieñstwie do poprzednich metod ta funkcja kosztu nie jest optymalizowana za pomocÈ klasycznych technik stochastycznego spadku wzdïuĝ gradientu, poniewaĝ nie jest róĝniczkowalna we wszystkich punktach, dla których:

f xi , T  yi

1  max 0, 0

Z tego powodu algorytmy maszyn wektorów noĂnych sÈ optymalizowane za pomocÈ technik
programowania kwadratowego.

Kategoryjna entropia krzyĝowa
Kategoryjna entropia krzyĝowa (ang. categorical cross-entropy) stanowi najbardziej rozpowszechnionÈ funkcjÚ kosztu stosowanÈ w zadaniach klasyfikacji, gdyĝ spotykamy jÈ zarówno
w metodach regresji logistycznej, jak i w wielu architekturach neuronowych. Ogólny wzór
analityczny wyglÈda nastÚpujÈco:

L X , Y ;T

N 1

¦ yi log f xi ,T
i 0

Ta funkcja kosztu jest wypukïa i moĝemy jÈ ïatwo optymalizowaÊ za pomocÈ technik stochastycznego spadku wzdïuĝ gradientu (w dodatku istnieje jeszcze jedna istotna jej interpretacja). Jeĝeli uczymy klasyfikator, naszym celem jest stworzenie modelu, którego rozkïad jest
maksymalnie podobny do rozkïadu pdane. Warunek ten moĝemy speïniÊ poprzez minimalizacjÚ rozbieĝnoĂci Kullbacka-Leiblera pomiÚdzy dwoma rozkïadami:

DKL pdane p M

N 1

¦p

dane

xi , yi log

i 0

pdane xi , yi
p M xi , yi ;T

W powyĝszym wzorze pM stanowi rozkïad wygenerowany przez model. Teraz moĝemy rozpisaÊ rozbieĝnoĂÊ w poniĝszy sposób:
N 1

DKL pdane p M

¦p
i 0

H pdane xi , yi

N 1

dane

xi , yi log pdane xi , yi  ¦ pdane xi , yi log p M xi , yi ;T
i 0

 H pdane xi , yi , p M xi , yi ;T

Pierwszy czïon to entropia rozkïadu generowanych danych — jest on niezaleĝny od parametrów modelu; z kolei drugim czïonem jest entropia krzyĝowa. Zatem zmniejszajÈc jej
wartoĂÊ, minimalizujemy równieĝ rozbieĝnoĂÊ Kullbacka-Leiblera, dziÚki czemu zmuszamy
model do odwzorowania rozkïadu bardzo zbliĝonego do pdane. Jest to bardzo trafne wyjaĂnienie, dlaczego entropia krzyĝowa stanowi doskonaïy wybór w zadaniach klasyfikacji.
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Regularyzacja
JeĂli model ma niewïaĂciwie dobrane warunki lub jest wraĝliwy na przetrenowanie, regularyzacja zapewnia pewne metody umoĝliwiajÈce rozwiÈzanie tych problemów. Z perspektywy
matematycznej regularyzator stanowi karÚ dodanÈ do funkcji kosztu, przez co nakïada dodatkowy warunek na ewoluowanie parametrów:

LR X , Y , T

L X , Y ,T  O g T

Parametr Ȝ reguluje siïÚ regularyzacji, wyraĝanÈ poprzez funkcjÚ g(ș). Jej podstawowy warunek wymaga, ĝeby funkcja ta byïa róĝniczkowalna w taki sposób, aby nowa funkcja zïoĝona
kosztu byïa nadal optymalizowana za pomocÈ algorytmów stochastycznego spadku wzdïuĝ
gradientu. Generalnie moĝemy uĝywaÊ dowolnej funkcji, w praktyce jednak potrzebujemy
funkcji zdolnej do ograniczania nieskoñczonego powiÚkszania siÚ wartoĂci parametrów.
Zasada ta zostaïa ukazana na rysunku 1.14.

Rysunek 1.14. Interpolacja za pomocÈ prostej (po lewej) i paraboli (po prawej)

Na lewym wykresie model jest liniowy i zawiera dwa parametry, natomiast na prawym wykresie ma on postaÊ kwadratowÈ i opisujÈ go trzy parametry. Wiemy juĝ, ĝe drugi przypadek
jest bardziej naraĝony na przetrenowanie, jeĂli jednak wprowadzimy czïon regularyzacji,
moĝemy uniknÈÊ wzrostu wartoĂci (pierwszego parametru kwadratowego), dziÚki czemu
przeksztaïcimy model w formÚ liniowÈ. OczywiĂcie, istnieje róĝnica pomiÚdzy wyborem
modelu o maïej pojemnoĂci a zastosowaniem regularyzacji. W tej pierwszej sytuacji rezygnujemy z moĝliwoĂci oferowanych przez wiÚkszÈ pojemnoĂÊ i naraĝamy siÚ na zwiÚkszone
ryzyko obciÈĝenia, natomiast w przypadku regularyzacji pozostawiamy wybrany model, ale
optymalizujemy go tak, aby zmniejszyÊ wariancjÚ. Przyjrzyjmy siÚ teraz najczÚĂciej stosowanym technikom regularyzacji.
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Regularyzacja grzbietowa
Regularyzacja grzbietowa (ang. ridge regularization; zwana jest takĝe regularyzacjÈ Tichonowa) bazuje na podniesionej do kwadratu normie L2 wektora parametrów:

LR X , Y ;T

L X , Y ;T  O T

2
2

Kara ta zapobiega nieskoñczonemu wzrostowi wartoĂci parametrów (z tego powodu znana
jest takĝe jako kurczenie wag; ang. weight shrinkage) i przydaje siÚ zwïaszcza w ěle uwarunkowanych modelach lub w których mamy do czynienia ze znacznÈ wspóïliniowoĂciÈ wynikajÈcÈ z wystÚpowania przykïadów caïkowicie niezaleĝnych wzglÚdem siebie (wzglÚdnie
czÚsto spotykana sytuacja).
Rysunek 1.15 prezentuje schematycznÈ reprezentacjÚ regresji grzbietowej na wykresie
dwuwymiarowym.

Rysunek 1.15. Regresja grzbietowa (L2)
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OkrÈg wyrysowany wokóï Ărodka ukïadu wspóïrzÚdnych reprezentuje granicÚ regularyzacji
grzbietowej, natomiast wypeïniona powierzchnia przedstawia pierwotnÈ funkcjÚ kosztu. Bez
stosowania regularyzacji minimum (w1, w2) ma wartoĂÊ (np. odlegïoĂÊ od Ărodka ukïadu wspóïrzÚdnych) niemal dwukrotnie wiÚkszÈ od uzyskiwanej za pomocÈ optymalizacji grzbietowej,
co potwierdza oczekiwane kurczenie. Jeĝeli wprowadzimy tÚ regularyzacjÚ do metod regresji
wyliczanych przy uĝyciu metody najmniejszych kwadratów (ang. Ordinary Least Squares
— OLS), moĝemy udowodniÊ, ĝe zawsze istnieje wspóïczynnik grzbietowy, dziÚki któremu
wagi sÈ zmniejszane w stosunku do wartoĂci wyliczanych metodÈ OLS. Taki sam wynik
(przy wprowadzeniu pewnych ograniczeñ) moĝna rozszerzyÊ na inne funkcje kosztu.

Regularyzacja typu Lasso
Regularyzacja typu Lasso bazuje na normie L1 wektora parametrów:

LR X , Y ;T

L X , Y ;T  O T

1

W przeciwieñstwie do regularyzacji grzbietowej, w której kurczone sÈ wszystkie wagi, w metodzie Lasso tylko najmniejsza waga zostaje wyzerowana, dziÚki czemu uzyskujemy wektor
rzadki parametrów. Wyprowadzenie dowodu matematycznego wykracza poza zakres niniejszej
ksiÈĝki, moĝemy jednak zrozumieÊ intuicyjnie tÚ koncepcjÚ, spoglÈdajÈc na rysunek 1.16.

Rysunek 1.16. Regularyzacja typu Lasso (L1)
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Kwadrat wyrysowany wokóï Ărodka ukïadu wspóïrzÚdnych symbolizuje granice regularyzacji typu Lasso. Prawdopodobieñstwo, ĝe dana prosta bÚdzie styczna do kwadratu, jest
wiÚksze na jego wierzchoïkach, gdzie przynajmniej jeden parametr (w przypadku dwuwymiarowym dokïadnie jeden) jest równy 0. Generalnie, jeĝeli mamy wektorowÈ funkcjÚ
wypukïÈ f(x) (w rozdziale 5., „Algorytm EM i jego zastosowania”, definiujemy pojÚcie wypukïoĂci), moĝemy napisaÊ:

g x

f x  x

p

Poniewaĝ kaĝda norma Lp jest wypukïa, to równieĝ suma funkcji wypukïych, g(x), daje funkcjÚ wypukïÈ. Czïon regularyzacji jest zawsze nieujemny, zatem minimum odpowiada normie
wektora zerowego. Podczas minimalizowania funkcji g(x) musimy równieĝ braÊ pod uwagÚ
wpïyw gradientu normy w okrÈgïym obszarze, którego Ărodkiem jest Ărodek ukïadu wspóïrzÚdnych, nie wystÚpujÈ tu jednak pochodne czÈstkowe. Wraz ze wzrostem wartoĂci p norma
staje siÚ coraz bardziej wygïadzona w okolicach Ărodka ukïadu wspóïrzÚdnych, a pochodne
czÈstkowe dÈĝÈ do zera dla |xi| ĺ 0.

> @

Z drugiej strony dla p=1 (wyïÈczajÈc normÚ L0 i wszystkie normy p  0,1 , gwarantujÈce
jeszcze wiÚkszÈ rzadkoĂÊ, ale niewypukïe) pochodne czÈstkowe przyjmujÈ zawsze wartoĂÊ
+1 lub –1, zgodnie ze znakiem xi (xi  0). atwiej wiÚc normie L1 redukowaÊ najmniejsze skïadowe do zera, poniewaĝ wpïyw minimalizacji (np. metodÈ gradientu prostego) jest niezaleĝny
od xi, podczas gdy norma L2 zmniejsza jej szybkoĂÊ w miarÚ zbliĝania siÚ do Ărodka ukïadu
wspóïrzÚdnych. Jest to luěne wyjaĂnienie rzadkoĂci osiÈganej za pomocÈ normy L1. W rzeczywistoĂci musimy równieĝ uwzglÚdniaÊ czïon f(x) ograniczajÈcy wartoĂÊ minimum globalnego, byÊ moĝe jednak koncepcja ta staïa siÚ juĝ zrozumiaïa dla Czytelnika. Jej formalny opis
znajdziemy w nastÚpujÈcej pozycji: Optimization for Machine Learning, Sra S. (red.), Nowozin S.,
Wright S. J., The MIT Press.
Regularyzacja typu Lasso jest szczególnie przydatna w sytuacjach wymagajÈcych przedstawiania danych w postaci rzadkiej. MoglibyĂmy chcieÊ na przykïad wyszukiwaÊ wektory cech
odpowiadajÈce grupie rysunków. MielibyĂmy do czynienia z duĝym zestawem cech, ale tylko maïy ich podzbiór opisywaïby poszczególne rysunki, dlatego wprowadzenie regularyzacji
typu Lasso powoduje, ĝe wszystkie najmniejsze wspóïczynniki zostanÈ wyzerowane, co pozwala uniknÈÊ wystÚpowania cech drugorzÚdnych. Innym potencjalnym zastosowaniem tej
metody jest ukryta analiza semantyczna, w której naszym celem jest opisywanie tekstu naleĝÈcego do korpusu przy uĝyciu ograniczonej liczby tematów. Wszystkie te metody moĝemy
umieĂciÊ w rodzinie technik zwanych kodowaniem rzadkim (ang. sparse coding), której celem jest zredukowanie wymiarowoĂci zestawu danych (równieĝ w zadaniach nieliniowych)
poprzez wydobywanie najistotniejszych elementów i stosowanie róĝnych sposobów uzyskiwania rzadkoĂci.
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Regularyzacja typu ElasticNet
W wielu rzeczywistych sytuacjach warto stosowaÊ jednoczeĂnie zarówno regularyzacjÚ
grzbietowÈ, jak i typu Lasso w celu wymuszenia kurczenia wag i rzadkoĂci globalnej. MoĝliwoĂÊ tÚ daje nam algorytm ElasticNet (zwany takĝe siatkÈ elastycznÈ). Regularyzacja ta
jest definiowana w nastÚpujÈcy sposób:

LR X , Y ;T

L X , Y ;T  O1 T

2
2

 O2 T

1

Siïa kaĝdego typu regularyzacji jest kontrolowana za pomocÈ parametrów Ȝ1 i Ȝ2. Metoda ElasticNet
pozwala uzyskiwaÊ znakomite rezultaty w kaĝdej sytuacji wymagajÈcej unikania efektów przetrenowania przy jednoczesnym wprowadzaniu rzadkoĂci. Wszystkie omawiane typy regularyzacji wykorzystamy podczas omawiania niektórych architektur uczenia gïÚbokiego.

Wczesne zatrzymywanie
Metoda wczesnego zatrzymywania (ang. early stopping) nie jest typowÈ technikÈ regularyzacji, ale czÚsto uznajemy jÈ za ostatniÈ deskÚ ratunku w sytuacjach, gdy zawodzÈ pozostaïe
techniki zapobiegania przetrenowaniu oraz maksymalizowania dokïadnoĂci walidacji. W wielu
przypadkach (przede wszystkim w zadaniach uczenia gïÚbokiego) moĝemy zaobserwowaÊ
typowe zachowanie procesu uczenia w odniesieniu do funkcji kosztu, zarówno dla zbioru
uczÈcego, jak i walidacyjnego (rysunek 1.17).

Rysunek 1.17. Przykïad zastosowania wczesnego zatrzymywania przed poczÈtkiem wznoszenia siÚ krzywej u-ksztaïtnej
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W trakcie pierwszych epok wartoĂci kosztu malejÈ, moĝe siÚ jednak zdarzyÊ, ĝe po przekroczeniu progowej epoki es koszt walidacji zacznie rosnÈÊ. Jeĝeli bÚdziemy kontynuowaÊ proces
uczenia, przetrenujemy model wzglÚdem zbioru uczÈcego i zwiÚkszymy wariancjÚ. Z tego
powodu moĝemy przedwczeĂnie zatrzymaÊ proces trenowania, jeĝeli nie mamy do dyspozycji innych metod. Aby tego dokonaÊ, musimy zapisaÊ ostatni wektor parametrów przed rozpoczÚciem nowego przebiegu i jeĝeli dokïadnoĂÊ modelu zaczyna siÚ pogarszaÊ, przerwaÊ
proces i wczytaÊ najnowszy zbiór parametrów. Jak juĝ wspomnieliĂmy, procedury tej nie
naleĝy nigdy uznawaÊ za najlepsze rozwiÈzanie, poniewaĝ lepsze rezultaty moĝemy osiÈgnÈÊ
przy uĝyciu innego modelu lub lepszego zestawu danych. Technika wczesnego zatrzymywania
nie daje moĝliwoĂci weryfikowania alternatywnych rozwiÈzañ, dlatego naleĝy jÈ stosowaÊ na
ostatnim etapie procesu, nigdy zaĂ na jego poczÈtku. Wiele Ărodowisk uczenia gïÚbokiego
(np. biblioteka Keras) zawiera funkcje pomocnicze implementujÈce wywoïania wczesnego
zatrzymywania; zawsze jednak naleĝy siÚ upewniÊ, ĝe zostaï zapisany najnowszy wektor parametrów w epoce poprzedzajÈcej próg es. W takiej sytuacji warto byïoby powtórzyÊ proces
uczenia i zatrzymaÊ go tuĝ przed epokÈ es (epokÈ, w której uzyskaliĂmy minimalnÈ wartoĂÊ
dla zbioru walidacyjnego).

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale przeanalizowaliĂmy podstawowe pojÚcia spotykane niemal we wszystkich modelach uczenia maszynowego. PierwszÈ czÚĂÊ poĂwiÚciliĂmy procesowi generowania
danych jako uogólnieniu skoñczonego zestawu danych. PoznaliĂmy najpowszechniejsze strategie rozdzielania skoñczonego zestawu danych na podzbiór uczÈcy i walidacyjny, a takĝe poznaliĂmy koncepcjÚ sprawdzianu krzyĝowego oraz jego najwaĝniejszych odmian jako jednego
z najlepszych sposobów unikania ograniczeñ statycznego podziaïu danych.
W czÚĂci drugiej przyjrzeliĂmy siÚ najwaĝniejszym wïasnoĂciom estymatora: pojemnoĂci,
obciÈĝeniu i wariancji. PrzytoczyliĂmy teoriÚ Vapnika-Chervonenkisa, stanowiÈcÈ matematycznÈ formalizacjÚ pojÚcia pojemnoĂci potencjalnej, a takĝe przeanalizowaliĂmy wpïyw duĝej
wariancji i duĝego obciÈĝenia. W szczególnoĂci naszÈ uwagÚ skupiïy zjawiska przetrenowania i niedotrenowania, ustalajÈce zwiÈzek pomiÚdzy wariancjÈ a obciÈĝeniem.
Trzecia czÚĂÊ stanowiïa wprowadzenie do funkcji straty i kosztu, najpierw jako wskaěników
ryzyka oczekiwanego, a nastÚpnie ukazaliĂmy pewne sytuacje wystÚpujÈce w trakcie rozwiÈzywania problemu optymalizacji. PrzyjrzeliĂmy siÚ równieĝ najpopularniejszym funkcjom
kosztu i opisaliĂmy ich gïówne wïaĂciwoĂci. Ostatnia czÚĂÊ rozdziaïu to opis regularyzacji —
procesu umoĝliwiajÈcego unikanie skutków przetrenowania.
W rozdziale 2., „Wprowadzenie do uczenia póïnadzorowanego”, omówimy techniki uczenia
póïnadzorowanego, gdzie skoncentrujemy naszÈ uwagÚ na pojÚciach uczenia transdukcyjnego i indukcyjnego.
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mieszanin gaussowskich, 157
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Scikit-Learn
analiza
czynnikowa, 164
PCA, 173
klasa
StandardScaler, 23
SVC, 80
TruncatedSVD, 168
klasteryzacja widmowa, 246
las losowy, 257
perceptron, 292
propagacja etykiet, 91
sekwencyjne programowanie kwadratowe, 71
siatka elastyczna, 49
sieÊ
bayesowska, 115, 118
DBN, 415
zastosowanie, 418, 420
DCGAN
zastosowanie, 397
jednokierunkowa, 295
kapsuïowa, 340
LSTM
zastosowanie, 367
MLP
zastosowanie, 307
neuronowa, 287
rekurencyjna, RNN, 295, 356
Rubnera-Tavana, 199
zastosowanie, 203
Sangera, 193
zastosowanie, 196
Wassersteina, WGAN, 403
zastosowanie, 405
skalowanie wariancji, 305
skorygowany indeks Randa, 231
SOM, self-organizing maps, 205
spadek wzdïuĝ gradientu, 302
splot, 335
dwuwymiarowy, 336
dyskretny, 336
rozrzedzony, 341
separowalny, 342
gïÚbokoĂciowy, 343
transponowany, 344
sprawdzian krzyĝowy, 25
warstwowy k-krotny, 26
stabilizacja wektora wag, 192
staïa karuzela bïÚdów, 360
stochastyczne osadzanie sÈsiadów, 111
stochastyczny spadek wzdïuĝ gradientu, 302

stopieñ, 87
strata, 290
polityki, 448
strategia SGD, 313
struktura
gïÚbokiej sieci przekonañ, 416
ograniczonej maszyny Boltzmanna, 412
SVD, singular value decomposition, 168
szachownica, 428, 434
algorytm
aktor-krytyk TD(0), 462
Q-uczenia, 473
SARSA, 469
TD(0), 445
TD( ), 456
iteracja wartoĂci, 439
Ărodowisko Python, 428
szacowanie
najwiÚkszego prawdopodobieñstwa
koñcowego, MAP, 146
najwiÚkszej wiarygodnoĂci, MLE, 146
parametrów, 137, 151
polityki, 451
wiarygodnoĂci, 63
szybkoĂÊ gradientu, 37

¥
Ălad
aktywnoĂci, 454
boděca, 454
Ărodkowanie, 21

T
tangens hiperboliczny, 296
TensorFlow
autokodery
odszumiajÈce, 382
splotowe, 377
wariacyjne, 389
sieci
DCGAN, 397
WGAN, 405
teoria Vapnika-Chervonenkisa, 30
transdukcyjna maszyna wektorów noĂnych, 76
twierdzenie
Banacha o punkcie staïym, 432
Bayesa, 116
Hammersley’a-Clifforda, 411
o usprawnianiu polityki, 433
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U
uczenie
algorytmu Isomap, 105
hebbowskie, 183
indukcyjne, 53
maszynowe, 19
cechy modelu, 29
metodÈ
MAP, 146
MLE, 146
modelu HMM, 140
póïnadzorowane, 51, 85
zaïoĝenie gïadkoĂci, 53
zaïoĝenie rozmaitoĂciowe, 55
zaïoĝenie skupieñ, 54
przeciwstawne, 393
przez wzmacnianie, RL, 423
agent, 425
epizody, 425
polityka, 424, 429
Ărodowisko, 425
wïasnoĂÊ Markowa, 425
rozmaitoĂciowe, 101
transdukcyjne, 53
transferowe, 371
zespoïowe, 249
dobór modeli, 285
ukryta zmienna Dirichleta, LDA, 146
ukryte modele Markowa, HMM, 115, 133, 180
uogólniona reguïa Hebba, GHA, 193
usprawniania polityki, 433

W
wariancja, 170, 305
estymatora, 35
skumulowana, 170
warstwy
ïÈczÈce, 344
nadpróbkowania, 348
obcinajÈce, 348
porzucajÈce, 321
spïaszczajÈce, 348
uzupeïniajÈce, 347
wczesne zatrzymywanie, 49
wektor wag, 192, 288
synaptycznych, 288
widmo, 242
widok do przodu, 453
wïasnoĂÊ Markowa, 425

wskaěnik Giniego, 253
wspóïczynnik
eksploracji, 430
jednolitoĂci, 230
kompletnoĂci, 231
profilu, 232
wybielanie, 21
wykres t-SNE, 419
wypïaszczenia, 41
wzmacnianie, 251
gradientowe, 275
gradientowe drzew, 279

Z
zaïoĝenie
gïadkoĂci, 53
rozmaitoĂciowe, 55
skupieñ, 54
zanikanie gradientów, 302
zasada Vapnika, 53
zastosowanie
algorytmu
AdaBoost, 271
AdaDelta, 318
AdaGrad, 317
Adam, 316
centroidów, 227
CPLE, 65
Isomap, 104
KNN, 220
LLE, 108
RMSProp, 314
rozmytych c-Ărednich, 239
rozprzestrzeniania etykiet, 95
t-SNE, 112
analizy
czynnikowej, 164
PCA, 173
autokodera
odszumiajÈcego, 382
wariacyjnego, 389
gïÚbokich sieci splotowych, 348
jÈdra laplasjanu, 339
klasteryzacji widmowej, 246
klasyfikatorów gïosujÈcych, 283
lasu losowego, 257
mapy SOM, 208
nadzorowanej sieci DBN, 420
nienadzorowanej sieci DBN, 418
normalizacji wsadowej, 328
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zastosowanie
osadzania widmowego Laplace’a, 110
perceptronu, 292
regularyzacji, 45
reguïy kowariancji, 191, 192
sieci
DCGAN, 397
LSTM, 367
MLP, 307
Rubnera-Tavana, 203
Sangera, 196
WGAN, 405
strategii SGD, 313
zbiór
uczÈcy, 24
walidacyjny, 24
zespoïy klasyfikatorów gïosujÈcych, 282
zlogarytmowana wiarygodnoĂÊ, 61

492

Kup książkę

Poleć książkę

