
Systemy Big Data i sztuczna inteligencja 

Ludzki mózg jest jedną z najbardziej wyrafinowanych maszyn we wszechświecie. Przez tysiące lat 

ewoluował do obecnego stanu. W wyniku ciągłej ewolucji jesteśmy w stanie zrozumieć nieodłączne 

procesy natury i zrozumieć relacje przyczynowo-skutkowe. W oparciu o to zrozumienie jesteśmy w 

stanie uczyć się od natury i opracowywać podobne maszyny i mechanizmy, aby stale ewoluować i 

ulepszać nasze życie. Na przykład używane przez nas kamery wideo wywodzą się ze zrozumienia 

ludzkiego oka. Zasadniczo ludzka inteligencja działa na paradygmacie sensu, przechowywania, 

przetwarzania i działania. Poprzez narządy zmysłów zbieramy informacje o naszym otoczeniu, 

przechowujemy informacje (pamięć), przetwarzamy informacje w celu ukształtowania naszych 

przekonań / wzorców / powiązań i wykorzystujemy te informacje do działania w oparciu o kontekst 

sytuacyjny i bodziec. Obecnie jesteśmy w bardzo interesującym momencie ewolucji, w którym rasa 

ludzka znalazła sposób na przechowywanie informacji w formacie elektronicznym. Staramy się również 

opracowywać maszyny imitujące ludzki mózg, aby były w stanie wykrywać, przechowywać i 

przetwarzać informacje w celu podejmowania znaczących decyzji i uzupełniania ludzkich zdolności. Ta 

sekcja wprowadzająca określi kontekst konwergencji ludzkiej inteligencji i inteligencji maszynowej na 

początku rewolucji danych. Mamy możliwość konsumowania i przetwarzania woluminów danych, 

które nigdy wcześniej nie były możliwe. Zrozumiemy, jak nasza jakość życia jest wynikiem naszej 

decydującej siły i działań oraz tego, jak przekłada się ona na świat maszyn. Rozumiemy paradygmat Big 

Data wraz z jego podstawowymi atrybutami przed zanurzeniem się w sztuczną inteligencję (AI) i jego 

podstawowymi podstawami. Zapoznamy się z ramami danych IG i sposobami wykorzystania ich do 

wbudowania inteligencji w maszyny. Rozdział zakończy się ekscytującymi aplikacjami Big Data i AI. W 

rozdziale omówimy następujące tematy: 

Piramida wyników 

Porównanie ludzkiego i elektronicznego mózgu Omówienie Big Data 

Piramida wyników Jakość życia ludzkiego jest czynnikiem wpływającym na wszystkie podejmowane 

przez nas decyzje. Według Partners in Leadership wyniki, które otrzymujemy (pozytywne, negatywne, 

dobre lub złe) są wynikiem naszych działań, 

nasze działania są wynikiem naszych przekonań, a przekonania, które posiadamy, są wynikiem naszych 

doświadczeń. Jest to przedstawione jako piramida wyników. Podstawą teorii piramid wyników jest 

fakt, że jest pewne, że nie możemy osiągnąć lepszych lub odmiennych wyników za pomocą tych samych 

działań. Weźmy przykład organizacji, która nie jest w stanie osiągnąć swoich celów i na kilka kwartałów 

odwróciła się od swojej wizji. Jest to wynikiem pewnych działań podejmowanych przez kierownictwo i 

pracowników. Jeśli zespół nadal ma takie same przekonania, co przekłada się na podobne działania, 

firma nie widzi zauważalnych zmian w wynikach. Aby osiągnąć wyznaczone cele, konieczna jest 

zasadnicza zmiana w codziennych działaniach zespołu, co jest możliwe tylko przy nowym zestawie 

przekonań. Oznacza to przegląd kulturowy organizacji. Podobnie, w samym sercu ewolucji 

komputerów, maszyny stworzone przez człowieka nie mogą ewoluować, aby być bardziej skuteczne i 

użyteczne z tymi samymi wynikami (działaniami), modelami (przekonaniami) i danymi 

(doświadczeniami), do których mamy dostęp tradycyjnie. Możemy ewoluować na lepsze, jeśli ludzka 

inteligencja i moc maszyny zaczną się uzupełniać. 

Co ludzki mózg robi najlepiej 

Podczas gdy maszyny szybko nadrabiają zaległości w poszukiwaniu inteligencji, nic nie może zbliżyć się 

do niektórych możliwości ludzkiego mózgu. 



Wejście sensoryczne 

Ludzki mózg ma niesamowitą zdolność do gromadzenia danych sensorycznych za pomocą wszystkich 

zmysłów równolegle. Możemy jednocześnie widzieć, słyszeć, dotykać, smakować i wąchać oraz 

przetwarzać dane wejściowe w czasie rzeczywistym. Pod względem terminologii komputerowej są to 

różne źródła danych, które przesyłają strumieniowo informacje, a mózg ma zdolność przetwarzania 

danych i przekształcania ich w informacje i wiedzę. W ludzkim mózgu jest pewien poziom 

wyrafinowania i inteligencji, aby generować różne odpowiedzi na te dane wejściowe w zależności od 

kontekstu sytuacyjnego. Na przykład, jeśli temperatura zewnętrzna jest bardzo wysoka i jest 

wykrywana przez skórę, mózg generuje wyzwalacze w układzie limfatycznym, aby generować pot i 

kontrolować temperaturę ciała. Wiele z tych reakcji jest uruchamianych w czasie rzeczywistym i bez 

potrzeby świadomego działania. 

Przechowywanie 

Informacje zebrane z narządów zmysłów są przechowywane świadomie i podświadomie. Mózg bardzo 

skutecznie odfiltrowuje informacje, które nie mają decydującego znaczenia dla przeżycia. Chociaż nie 

ma potwierdzonej wartości pojemności pamięci w ludzkim mózgu, uważa się, że pojemność pamięci 

jest podobna do terabajtów w komputerach. Mechanizm wyszukiwania informacji w mózgu jest 

również bardzo wyrafinowany i wydajny. Mózg może wyszukiwać istotne i powiązane informacje na 

podstawie kontekstu. Rozumie się, że mózg przechowuje informacje w postaci połączonych list, w 

których obiekty są ze sobą powiązane relacją, która jest jednym z powodów dostępności danych jako 

informacji i wiedzy, do wykorzystania w razie potrzeby . 

Moc przetwarzania 

Ludzki mózg może odczytywać dane sensoryczne, wykorzystywać zapisane wcześniej informacje i 

podejmować decyzje w ułamku milisekundy. Jest to możliwe dzięki sieci neuronów i ich wzajemnym 

połączeniom. Ludzki mózg ma około 100 miliardów neuronów z jednym biliardem połączeń zwanych 

synapsami łączącymi te komórki razem. Koordynuje setki tysięcy wewnętrznych i zewnętrznych 

procesów organizmu w odpowiedzi na informacje kontekstowe. 

Niskie zużycie energii 

Ludzki mózg potrzebuje znacznie mniej energii do wykrywania, przechowywania i przetwarzania 

informacji. Zapotrzebowanie na energię w kaloriach (lub w watach) jest nieznaczne w porównaniu z 

równoważnym zapotrzebowaniem na energię dla urządzeń elektronicznych. Ze względu na rosnące 

ilości danych oraz rosnące zapotrzebowanie na moc przetwarzania sztucznych maszyn, musimy 

rozważyć modelowanie zużycia energii w ludzkim mózgu. Model obliczeniowy musi się zasadniczo 

zmienić w kierunku obliczeń kwantowych, a ostatecznie w kierunku obliczeń biologicznych. 

Co robi najlepiej mózg elektroniczny  

Gdy moc przetwarzania wzrasta wraz z komputerami, mózg elektroniczny lub komputery są pod 

pewnymi względami znacznie lepsze w porównaniu z ludzkim mózgiem, co omówimy w poniższych 

sekcjach. 

Przechowywanie informacji o prędkości 

Elektroniczny mózg (komputery) może odczytywać i przechowywać duże ilości informacji z ogromną 

prędkością. Pojemność pamięci rośnie wykładniczo. Informacje można łatwo powielać i przesyłać z 

jednego miejsca do drugiego. Im więcej informacji mamy do dyspozycji w zakresie analizy, tworzenia 

wzorów i modeli, tym dokładniejsze będą nasze przewidywania, a maszyny będą znacznie bardziej 



inteligentne. Szybkość przechowywania informacji jest stała na wszystkich komputerach, gdy wszystkie 

czynniki są stałe. Jednak w przypadku ludzkiego mózgu możliwości przechowywania i przetwarzania 

różnią się w zależności od osobnika. 

Przetwarzanie za pomocą brutalnej siły 

Elektroniczny mózg może przetwarzać informacje za pomocą brutalnej siły. Rozproszony system 

obliczeniowy może skanować / sortować / obliczać i uruchamiać różne typy obliczeń na bardzo dużych 

ilościach danych w ciągu milisekund. Ludzki mózg nie może dorównać brutalnej sile komputerów. 

Komputery są bardzo łatwe do łączenia w sieć i współpracują w celu zwiększenia zbiorowej pamięci i 

mocy obliczeniowej. Zbiorowe magazynowanie może współpracować w czasie rzeczywistym w celu 

uzyskania zamierzonych rezultatów. Chociaż ludzkie mózgi mogą współpracować, nie mogą się równać 

mózgowi elektronicznemu w tym aspekcie. 

Najlepsze z obu światów 

Sztuczna inteligencja znajduje i wykorzystuje najlepsze z obu światów, aby zwiększyć ludzkie 

możliwości. Wyrafinowanie i wydajność ludzkiego mózgu oraz brutalna siła połączonych ze sobą 

komputerów mogą doprowadzić do powstania inteligentnych maszyn, które mogą rozwiązać niektóre 

z najtrudniejszych problemów, przed którymi stają ludzie. W tym momencie sztuczna inteligencja 

uzupełni ludzkie możliwości i będzie krokiem w kierunku integracji społecznej i równowagi poprzez 

ułatwianie zbiorowej inteligencji. Przykłady obejmują prognozowanie epidemii, zapobieganie 

chorobom na podstawie pobierania próbek i analizy DNA, samochody samobieżne, roboty pracujące 

w niebezpiecznych warunkach oraz asystenci maszyn dla osób o różnych zdolnościach. Od pewnego 

czasu popularne jest podejście statystyczne i algorytmiczne do danych w uczeniu maszynowym i 

sztucznej inteligencji. Jednak możliwości i przypadki użycia były ograniczone do momentu 

udostępnienia dużych ilości danych wraz z ogromnymi prędkościami przetwarzania, co nazywa się Big 

Data. Zrozumiemy niektóre z podstaw Big Data w następnej sekcji. Dostępność Big Data przyspieszyła 

rozwój i ewolucję aplikacji AI i uczenia maszynowego. Podstawowym celem sztucznej inteligencji jest 

wdrożenie inteligencji podobnej do człowieka w maszynach i stworzenie systemów, które zbierają 

dane, przetwarzają je w celu tworzenia modeli (hipotez), przewidywania lub wpływu na wyniki, a 

ostatecznie poprawy życia ludzkiego. Dzięki Big Data w centrum mamy dostęp do ogromnych zbiorów 

danych z heterogenicznych źródeł w czasie rzeczywistym. To zapowiada się jako świetny fundament 

dla sztucznej inteligencji, która naprawdę zwiększa ludzkie istnienie. 

Big Data 

„Nie mamy lepszych algorytmów, po prostu mamy więcej danych”. 

- Peter Norvig, dyrektor ds. Badań, Google 

Dane w terminach słownikowych są zdefiniowane jako fakty i statystyki zebrane razem w celu 

odniesienia lub analizy. Mechanizmy pamięci znacznie ewoluowały wraz z ewolucją człowieka - rzeźby, 

odręczne teksty na liściach, karty perforowane, taśmy magnetyczne, dyski twarde, dyskietki, płyty CD, 

DVD, SSD, ludzkie DNA i inne. Z każdym nowym medium jesteśmy w stanie przechowywać coraz więcej 

danych na mniejszej przestrzeni; to przejście we właściwym kierunku. Wraz z pojawieniem się 

Internetu i Internetu rzeczy (IoT) ilość danych rośnie wykładniczo. 

Woluminy danych eksplodują; w ciągu ostatnich dwóch lat powstało więcej danych niż w całej historii 

rasy ludzkiej. 



Termin Big Data został ukuty, aby reprezentować rosnące ilości danych. Wraz z objętością termin 

obejmuje również trzy dodatkowe atrybuty, prędkość, różnorodność i wartość, jak następuje: 

* Objętość: reprezentuje stale rosnącą i wykładniczo rosnącą ilość danych. Teraz zbieramy dane 

poprzez coraz więcej interfejsów między obiektami sztucznymi i obiektami naturalnymi. Na przykład 

rutynowa wizyta pacjenta w klinice generuje teraz dane elektroniczne w ilości megabajtów. Przeciętny 

użytkownik smartfona generuje ślad danych co najmniej kilka GB dziennie. Lot z jednego punktu do 

drugiego generuje pół terabajta danych. 

* Prędkość: reprezentuje ilość danych generowanych w odniesieniu do czasu i potrzebę analizy tych 

danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla niektórych krytycznych operacji. Istnieją czujniki, które 

zbierają dane z naturalnego zjawiska, a następnie są przetwarzane w celu przewidywania huraganów 

/ trzęsień ziemi. Opieka zdrowotna jest doskonałym przykładem prędkości generowania danych; 

* Różnorodność: reprezentuje różnorodność formatów danych. Historycznie większość 

elektronicznych zestawów danych miała strukturę i pasowała do tabel bazy danych (kolumn i wierszy). 

Jednak ponad 80% obecnie generowanych przez nas danych elektronicznych nie ma formatu 

strukturalnego, na przykład zdjęć, plików wideo i plików danych głosowych. Dzięki Big Data jesteśmy 

w stanie analizować ogromną większość zestawów danych ustrukturyzowanych / 

nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych. 

* Wartość: jest to najważniejszy aspekt Big Data. Dane są tak cenne, jak ich wykorzystanie w 

generowaniu praktycznego wglądu. Pamiętaj o piramidzie wyników, w której działania prowadzą do 

rezultatów. Nie ma sporu, że dane stanowią klucz do praktycznego wglądu; jednak systemy muszą 

ewoluować szybko, aby móc analizować dane, rozumieć wzorce w danych i, w oparciu o szczegóły 

kontekstowe, zapewniać rozwiązania, które ostatecznie tworzą wartość. 

Ewolucja z głupich do inteligentnych maszyn 

Maszyny i mechanizmy, które przechowują i przetwarzają tak ogromne ilości danych, ewoluowały 

znacznie w czasie. Rzućmy okiem na ewolucję maszyn (dla uproszczenia, komputerów). Przez większą 

część swojej ewolucji komputery były głupimi maszynami zamiast inteligentnymi. Podstawowymi 

elementami składowymi komputera są procesor (jednostka centralna), pamięć RAM (pamięć 

tymczasowa) i dysk (pamięć trwała). Jednym z podstawowych elementów procesora jest ALU 

(jednostka arytmetyczna i logiczna). Jest to komponent zdolny do wykonywania podstawowych 

kroków obliczeń matematycznych wraz z operacjami logicznymi. Dzięki tym podstawowym funkcjom 

tradycyjne komputery ewoluowały z coraz większą mocą obliczeniową. Były jednak nadal głupimi 

maszynami bez żadnej wewnętrznej inteligencji. Komputery te były wyjątkowo dobre w przestrzeganiu 

predefiniowanych instrukcji przy użyciu brutalnej siły i zgłaszania błędów lub wyjątków w 

scenariuszach, które nie zostały wstępnie zdefiniowane. Te programy komputerowe mogły 

odpowiadać tylko na konkretne pytania, które miały rozwiązać. Chociaż te maszyny mogą przetwarzać 

wiele danych i wykonywać zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej, zawsze byłyby ograniczone 

do tego, do czego zostały zaprogramowane. Jest to niezwykle ograniczające, jeśli weźmiemy przykład 

samochodu osobowego. Gdyby program komputerowy działał na podstawie predefiniowanych 

instrukcji, prawie niemożliwe byłoby zaprogramowanie samochodu do obsługi wszystkich sytuacji, a 

programowanie trwałoby wieczność, gdybyśmy chcieli prowadzić samochód na WSZYSTKICH drogach 

i we wszystkich sytuacjach. To ograniczenie tradycyjnych komputerów do reagowania na nieznane lub 

niezaprogramowane sytuacje prowadzi do pytania: Czy można zaprojektować maszynę do myślenia i 

ewolucji tak jak ludzie? Pamiętaj, że kiedy uczymy się prowadzić samochód, prowadzimy go w 

niewielkiej liczbie sytuacji i na określonych drogach. Nasz mózg bardzo szybko uczy się reagować na 



nowe sytuacje i uruchamiać różne działania (stosować przerwy, skręcać, przyspieszać itd.). Ta 

ciekawość spowodowała przekształcenie tradycyjnych komputerów w sztucznie inteligentne maszyny. 

Tradycyjnie systemy AI ewoluowały w oparciu o cel tworzenia systemów eksperckich, które wykazują 

inteligentne zachowanie i uczą się z każdą interakcją i wynikiem, podobnie jak ludzki mózg. 

W 1956 roku powstał termin sztuczna inteligencja. Chociaż po drodze były stopniowe kroki i kamienie 

milowe, ostatnia dekada XX wieku była znaczącym postępem w technikach sztucznej inteligencji. W 

1990 r. odbyły się znaczące demonstracje algorytmów uczenia maszynowego wspieranych przez 

oparte na analizie przypadków rozumowanie oraz zrozumienie i tłumaczenia języka naturalnego. 

Inteligencja maszynowa osiągnęła kamień milowy, kiedy wówczas mistrz świata w szachach, Gary 

Kasparow, został pokonany przez Deep Blue w 1997 roku. Od czasu tego niezwykłego wyczynu systemy 

sztucznej inteligencji znacznie się rozwinęły do tego stopnia, że niektórzy eksperci przewidywali, że AI 

w końcu pokona ludzi . My przyjrzymy się szczegółom budowy inteligentnych systemów, a także 

zrozumiemy podstawowe techniki i dostępne technologie. Razem będziemy częścią jednej z 

największych rewolucji w historii ludzkości. 

Inteligencja 

Zasadniczo inteligencja w ogóle, a inteligencja ludzka w szczególności, jest zjawiskiem ciągle 

ewoluującym. Ewoluuje poprzez cztery P po zastosowaniu do danych sensorycznych lub zasobów 

danych: Postrzegaj, Przetwarzaj, Persist (Zachowuj) i Perform (Wykonuj). Aby rozwinąć sztuczną 

inteligencję, musimy również modelować nasze maszyny w ten sam cykliczny sposób: 

 

Rodzaje inteligencji 

Oto niektóre z szerokich kategorii ludzkiej inteligencji: 

* Inteligencja językowa: umiejętność kojarzenia słów z przedmiotami i używania języka (słownictwa i 

gramatyki) do wyrażania znaczenia 

* Inteligencja logiczna: umiejętność obliczania, kwantyfikacji i wykonywania operacji matematycznych 

oraz korzystania z podstawowej i złożonej logiki do wnioskowania 

* Inteligencja interpersonalna i emocjonalna: Zdolność do interakcji z innymi ludźmi oraz zrozumienia 

uczuć i emocji 

Klasyfikacja zadań wywiadowczych 

Oto jak klasyfikujemy zadania wywiadowcze: 

* Podstawowe zadania: 

-Postrzeganie 



-Zdrowy rozsądek 

-Rozumowanie 

-Przetwarzanie języka naturalnego 

* Zadania pośrednie: 

-Matematyka 

-Gry 

* Zadania eksperckie: 

-Analiza finansowa 

-Inżynieria 

-Analiza naukowa 

-Analiza medyczna 

Podstawowa różnica między inteligencją ludzką a inteligencją maszynową polega na obsłudze zadań 

podstawowych i eksperckich. W przypadku ludzkiej inteligencji podstawowe zadania są łatwe do 

opanowania i są ustalone od urodzenia. Jednak w przypadku inteligencji maszynowej percepcja, 

rozumowanie i przetwarzanie języka naturalnego są jednymi z najbardziej wymagających obliczeniowo 

i złożonych zadań. 

Ramy Big Data 

Aby czerpać wartość z danych o dużej objętości, różniących się formą i strukturą oraz generowanych z 

coraz większą prędkością, istnieją dwie podstawowe kategorie ram, które pojawiły się z biegiem czasu. 

Opierają się one na uwzględnieniu różnicowego czasu, w którym zdarzenie ma miejsce (pochodzenie 

danych) oraz czasu, w którym dane są dostępne do analizy i działania. 

Przetwarzanie wsadowe 

Tradycyjnie potok przetwarzania danych w systemach hurtowni danych polegał na wydobywaniu, 

przekształcaniu i ładowaniu danych do analizy i działań (ETL). Wraz z nowym paradygmatem 

rozproszonego przetwarzania opartego na plikach nastąpiła zmiana w sekwencji procesów ETL. Teraz 

dane są wielokrotnie wyodrębniane, ładowane i przekształcane do analizy (ELTTT). Podczas 

przetwarzania wsadowego dane są gromadzone z różnych źródeł w obszarach przemieszczania oraz 

ładowane i przekształcane z określonymi częstotliwościami i harmonogramami. W większości 

przypadków użycia z przetwarzaniem wsadowym nie ma krytycznej potrzeby przetwarzania danych w 

czasie rzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym. Na przykład miesięczny raport dotyczący 

obecności ucznia zostanie wygenerowany przez proces (partię) na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Ten proces wyodrębni dane z systemów źródłowych, załaduje je i przekształci na różne widoki i raporty. 

Jedną z najpopularniejszych platform przetwarzania wsadowego jest Apache Hadoop. Jest to wysoce 

skalowalne środowisko przetwarzania rozproszonego / równoległego. Podstawowym elementem 

składowym Hadoop jest rozproszony system plików Hadoop. Jak sama nazwa wskazuje, jest to 

opakowujący system plików, który przechowuje dane (uporządkowane / nieustrukturyzowane / 

półstrukturalne) w sposób rozproszony w węzłach danych w Hadoop. Przetwarzanie stosowane na 

danych (zamiast przetwarzanych danych) jest wysyłane do danych w różnych węzłach. Po wykonaniu 

obliczeń przez pojedynczy węzeł wyniki są konsolidowane przez proces główny. W tym paradygmacie 

lokalizacji obliczeń danych Hadoop polega w dużej mierze na pośrednich operacjach we / wy na 



dyskach twardych. W rezultacie Hadoop może przetwarzać wyjątkowo duże ilości danych w 

niezawodny sposób, kosztem czasu przetwarzania. Ten framework jest bardzo odpowiedni do 

wydobywania wartości z Big Data w trybie wsadowym. 

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym 

Chociaż ramy przetwarzania wsadowego są dobre dla większości przypadków użycia hurtowni danych, 

istnieje pilna potrzeba przetwarzania danych i generowania praktycznego wglądu, gdy tylko dane będą 

dostępne. Na przykład w systemie wykrywania oszustw związanych z kartami kredytowymi alert 

powinien zostać wygenerowany, gdy tylko wystąpi pierwsza zarejestrowana złośliwa aktywność. Nie 

ma wartości, jeśli wgląd w dane (odmowa transakcji) jest dostępny w wyniku procesu wsadowego na 

koniec miesiąca. Ideą struktury przetwarzania w czasie rzeczywistym jest zmniejszenie opóźnień 

między czasem zdarzenia a czasem przetwarzania. W idealnym systemie oczekiwanie wynosi zero 

różnicy między czasem zdarzenia a czasem przetwarzania. Różnica czasu jest jednak funkcją wejścia 

źródła danych, silnika wykonawczego, przepustowości sieci i sprzętu. Struktury przetwarzania w czasie 

rzeczywistym osiągają niskie opóźnienia przy minimalnym We / Wy, polegając na przetwarzaniu 

danych w pamięci rozproszonej. Niektóre z najbardziej popularnych platform przetwarzania w czasie 

rzeczywistym to: 

* Apache Spark: jest to rozproszony silnik wykonawczy, który polega na przetwarzaniu w pamięci w 

oparciu o odporne na uszkodzenia abstrakcje danych o nazwie RDD (Resilient Distributed Datasets). 

* Apache Storm: jest to platforma dla rozproszonych obliczeń w czasie rzeczywistym. Aplikacje Storm 

są zaprojektowane do łatwego przetwarzania strumieni niezwiązanych, które generują dane zdarzeń z 

bardzo dużą prędkością. 

* Apache Flink: Jest to platforma do wydajnego, rozproszonego przetwarzania danych o dużej 

objętości. Kluczową cechą Flink jest automatyczna optymalizacja programu. Flink zapewnia natywne 

wsparcie dla masowo iteracyjnych, intensywnych algorytmów obliczeniowych. 

 

W miarę ewolucji ekosystemu dostępnych jest znacznie więcej struktur do przetwarzania wsadowego 

i przetwarzania w czasie rzeczywistym. Wracając do cyklu ewolucji inteligencji maszyny (Perceive, 

Process, Persist, Perform), wykorzystamy te frameworki do stworzenia programów, które działają na 

Big Data, zastosujemy algorytmiczne podejście do filtrowania odpowiednich danych, wygenerujemy 

modele na podstawie wzorców w obrębie dane oraz uzyskiwać wgląd i prognozy, które ostatecznie 

prowadzą do wartości z zasobów danych. 

Inteligentne aplikacje z Big Data 

W tym momencie ewolucji technologicznej, gdy mamy dostęp do systemów, które zbierają duże ilości 

danych z heterogenicznych źródeł, wraz z systemami, które przechowują te duże ilości danych przy 

coraz niższych kosztach, możemy uzyskać wartość w postaci wglądu w gromadzić dane i budować 

inteligentne maszyny, które mogą wyzwalać działania prowadzące do poprawy życia ludzkiego. 

Musimy zastosować podejście algorytmiczne z ogromnymi danymi i zasobami obliczeniowymi, którymi 

dysponujemy. Wykorzystanie kombinacji inteligencji człowieka, dużej ilości danych i rozproszonej 

mocy obliczeniowa, możemy stworzyć systemy eksperckie, które mogą być wykorzystane jako 

przewaga, aby doprowadzić ludzkość do lepszej przyszłości. 

Obszary AI 



Chociaż jesteśmy w początkowej fazie rozwoju AI, oto niektóre z podstawowych dziedzin, w których 

mają miejsce znaczące badania i przełomowe wydarzenia: 

* Przetwarzanie języka naturalnego: Ułatwia interakcje między komputerami a językami ludzkimi. 

* Systemy logiki rozmytej: oparte są na stopniach prawdy zamiast programowania dla wszystkich 

sytuacji z logiką IF / ELSE. Systemy te mogą sterować maszynami i produktami konsumenckimi na 

podstawie akceptowalnego uzasadnienia. 

* Inteligentna robotyka: są to urządzenia mechaniczne, które mogą wykonywać przyziemne lub 

niebezpieczne powtarzalne zadania. 

* Systemy eksperckie: są to systemy lub aplikacje, które rozwiązują złożone problemy w określonej 

dziedzinie. Są w stanie doradzać, diagnozować i przewidywać wyniki na podstawie bazy wiedzy i 

modeli. 

Często Zadawane Pytania 

Oto krótkie podsumowanie tego, co omówiliśmy w tej sekcji: 

P: Co to jest piramida wyników? 

O: Uzyskane przez nas wyniki (człowiek lub maszyna) są wynikiem naszych doświadczeń (danych), 

przekonań (modeli) i działań. Jeśli potrzebujemy zmienić wyniki, potrzebujemy różnych (lepszych) 

zestawów danych, modeli i działań. 

P: W jaki sposób ten paradygmat ma zastosowanie do sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych? 

O: Aby poprawić nasze życie, potrzebujemy inteligentnych systemów. Wraz z pojawieniem się Big Data 

nastąpiła poprawa teorii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji ze względu na dostępność 

ogromnych ilości danych i rosnącą moc przetwarzania. Jesteśmy na skraju uzyskania lepszych wyników 

dla ludzkości dzięki konwergencji inteligencji maszynowej i Big Data. 

P: Jakie są podstawowe kategorie ram Big Data? 

O: W oparciu o różnice między czasem zdarzenia a czasem przetwarzania istnieją dwa rodzaje ram: 

przetwarzanie wsadowe i przetwarzanie w czasie rzeczywistym. 

P: Jaki jest cel sztucznej inteligencji? 

O: Podstawowym celem sztucznej inteligencji jest zwiększenie i uzupełnienie życia ludzkiego. 

P: Jaka jest różnica między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją? 

O: Uczenie maszynowe jest podstawową koncepcją integralną dla sztucznej inteligencji. W uczeniu 

maszynowym modele koncepcyjne są szkolone w oparciu o dane, a modele mogą przewidywać wyniki 

dla nowych zestawów danych. Systemy AI próbują naśladować ludzkie zdolności poznawcze i są 

wrażliwe na kontekst. W zależności od kontekstu systemy AI mogą zmieniać swoje zachowania i wyniki, 

aby najlepiej odpowiadały decyzjom i działaniom podejmowanym przez ludzki mózg. 

Podsumowanie 

Zrozumieliśmy koncepcję piramidy wyników, która jest modelem ciągłego doskonalenia życia ludzkiego 

i dążenia do uzyskania lepszych wyników dzięki lepszemu zrozumieniu świata w oparciu o dane 

(doświadczenia), które kształtują nasze modele (przekonania) ). Dzięki konwergencji rozwijającego się 

ludzkiego mózgu i komputerów wiemy, że najlepsze z obu światów mogą naprawdę poprawić nasze 



życie. Widzieliśmy, jak komputery ewoluowały od głupich do inteligentnych maszyn, i przedstawiliśmy 

ogólny przegląd danych wywiadowczych i Big Data, a także rodzaje ram przetwarzania. Dzięki temu 

wstępowi i kontekstowi, w kolejnych sekcjach, głęboko zagłębimy się w podstawowe koncepcje 

przyjęcia algorytmicznego podejścia do danych i podstawy uczenia maszynowego za pomocą 

ilustrujących algorytmów. Zaimplementujemy te algorytmy za pomocą dostępnych ram i zilustrujemy 

to przykładowymi kodami. 



Ontologia dla dużych zbiorów danych 

W Sekcji wprowadzającej dowiedzieliśmy się, że duże zbiory danych przyczyniły się do szybkiego 

postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wynika to przede wszystkim z dostępności bardzo dużych 

zestawów danych z heterogenicznych źródeł i wykładniczego wzrostu mocy obliczeniowej z powodu 

przetwarzania rozproszonego. Niezwykle trudno jest czerpać wartość z dużych ilości danych, jeśli nie 

ma standaryzacji ani wspólnego języka do tłumaczenia danych na informacje i przekształcania 

informacji w wiedzę. Na przykład dwie osoby, które mówią dwoma różnymi językamii i nie rozumiejąc 

się nawzajem , nie mogą wejść w rozmowę słowną, chyba że istnieje między nimi jakiś mechanizm 

tłumaczenia. Tłumaczenia i interpretacje są możliwe tylko wtedy, gdy słowo kluczowe ma znaczenie 

semantyczne i gdy reguły gramatyczne są stosowane jako spójniki. Jako przykład podajemy zdanie w 

języku polskim i hiszpańskim: 

Jan je trzy banany każdego dnia 

Jan come tres platanos todos los dias 

Zasadniczo możemy rozbić zdanie w postaci przedmiotów, przedmiotów, czasowników i atrybutów. W 

tym przypadku Jan i banany są podmiotami. Łączy je aktywność, w tym przypadku jedzenie, a także 

atrybuty i dane kontekstowe w połączeniu z tematami i czynnościami. Tłumacze wiedzy można 

wdrożyć na dwa sposoby: 

* All-inclusive mapping: Utrzymanie mapowania między wszystkimi zdaniami w jednym języku a 

tłumaczeniami w innym języku. Jak możesz sobie wyobrazić, nie jest to możliwe do osiągnięcia, 

ponieważ istnieje niezliczona ilość sposobów na wyrażenie (obiekt, zdarzenie, atrybuty, kontekst) w 

języku. 

* Semantyczne spojrzenie na świat: jeśli skojarzymy znaczenie semantyczne z każdym bytem, który 

napotykamy w wyrażeniu językowym, znormalizowany semantyczny widok świata może działać jako 

scentralizowany słownik dla wszystkich języków. 

Semantyczny i znormalizowany obraz świata jest niezbędny, jeśli chcemy wprowadzić sztuczną 

inteligencję, która zasadniczo czerpie wiedzę z danych i wykorzystuje wiedzę kontekstową do wglądu i 

znaczących działań w celu zwiększenia ludzkich możliwości. Ten semantyczny pogląd na świat jest 

wyrażony jako ontologie. W naszym kontekście Ontologia jest zdefiniowana jako: zestaw pojęć i 

kategorii w obszarze tematycznym lub dziedzinie, pokazujący ich właściwości i relacje między nimi. 

Tu przyjrzymy się następującym: 

* Jak ludzki mózg łączy obiekty w swojej interpretacji świata 

* Rola, jaką odgrywa Ontologia w świecie Big Data 

* Cele i wyzwania związane z Ontologią w Big Data 

* Struktura opisu zasobów 

* Język Ontologii Sieciowej 

* SPARQL, semantyczny język zapytań dla RDF 

* Budowanie ontologii i używanie ontologii do budowania inteligentnych maszyn 

* Nauka ontologii 

Ludzki mózg i ontologia 



Chociaż postępy w naszym rozumieniu tego, jak funkcjonuje ludzki mózg, mechanizm jego 

przechowywania i przetwarzania jest daleki od pełnego zrozumienia, otrzymujemy setki i tysiące 

informacji sensorycznych w ciągu dnia, a jeśli przetwarzamy i przechowujemy każdą część tych 

informacji, ludzki mózg zostanie przytłoczony i nie będzie w stanie zrozumieć kontekstu i zareagować 

w znaczący sposób. Mózg ludzki stosuje filtry do odbieranych sensorycznie sygnałów wejściowych. 

Rozumie się, że istnieją trzy przedziały ludzkiej pamięci: 

* Pamięć sensoryczna: jest to pamięć pierwszego poziomu, a większość informacji jest usuwana w 

ciągu milisekund. Rozważmy na przykład, kiedy prowadzimy samochód. Po drodze napotykamy tysiące 

przedmiotów i dźwięków, a większość tych danych jest wykorzystywana do funkcji prowadzenia 

pojazdu. Poza ramami odniesienia w czasie większość danych jest zapomniana i nigdy nie jest 

przechowywana w pamięci. 

* Pamięć krótkotrwała: jest wykorzystywana do informacji niezbędnych do realizacji tymczasowego 

celu. Rozważmy na przykład, że otrzymujesz telefon od współpracownika, aby przypomnieć ci o pilnym 

spotkaniu w pokoju D-1482. Kiedy zaczynasz chodzić od biurka do pokoju, liczba jest znacząca, a ludzki 

mózg przechowuje informacje w pamięci krótkotrwałej. Ta informacja może lub nie być 

przechowywane poza czasem kontekstu. Wspomnienia te mogą potencjalnie zostać przekształcone w 

pamięć długoterminową, jeśli zostaną napotkane w ekstremalnych sytuacjach. 

* Pamięć długoterminowa: jest to pamięć, która będzie trwać przez kilka dni lub całe życie. Na przykład 

pamiętamy nasze imię, datę urodzenia, krewnych, lokalizację domu i wiele innych rzeczy. Pamięć 

długoterminowa działa na podstawie wzorców i powiązań między obiektami. Umiejętności nie-

przetrwania, których uczymy się i opanowujemy przez pewien czas, na przykład gra na instrumencie 

muzycznym, wymagają przechowywania wzorców połączeń i koordynacji odruchów w pamięci 

długoterminowej 

Niezależnie od podziału pamięci informacje są przechowywane w postaci wzorów i łączone w ludzkim 

mózgu. W grze pamięciowej, która wymaga od graczy chwilowego spojrzenia na grupę 50 dziwnych 

obiektów i zapisania ich na papierze, gracz, który zapisuje najwięcej nazw obiektów, wygrywa. Jedną z 

sztuczek w tej grze jest ustanowienie powiązań między dwoma obiektami i stworzenie fabuły. Gracze, 

którzy próbują samodzielnie zapamiętać obiekty, nie mogą wygrać z graczami, którzy utworzą 

połączoną listę w swoim umyśle. Kiedy mózg otrzymuje dane z narządów zmysłów, a informacje muszą 

być przechowywane w pamięci długoterminowej, są one przechowywane w postaci wzorców i łączone 

z powiązanymi obiektami lub istotami, tworząc mapy myśli. Gdy widzimy osobę naszymi oczami, mózg 

tworzy mapę obrazu i pobiera wszystkie informacje kontekstowe dotyczące tej osoby. To stanowi 

podstawę ontologii informatyki. 

Ontologia informatyki 

Formalnie, ontologia nauk informatycznych jest zdefiniowana jako: Formalne nazewnictwo i definicja 

typów, właściwości i wzajemnych powiązań bytów, które zasadniczo istnieją dla określonej 

dziedziny. Istnieje zasadnicza różnica między ludźmi a komputerami, jeśli chodzi o obsługę informacji. 

W przypadku komputerów informacje są dostępne w postaci ciągów, natomiast w przypadku ludzi 

informacje są dostępne w postaci rzeczy. Rozumiem różnicę między ciągami znaków a rzeczami. Gdy 

dodamy metadane do łańcucha, staje się to rzeczą. Metadane to dane o danych (w tym przypadku 

ciąg) lub informacje kontekstowe o danych. Chodzi o przekształcenie danych w wiedzę. Poniższa 

ilustracja pokazuje nam, jak przekonwertować dane na wiedzę: 



 

Tekst lub liczba 66 to Dane; samo w sobie 66 nie ma żadnego znaczenia. Kiedy mówimy, że 66o F, 66 

staje się miarą temperatury i w tym momencie reprezentuje pewne Informacje. Kiedy mówimy 66o F 

w Nowym Jorku 3 października 2017 o 20:00, staje się Wiedzą. Gdy informacje kontekstowe są 

dodawane do danych i informacji, stają się wiedzą, umiejętnością. 

W dążeniu do czerpania wiedzy z danych i informacji Ontologie odgrywają główną rolę w standaryzacji 

światopoglądu poprzez precyzyjnie zdefiniowane terminy, które mogą być przekazywane między 

ludźmi a aplikacjami. Umożliwiają wspólne rozumienie obiektów i ich relacji w ramach domen i między 

nimi. Zazwyczaj występują różnice schematyczne, strukturalne i semantyczne, a zatem powstaje 

konflikt między reprezentacjami wiedzy. Dobrze zdefiniowane i zarządzane Ontologie wypełniają luki 

między reprezentacjami. 

Właściwości ontologiczne 

Na wysokim poziomie Ontologie powinny mieć następujące właściwości, aby stworzyć spójny obraz 

wszechświata zasobów danych, informacji i wiedzy: 

* Ontologie powinny być kompletne, aby uwzględnić wszystkie aspekty bytów. 

* Ontologie powinny być jednoznaczne, aby uniknąć błędnej interpretacji przez ludzi i aplikacje. 

* Ontologie powinny być zgodne ze znajomością dziedziny, do której się odnoszą. Na przykład 

Ontologie dla nauk medycznych powinny być zgodne z formalnie ustalonymi terminologiami i relacjami 

w naukach medycznych. 

* Ontologie powinny być ogólne, aby mogły być ponownie użyte w różnych kontekstach. Ontologie 

powinny być rozszerzalne w celu dodania nowych pojęć i ułatwienia przestrzegania nowych pojęć, 

które pojawiają się wraz z rosnącą wiedzą w tej dziedzinie. 

* Ontologie powinny być odczytywalne maszynowo i interoperacyjne. 

Najważniejszą zaletą reprezentacji ontologicznej dla pojęć i podmiotów w świecie rzeczywistym jest 

to, że ułatwia badanie pojęć niezależnie od języka programowania, platform i protokołów 

komunikacyjnych. Umożliwia to luźne sprzężenie, a jednocześnie ścisłą integrację między koncepcjami, 

co umożliwia procesowi tworzenia oprogramowania ponowne wykorzystanie oprogramowania i bazy 

wiedzy jako koncepcji modułowych. 



Zalety ontologii 

* Podwyższona jakość analizy encji 

* Zwiększone wykorzystanie, ponowne użycie i łatwość konserwacji systemów informatycznych 

* Ułatwienie dzielenia się wiedzą domenową, ze wspólnym słownictwem w niezależnych aplikacjach 

Ci, którzy są zaznajomieni z obiektowym paradygmatem programowania lub projektowaniem baz 

danych, mogą łatwo powiązać ontologiczną reprezentację jednostek domeny z klasami lub schematami 

baz danych. Klasy są ogólnymi reprezentacjami bytów, które zawierają właściwości i zachowania. Jedna 

klasa może odziedziczyć zachowanie i właściwości z innej klasy (jest to relacja). Na przykład kot jest 

zwierzęciem. W tym przypadku Animal to abstrakcyjna nadklasa Cat. Klasa Cat dziedziczy właściwości 

z klasy Animal i dodaje / zastępuje niektóre atrybuty i zachowania specyficzne dla kota. 

Ten paradygmat ma zastosowanie w Ontologiach. Podobnie relacyjne bazy danych mają schematyczne 

reprezentacje jednostek domeny w organizacji. Istnieją pewne podstawowe różnice między bazami 

danych i ontologiami, takie jak: 

* Ontologie są semantycznie bogatsze niż pojęcia reprezentowane przez bazy danych 

* Reprezentacja informacji w ontologii oparta jest na częściowo ustrukturyzowanym, naturalnym 

języku tekstu i nie jest reprezentowana w formie tabelarycznej 

* Podstawową przesłanką reprezentacji ontologicznej jest globalnie spójna terminologia stosowana do 

wymiany informacji między domenami i granicami organizacyjnymi 

* Bardziej niż definiowanie ograniczonego kontenera danych, Ontologie skupiają się na ogólnej 

reprezentacji wiedzy w dziedzinie 

Składniki ontologii 

Pojęcia: są to ogólne rzeczy lub podmioty podobne do klas w programowaniu obiektowym, na przykład 

osoba, pracownik i tak dalej. 

Sloty: są to właściwości lub atrybuty bytów, na przykład płeć, data urodzenia, lokalizacja i tak dalej. 

Relacje: reprezentują interakcje między pojęciami lub relacje typu „a-a, has-a”, na przykład pracownik 

jest osobą. 

Aksjomaty: są to stwierdzenia, które są zawsze prawdziwe w odniesieniu do pojęć, czasów i relacji, na 

przykład osoba jest pracownikiem, jeśli jest zatrudniona przez pracodawcę. 

Instancje: są to obiekty klasy w kategoriach obiektowych. Na przykład John jest instancją klasy 

Employee. Jest to specyficzna reprezentacja koncepcji. Ontologia wraz z instancjami w pełni 

reprezentuje wiedzę. 

Operacje: są to funkcje i reguły rządzące różnymi elementami Ontologii. W kontekście obiektowym 

reprezentują one metody klasy. 

Rozwój Ontologii rozpoczyna się od zdefiniowania klas w Ontologii. Klasy te reprezentują byty świata 

rzeczywistego. Po jednoznacznym zidentyfikowaniu i zdefiniowaniu jednostek są one ułożone w 

hierarchii taksonomicznej. Po zdefiniowaniu hierarchii Sloty i Relacje są zdefiniowane. Podanie 

wartości dla miejsc i wystąpień kończy rozwój ontologii specyficznej dla domeny. 

Rola jaką Ontologia odgrywa w Big Data 



Jak widzieliśmy w Sekcji wprowadzającej, wolumeny danych rosną w fenomenalnym tempie i aby 

uzyskać wartość z danych, niemożliwe jest modelowanie całych danych w tradycyjny sposób: 

Ekstrakcja, Transformacja i Ładowanie (ETL). Tradycyjnie źródła danych generują zestawy danych w 

formatach ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Aby przechowywać te zasoby danych, 

musimy ręcznie modelować dane w oparciu o różne podmioty. Biorąc przykład osoby jako bytu w 

świecie relacyjnych baz danych, musimy utworzyć tabelę reprezentującą osobę. Ta tabela jest 

powiązana z różnymi podmiotami powiązanymi kluczem obcym. Jednak podmioty te są 

predefiniowane i mają stałą strukturę. Modelowanie jednostek wymaga ręcznego wysiłku i trudno je 

modyfikować. W świecie dużych zbiorów danych schemat jest definiowany w czasie odczytu zamiast 

w czasie zapisu. Daje nam to większą elastyczność dzięki strukturze encji i modelowaniu danych. Nawet 

przy elastyczności i rozszerzalnych możliwościach modelowania zarządzanie zasobami danych na skalę 

internetową jest bardzo trudne, jeśli podmioty nie są znormalizowane w różnych domenach. Aby 

ułatwić wyszukiwanie w sieci, Google wprowadził wykres wiedzy, który zmienił wyszukiwanie ze 

statystyk słów kluczowych opartych na reprezentacji na modelowanie wiedzy. Było to wprowadzenie 

paradygmatu wyszukiwania według rzeczy, a nie łańcuchów. Wykres wiedzy jest bardzo dużą 

ontologią, która formalnie opisuje obiekty w świecie rzeczywistym. Wraz ze wzrostem zasobów danych 

generowanych z heterogenicznych źródeł w przyspieszającym tempie, stale zmierzamy w kierunku 

większej złożoności. Paradygmat Big Data opisuje duże i złożone zestawy danych, których nie można 

zarządzać w tradycyjnych aplikacjach. Potrzebujemy przynajmniej sposobu na uniknięcie fałszywych 

interpretacji złożonych jednostek danych. Ramy integracji i przetwarzania danych można ewentualnie 

ulepszyć metodami z zakresu technologii semantycznej. Używając rzeczy zamiast tekstu, możemy 

poprawić systemy informacyjne i ich interoperacyjność, identyfikując kontekst, w którym one istnieją. 

Ontologie zapewniają semantyczne bogactwo wiedzy specyficznej dla dziedziny i jej reprezentacji. W 

przypadku zasobów dużych zbiorów danych konieczne jest ograniczenie ręcznego modelowania 

danych w informacje i wiedzę. Jest to możliwe, jeśli uda nam się stworzyć sposób na znalezienie 

korespondencji między surowymi jednostkami, wyprowadzenie ogólnego schematu z reprezentacją 

taksonomiczną i odwzorowanie pojęć na tematy w określonych domenach wiedzy z podobieństwami 

terminologicznymi i odwzorowaniami strukturalnymi. Wdrożenie to ułatwi automatyczne wsparcie 

zarządzania zasobami dużych zbiorów danych oraz integrację różnych źródeł danych, co spowoduje 

mniej błędów i przyspieszenie pozyskiwania wiedzy. 

Dostosowanie ontologii 

Wyrównanie lub dopasowanie ontologii jest procesem określania mapowania jeden na jeden między 

jednostkami z heterogenicznych źródeł. Korzystając z tego odwzorowania, możemy wywnioskować 

typy jednostek i wyodrębnić znaczenie z surowych źródeł danych w spójny i semantyczny sposób 

Cele ontologii w Big Data 

* Dziel się powszechnym zrozumieniem struktur informacyjnych w różnych aplikacjach 

* Spraw, aby ETL był szybszy, łatwiejszy i dokładniejszy 

* Wyeliminuj potrzebę niestandardowych, specyficznych dla sytuacji potoków ETL 

* Automatyczne włączanie nowych źródeł danych 

* Ulepsz wydobywanie informacji z tekstu i przekształcaj je w zasoby wiedzy 

* Wzbogacaj istniejące dane o informacje strukturalne i semantyczne 

* Przełóż wiedzę biznesową na oprogramowanie do użytku maszynowego 



* Zbuduj raz, użyj wiele razy 

Wyzwania związane z ontologią w Big Data 

* Generowanie bytów (konwersja ciągów znaków na rzeczy) 

* Zarządzanie relacjami 

* Obsługa kontekstu 

* Wydajność zapytania 

* Jakość danych 

RDF - uniwersalny format danych 

Na tle Ontologii i ich znaczenia w świecie dużych zbiorów danych przyjrzyjmy się uniwersalnemu 

formatowi danych, który definiuje schematyczne reprezentacje Ontologii. Jednym z najbardziej 

popularnych i popularnych frameworków jest Resource Description Framework (RDF). RDF jest 

rekomendacją W3C od 2004 roku. RDF zapewnia strukturę do opisywania zidentyfikowanych rzeczy, 

podmiotów lub koncepcji zaprojektowanych do czytania i interpretacji przez komputery. Istnieje 

krytyczna potrzeba jednoznacznej identyfikacji jednostki lub koncepcji w sposób uniwersalny. Jednym 

z najpopularniejszych sposobów w dziedzinie informatyki jest użycie uniwersalnych identyfikatorów 

zasobów (URI). Znamy adresy witryn internetowych reprezentowane jako uniwersalne lokalizatory 

zasobów (URL). Mapują one na unikalny adres IP, a tym samym domenę internetową w Internecie. 

Identyfikator URI jest bardzo podobny do adresu URL, z tą różnicą, że identyfikatory URI mogą 

reprezentować rzeczywistą domenę internetową. Biorąc pod uwagę to rozróżnienie, identyfikatory URI 

reprezentujące rzeczywiste obiekty muszą być jednoznaczne. Każdy identyfikator URI powinien być 

wyłączny dla zasobu sieciowego lub obiektu świata rzeczywistego i nigdy nie powinien być używany do 

reprezentowania obu jednocześnie, aby uniknąć zamieszania i dwuznaczności. 

Podczas definiowania RDF należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

* Zdefiniuj prosty model danych 

* Zdefiniuj formalną semantykę 

* Używaj rozszerzalnego słownictwa opartego na URI 

* Najlepiej użyć składni opartej na XML 

Podstawowym elementem składowym RDF jest trójka, która składa się z podmiotu, predykatu i 

obiektu. 

Spójrzmy na przykład bazy danych książek i przedstawmy ją za pomocą RDF XML: 

Nazwa książki :  Autor: Firma : Rok 

Hit Refresh :  Satya Nadella :  Microsoft  : 2017 

Shoe Dog :  Phil Knight :  Nike :  2016 



 

Pierwszy wiersz dokumentu RDF to deklaracja XML. Po deklaracji XML następuje element główny 

dokumentów RDF, <rdf: RDF>. 

Przestrzeń nazw xmlns: rdf określa, że elementy z przedrostkiem rdf pochodzą z przestrzeni nazw 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#. Przestrzenie nazw XML służą do udostępniania 

elementów i atrybutów o unikatowych nazwach w dokumencie XML. 

Przestrzeń nazw xmlns: book określa, że elementy z prefiksem book pochodzą z przestrzeni nazw - 

http: //www.artificial-intelligence.big-data/book#. Element <rdf: Description> zawiera opis zasobu 

identyfikowanego przez atrybut rdf: about. Elementy <book: author>, <book: company>, <book: year> 

itd. Są właściwościami zasobu. W3C zapewnia usługę walidacji online (https: / / www. W3. Org / RDF / 

Validator /), która sprawdza poprawność RDF pod względem jego składni i generuje tabelaryczne i 

graficzne widoki 

Dokument RDF 

Pojemniki RDF 

Kontenery RDF służą do opisywania grup rzeczy. Oto przykład: 

 

Element <rdf: Bag> służy do opisania listy wartości, które nie muszą znajdować się w określonej 

kolejności. 



<rdf: Seq> jest podobny do <rdf: Bag>. Jednak elementy reprezentują uporządkowaną listę. 

<rdf: Alt> służy do przedstawienia listy alternatywnych wartości dla elementu. 

Klasy RDF 

Klasy RDF są wymienione na następujących obrazach: 

 

Właściwości RDF 

Właściwości RDF są wymienione w następujący sposób: 

 

Atrybuty RDF 

Różne atrybuty RDF są wymienione w następujący sposób: 

 

Korzystanie z OWL, języka ontologii sieciowej 



Podczas gdy RDF i odpowiednie definicje schematów (RDFS) zapewniają strukturę semantycznego 

widoku zasobów informacyjnych, istnieją pewne ograniczenia dotyczące RDFS. RDFS nie może opisać 

jednostek wystarczająco szczegółowo. Nie ma możliwości zdefiniowania zlokalizowanych zakresów dla 

atrybutów encji, a ograniczenia specyficzne dla domeny nie mogą być wyraźnie wyrażone. Istnienie lub 

brak istnienia powiązanej jednostki, wraz z ograniczeniami liczności (jeden do jednego, jeden do wielu 

itd.), Nie mogą być reprezentowane przez RDFS. Trudno jest przedstawić relacje przechodnie, 

odwrotne i symetryczne. Jednym z ważnych aspektów relacji między bytami w świecie rzeczywistym 

jest logiczne rozumowanie i wnioskowanie, bez wyraźnej wzmianki o związku. RDFS nie może zapewnić 

obsługi wnioskowania dla powiązanych podmiotów. Język ontologii sieciowej (OWL) rozszerza się i 

opiera na RDF / RDFS. OWL to rodzina języków reprezentacji wiedzy do tworzenia ontologii. W 

rzeczywistości OWL nie jest prawdziwym akronimem. Język zaczął się jako WOL. Jednak grupie roboczej 

nie podobał się skrót WOL. Opierając się na rozmowach w grupie roboczej, OWL miał tylko jedną 

oczywistą wymowę, łatwą do ucha, i otworzył wielkie możliwości dla logo - sowy kojarzą się z 

mądrością! 

Aby zbudować inteligentne systemy, które mogą komunikować się w różnych domenach, należy 

pokonać ograniczenia RDFS i wyposażyć maszyny w dostęp do uporządkowanych zbiorów zasobów 

wiedzy i zestawów reguł wnioskowania, które można wykorzystać do automatycznego wnioskowania. 

OWL zapewnia formalną semantykę reprezentacji wiedzy i próbuje precyzyjnie opisać znaczenie bytów 

oraz ich relacji i rozumowania. Istnieją trzy gatunki OWL: 

* OWL DL: Służy do obsługi logiki opisu. Zapewnia to maksymalną ekspresję i możliwości logicznego 

wnioskowania. Charakteryzuje się to: 

- Dobrze zdefiniowana semantyka 

- Dobrze zrozumiane właściwości formalne podmiotów 

-Łatwość implementacji znanych algorytmów wnioskowania 

* OWL Full: Opiera się na semantyce kompatybilnej z RDFS. Uzupełnia predefiniowane słownictwo RDF 

i OWL. Jednak dzięki OWL Full oprogramowanie nie może całkowicie rozumować i wnioskować. 

* OWL Lite: Służy do wyrażania taksonomii i prostych ograniczeń, takich jak liczność od zera do jednego. 

OWL reprezentuje byty jako klasy. Na przykład, zdefiniujmy obiekt PlayGround za pomocą OWL: 

<owl: Class rdf: ID = "PlayGround"> 

Teraz zdefiniuj FootballGround i stwierdz, że FootballGround jest rodzajem PlayGround: 

<owl: Class rdf: ID = "FootballGround"> 

<rdf: subClassOf rdf: resource = "# PlayGround" /> 

</ owl: Class> 

OWL zapewnia kilka innych mechanizmów definiowania klas: 

* ekwiwalent Klasy: Reprezentuje, że dwie klasy (w Ontologiach i domenach) są synonimami. 

* disjointWith: reprezentuje, że instancja klasy nie może być instancją innej klasy. Na przykład 

FootballGround i HockyGround są określone jako klasy rozłączone. 

* Kombinacje boolowskie: 



-unionOf: reprezentuje, że klasa zawiera rzeczy, które pochodzą z więcej niż jednej klasy 

-intersectionOf: reprezentuje, że klasa zawiera rzeczy, które są zarówno w jednym, jak i drugim 

-complementOf: reprezentuje, że klasa zawiera rzeczy, które nie są innymie rzeczami 

Język zapytań SPARQL 

Dzięki ogólnemu zrozumieniu ontologii, RDF i OWL jesteśmy w stanie zasadniczo zrozumieć, w jaki 

sposób inteligentne systemy mogą płynnie komunikować się ze sobą z semantycznym widokiem 

świata. Dzięki semantycznemu światopoglądowi istoty ożywają, przekształcając zasoby danych w 

informacje i zasoby informacyjne w wiedzę. Konieczne jest, aby istniał wspólny język do 

wykorzystywania semantycznego światopoglądu, aby heterogeniczne systemy mogły się ze sobą 

komunikować. SPARQL to standard W3C, który stara się być globalnym językiem zapytań, którego 

głównym celem jest interoperacyjność. SPARQL to powtarzający się akronim oznaczający protokół 

SPARQL i język zapytań RDF. Jak sama nazwa wskazuje, jest to język zapytań do zapytania o wiedzę 

(jako potrójne) przechowywany w formacie RDF. Tradycyjnie przechowujemy informacje w relacyjnych 

bazach danych w formacie tabelarycznym. Widok relacyjnej bazy danych jednostek można łatwo 

przedstawić w postaci potrójnej. Na przykład raz jeszcze rozważmy tabelę BOOK: 

Book_ID :  Tytuł : Autor : Firma : Rok 

1 : Hit Refresh : Satya Nadella : Microsoft : 2017 

2 : Shoe Dog : Phil Knight : Nike : 2016 

W tym przypadku identyfikator wiersza Book_ID i tytuł) jest tematem, nazwa kolumny to predykat, a 

wartość kolumny to obiekt. Na przykład: 

Potrójny: 

{1: Hit Refresh} {Autor} {Satya Nadella} 

Temat (nazwa jednostki) Predykat (nazwa atrybutu) Obiekt (wartość atrybutu) 

Podmioty i predykaty są reprezentowane za pomocą identyfikatorów URI, które uniwersalnie 

identyfikują określone podmioty i predykaty jako zasoby: 

http: //www.artificial-intelligence.big-data/book# 

http: //www.artificial-intelligence.big-data/book#author „Satya Nadella” 

Składnia Turtle pozwala na pełne napisanie wykresu RDF w zwartej i naturalnej formie tekstu. 

Zapewnia skróty dla typowych wzorców użytkowania i typów danych. Ten format jest zgodny ze 

składnią potrójnego wzorca SPARQL. 

Użyjmy składni żółwia do przedstawienia tabeli książek w formacie RDF: 

@prefix book: <http://www.artificial-intelligence.big-data/book#> 

book:1 book:Title "Hit Refresh" 

book:1 book:Author "Satya Nadella" 

book:1 book:Company "Microsoft" 

book:1 book:Year "2017" 



book:2 book:Title "Shoe Dog" 

book:2 book:Author "Phil Knight" 

book:2 book:Company "Nike" 

book:2 book:Year "2016" 

Użyjmy prostego zapytania SPARQL, aby uzyskać listę książek opublikowanych w roku 2017: 

PREFIX book: <http://www.artificial-intelligence.big-data/book#> 

SELECT ?books 

WHERE 

{ 

?books book:year "2017" . 

} 

Mamy następujący wynik: 

?books 

book:1 

Oto kolejne zapytanie SELECT, które pobiera więcej elementów danych ze zbioru danych: 

PREFIX book: <http://www.artificial-intelligence.big-data/book#> 

SELECT ?books ?bookName ?company 

WHERE 

{ 

?books book:year "2017" . 

?books book:title ?bookName . 

?books book:company ?company . 

} 

Wynik jest następujący: 

?books ?bookName ?company 

book:1 Hit Refresh Microsoft 

Podczas gdy omawiamy rolę Ontologii w kontekście sztucznej inteligencji dla dużych zbiorów danych, 

pełne odniesienie do OWL i SPARQL jest poza zakresem tego tekstu. W poniższych podsekcjach 

przedstawimy ogólne odniesienie do języka SPARQL, które pomoże nam wykorzystać Ontologie do 

budowy sztucznej inteligencji. 

Ogólna struktura zapytania SPARQL 

Ogólna struktura SPARQL jest następująca: 



* PREFIX: Podobnie jak deklaracja przestrzeni nazw w kontekście XML i pakiet w kontekście Java lub 

innych podobnych języków programowania, PREFIX jest odpowiednikiem SPARQL, co 

zapewnia  wyjątkowość między reprezentacjami jednostek i eliminuje potrzebę wpisywania długich 

wzorców URI w kodzie SPARQL. 

* SELECT / ASK / DESCRIBE / CONSTRUCT: 

-SELECT: jest to odpowiednik klauzuli SELECT języka SQL. Definiuje atrybuty, które należy pobrać z 

trójek RDF, które spełniają kryteria wyboru. 

- ASK: Zwraca wartość logiczną true lub false w zależności od dostępności potrójnych funduszy RDF i 

na podstawie kryteriów wyboru w bazie wiedzy RDF. 

-DESCRIBE: Ta konstrukcja zapytania zwraca wykres zawierający wszystkie dostępne trzykrotki z bazy 

wiedzy RDF, które pasują do kryterium wyboru. 

-CONSTRUCT: Jest to bardzo przydatne podczas tworzenia nowego wykresu RDF z istniejącego RDF na 

podstawie kryteriów wyboru i warunków filtrowania. Jest to odpowiednik XSLT w kontekście XML. XSLT 

przekształca XML w zamierzonym formacie. 

* FROM: Definiuje źródło danych punktu końcowego RDF, dla którego zostanie uruchomione 

zapytanie. Jest to równoważnik SQL klauzuli FROM <TABLE_NAME>. Punktem końcowym może być 

zasób w Internecie lub lokalny magazyn danych dostępny dla silnika zapytań. 

* WHERE: Definiuje interesującą nas część wykresu RDF. Jest to odpowiednik klauzuli SQL WHERE, 

która określa warunki filtrowania w celu pobrania ok 

Dodatkowe funkcje SPARQL 

Dodatkowe funkcje SPARQL są następujące: 

Opcjonalne dopasowanie: W przeciwieństwie do tradycyjnych relacyjnych magazynów danych, gdzie 

schematy bazy danych i ograniczenia są wstępnie zdefiniowane dla strukturyzowanej reprezentacja 

danych, w słowie big data mamy do czynienia z nieustrukturyzowanymi zestawami danych. Atrybuty 

dwóch zasobów tego samego typu mogą być różne. Opcjonalne dopasowanie przydaje się przy 

obsłudze heterogenicznych reprezentacji encji. Blok OPCJONALNY służy do wyboru elementów danych, 

jeśli istnieją. 

Alternatywne dopasowanie: Ponownie, biorąc pod uwagę nieustrukturyzowany charakter zasobów 

wiedzy, naprzemienne dopasowanie zapewnia mechanizm zwracania dowolnych dostępnych 

właściwości. 

UNION: Jest to sprzeczne ze wzorem OPTIONAL. W przypadku UNION co najmniej jeden zestaw danych 

musi znaleźć dopasowanie, biorąc pod uwagę kryteria zapytania. 

DISTINCT: Jest to odpowiednik klauzuli SQL DISTINCT, która wyklucza wielokrotne występowanie tego 

samego potrójnego wyniku. 

ORDER BY: instruuje zapytanie, aby uporządkować wyniki według określonej zmiennej w porządku 

rosnącym lub malejącym. Jest to również równoważne klauzuli ORDER BY w SQL. 

FILTERS i wyrażenia regularne: SPARQL zapewnia funkcje ograniczające potrójne zestawy wyników za 

pomocą wyrażeń. Oprócz wyrażeń matematycznych i logicznych SPARQL umożliwia stosowanie 

wyrażeń regularnych do stosowania filtrów w zestawach danych na podstawie wzorców tekstowych. 



GROUP BY: Umożliwia grupowanie wynikowych potrójnych RDF w oparciu o jedną lub więcej 

zmiennych. 

HAVING: Ułatwia to wybór wyników zapytania na poziomie grupy.  

SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX i tak dalej są funkcjami dostępnymi do zastosowania na poziomie grupy. 

Budowanie inteligentnych maszyn za pomocą ontologii 

Przyjrzeliśmy się roli Ontologii w zarządzaniu zasobami dużych zbiorów danych jako repozytoriów 

wiedzy i zrozumieliśmy, że systemy obliczeniowe powinny postrzegać dane jako rzeczy zamiast ciągów. 

Chociaż niektóre duże systemy i wyszukiwarki internetowe używają semantycznego poglądu na świat, 

przyjęcie ontologii jako podstawy dla systemów jest powolne. Opiekunowie zasobów danych (rządy i 

wszyscy inni) muszą modelować wiedzę i zasoby w spójny i znormalizowany sposób, abyśmy mogli 

przekształcić obecne systemy obliczeniowe w inteligentne. 

Rozważmy przypadek użycia, który wykorzystuje wykresy wiedzy oparte na ontologii, aby uprościć 

proces wejścia na pokład. Wszyscy doświadczyliśmy niezwykle ręcznego i czasochłonnego procesu 

podczas wsiadania do samolotu. Od momentu wejścia na lotnisko do czasu wejścia na pokład 

przechodzimy szereg kontroli bezpieczeństwa i weryfikujemy dokumenty. W połączonym świecie, w 

którym wszystkie zasoby wiedzy są znormalizowane i zdefiniowane jako Ontologie specyficzne dla 

domeny, możliwe jest opracowanie inteligentnych agentów, aby proces wejścia na pokład samolotu 

był bezproblemowy i bezproblemowy. 

Nieznaczne rozwinięcie cech jest następujące: 

Cele: Każdy inteligentny system powinien mieć dobrze zdefiniowany zestaw celów. Cele te regulują 

racjonalne decyzje podejmowane przez inteligentny system i kierują działaniami, a tym samym 

wynikami. Na przykład w przypadku inteligentnego agenta odpowiedzialnego za proces wejścia na 

pokład lotu jednym z celów jest ograniczenie dostępu do każdego, kto nie przejdzie wszystkich kontroli 

bezpieczeństwa, nawet jeśli dana osoba ma ważny biletbilet. Przy określaniu celów dla inteligentnych 

agentów jednym z głównych czynników powinno być to, że agent lub systemy AI powinny uzupełniać i 

zwiększać ludzkie możliwości. 

Środowisko: inteligentny agent powinien działać w kontekście środowiska. Jego decyzje i działania nie 

mogą być niezależne od kontekstu. W naszym przykładzie użycia środowisko to lotnisko, bramy dla 

pasażerów, rozkłady lotów i tak dalej. Agenci postrzegają środowisko za pomocą różnych czujników, 

na przykład kamer wideo. 

Zasoby danych: inteligentny agent potrzebuje dostępu do danych historycznych pod względem 

domeny i kontekstu, w którym działa. Zasoby danych mogą być dostępne lokalnie i globalnie (punkty 

końcowe w Internecie). Te zasoby danych idealnie powinny być zdefiniowane jako struktury schematu 

RDF ze znormalizowanymi reprezentacjami i protokołami. Te zasoby danych powinny mieć możliwość 

zapytania za pomocą standardowych języków i protokołów (SPARQL), aby zapewnić maksymalną 

interoperacyjność. 

Model: w tym miejscu dostępna jest prawdziwa inteligencja agenta w postaci algorytmów i systemów 

uczenia się. Modele te ewoluują w sposób ciągły w oparciu o kontekst, decyzje historyczne, działania i 

wyniki. Zasadniczo model powinien działać lepiej (dokładniej) w czasie dla podobnych danych 

kontekstowych 

Efekty: Są to namacalne aspekty agenta, które ułatwiają działania. W przykładzie agenta linii lotniczych 

na pokładzie efektorem może być zautomatyzowany system otwierania bramy, który otwiera bramę, 



gdy wszyscy pasażerowie zostaną w pełni zatwierdzeni (posiadając ważny bilet, tożsamość i kontrolę 

bezpieczeństwa). Świat zewnętrzny postrzega inteligentnego agenta poprzez efektory. 

Działania i wyniki: W oparciu o kontekst środowiskowy, zasoby danych i wyszkolone modele 

inteligentny agent podejmuje decyzje, które wyzwalają działania poprzez efektory. Działania te 

zapewniają wyniki oparte na racjonalności decyzji i dokładności wyuczonego modelu. Wyniki są 

ponownie uwzględniane w szkoleniach modelowych w celu poprawy dokładności w pewnym okresie 

czasu. Na wysokim poziomie metoda inteligentnego agenta, która ułatwia wejście na pokład samolotu 

można przedstawić następująco: 

1. Gdy pasażer wchodzi na lotnisko, kamera wideo odczytuje obraz i dopasowuje go do zasobów 

danych dostępnych dla agenta. Te zasoby danych są obiektami Ontologii, które są luźno powiązane i 

mają elastyczność struktury i atrybutów. Niektóre wnioski są dokonywane na pierwszym poziomie 

dopasowania, aby poprawnie zidentyfikować osobę, która weszła na lotnisko. 

2. Jeżeli nie można zidentyfikować osoby za pomocą strumienia wideo, pierwsza brama lotniska nie 

otwiera się automatycznie i wymaga od pasażera skanowania linii papilarnych. Skanowanie odcisków 

palców jest sprawdzane względem zestawu danych, który jest po raz kolejny reprezentacją obiektu 

ontologicznego podmiotu osoby. Jeśli osoba nie zostanie zidentyfikowana na tym etapie, zostanie 

oznaczona do dalszych ręcznych procedur bezpieczeństwa. 

3. Gdy osoba zostanie poprawnie zidentyfikowana, agent skanuje globalny katalog aktywnych biletów, 

aby upewnić się, że osoba ma ważny bilet na lot, który odlatuje z lotniska w rozsądnym terminie. 

Globalny katalog biletów i baza danych lotów są również dostępne jako obiekty Ontologii, do których 

agent może się odwoływać w czasie rzeczywistym. 

4. Po zagwarantowaniu ważności biletu, karta pokładowa jest generowana i dostarczana do smartfona 

pasażera, po raz kolejny poprzez odwołanie się do osoby Ontologii w celu uzyskania danych osobowych 

w bezpieczny sposób. Instrukcje w czasie rzeczywistym dotyczące dojazdu do bramy są również 

wysyłane do urządzenia. 

Agent może bezproblemowo poprowadzić pasażera do odpowiedniej bramki wejściowej. System 

można łatwo zbudować, gdy wszystkie heterogeniczne źródła danych zostaną znormalizowane i będą 

miały reprezentację ontologiczną, co ułatwia maksymalną interoperacyjność i eliminuje potrzebę 

kodowania różnorodnych reprezentacji wiedzy. Powoduje to ogólne zmniejszenie złożoności 

oprogramowania agenta i wzrost wydajności. 

Nauka ontologii 

Z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ontologii, a także ich znaczeniem w budowaniu inteligentnych 

systemów, konieczne jest, aby dla płynnie połączonego świata zasoby wiedzy były konsekwentnie 

reprezentowane jako Ontologie domenowe. Jednak proces ręcznego tworzenia ontologii dla 

konkretnej domeny wymaga dużego wysiłku, weryfikacji i zatwierdzenia. Uczenie się ontologii jest 

próbą zautomatyzowania procesu generowania ontologii przy użyciu algorytmicznego podejścia do 

tekstu w języku naturalnym, który jest dostępny w skali internetowej. Istnieją różne podejścia do nauki 

ontologii, takie jak: 

* Uczenie się ontologii z tekstu: W tym podejściu dane tekstowe są pobierane z różnych źródeł w 

sposób zautomatyzowany, a słowa kluczowe są wydobywane i klasyfikowane na podstawie ich 

występowania, sekwencji słów i wzorców. 



* Eksploracja danych połączonych: w tych procesach łącza są identyfikowane na opublikowanych 

wykresach RDF w celu uzyskania ontologii opartych na domyślnym rozumowaniu. 

* Uczenie się koncepcji od OWL: W tym podejściu wykorzystuje się istniejące Ontologie specyficzne dla 

domen w celu rozszerzenia nowych domen przy użyciu podejścia algorytmicznego. 

* Crowdsourcing: Podejście to łączy automatyczne ekstrakcję i odkrywanie ontologii w oparciu o 

analizę tekstową i współpracę z ekspertami w dziedzinie w celu zdefiniowania nowych ontologii. To 

podejście działa świetnie, ponieważ łączy moc obliczeniową i algorytmiczne podejście maszyn oraz 

wiedzę specjalistyczną ludzi w dziedzinie. Powoduje to poprawę prędkości i dokładności. 

Oto niektóre z wyzwań związanych z nauką ontologii 

Radzenie sobie z heterogenicznymi źródłami danych: źródła danych w Internecie oraz w sklepach z 

aplikacjami różnią się formą i reprezentacją. Nauka ontologii stoi przed wyzwaniem ekstrakcji wiedzy i 

konsekwentnego wydobywania znaczeń z powodu  heterogeniczny charakter źródeł danych. 

Niepewność i brak dokładności: Ze względu na niespójne źródła danych, kiedy uczenie się ontologii 

próbuje zdefiniować struktury ontologii, istnieje poziom niepewności w odniesieniu do intencji oraz 

reprezentacji bytów i atrybutów. Powoduje to niższy poziom dokładności i wymaga interwencji 

człowieka od ekspertów w dziedzinie w celu dostosowania. 

Skalowalność: Jednym z podstawowych źródeł uczenia się ontologii jest internet, który jest stale 

rosnącym repozytorium wiedzy. Internet jest również w większości nieustrukturyzowanym źródłem 

danych, co utrudnia skalowanie procesu uczenia się ontologii w celu uwzględnienia szerokości domeny 

z dużych fragmentów tekstu. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu skalowalności jest 

wykorzystanie nowych, rozproszonych platform obliczeniowych typu open source (takich jak Hadoop). 

Potrzeba przetwarzania końcowego: Podczas gdy nauka ontologii ma być procesem automatycznym, 

w celu przezwyciężenia problemów z jakością wymagamy pewnego poziomu przetwarzania 

końcowego. Proces ten musi być szczegółowo zaplanowany i zarządzany, aby zoptymalizować szybkość 

i dokładność nowych definicji Ontologii. 

Proces uczenia się ontologii 

Proces uczenia się ontologii składa się z sześciu R. Są one wyjaśnione w następujący sposób: 

Pobieranie (Retrieve) : zasoby wiedzy są pobierane ze źródeł internetowych i aplikacji ze sklepów 

specyficznych dla domeny przy użyciu przeszukiwania sieci i dostępu do aplikacji opartego na 

protokole. Terminy i aksjomaty specyficzne dla dziedziny są wyodrębniane za pomocą obliczeń 

wartości TF / IDF i przez zastosowanie metod wartości C / wartości NC. Wykorzystywane są 

powszechnie stosowane techniki klastrowania, a mierniki podobieństwa statystycznego są stosowane 

do wyodrębnionych tekstowych reprezentacji zasobów wiedzy. 

Udoskonal (Refine): zasoby są czyszczone i przycinane, aby poprawić stosunek sygnału do szumu. W 

tym przypadku zastosowano podejście algorytmiczne w celu udoskonalenia. Na etapie udoskonalania 

terminy są grupowane zgodnie z pojęciami w ramach zasobów wiedzy. 

Reprezentuj (Represent):  na tym etapie system uczenia się ontologii organizuje koncepcje w strukturę 

hierarchiczną przy użyciu metody klastrowania bez nadzoru (w tym momencie rozumiem to jako 

podejście uczenia maszynowego do segmentacji danych 

Ponowne wyrównanie (Re-align): jest to rodzaj etapu przetwarzania końcowego, który wymaga 

współpracy z ekspertami w dziedzinie. W tym momencie hierarchie są wyrównywane pod kątem 



dokładności. Ontologie są dostosowane do instancji pojęć i odpowiadających im atrybutów wraz z 

ograniczeniami liczności (jeden do jednego, jeden do wielu itd.). W tym kroku zdefiniowane są reguły 

definiowania struktury składniowej. 

Ponowne użycie (Reuse): na tym etapie ponownie wykorzystywane są podobne ontologie specyficzne 

dla domeny z punktami końcowymi połączeń, a synonimy są definiowane w celu uniknięcia 

równoległych reprezentacji tych samych pojęć, które są finalizowane w innych definicjach ontologii. 

Wydanie (Release): Na tym etapie Ontologie są wydawane do ogólnego użytku i dalszej ewolucji. 

Często Zadawane Pytania 

P: Czym są ontologie i jakie mają znaczenie w inteligentnych systemach? 

O.: Ontologia jako termin ogólny oznacza znajomość wszystkiego, co istnieje w tym wszechświecie. W 

odniesieniu do systemów informatycznych Ontologie reprezentują semantyczny i znormalizowany 

obraz światowych zasobów wiedzy. Są to specyficzne dla domeny reprezentacje wiedzy i modele 

związane z reprezentacjami bytów rzeczywistych. Inteligentne systemy łączące heterogeniczne 

dziedziny wiedzy muszą mieć dostęp do spójnych reprezentacji wiedzy w celu współdziałania i 

zrozumienia zdarzeń kontekstowych w celu wyciągania wniosków i podejmowania decyzji, które 

uruchamiają działania, a tym samym wyniki, w celu uzupełnienia ludzkich możliwości. 

P: Jakie są ogólne właściwości Ontologii? 

O: Ontologie powinny być kompletne, jednoznaczne, specyficzne dla domeny, ogólne i rozszerzalne. 

P: Jakie są różne elementy Ontologii? 

O: Różne komponenty ontologii to Pojęcia, Automaty, Relacje, Aksjomaty, Instancje i Operacje. 

P: Jakie znaczenie ma uniwersalny format danych w systemach zarządzania wiedzą? 

O: Format opisu zasobów (RDF) ma być uniwersalnym formatem reprezentacji wiedzy, umożliwiając 

heterogenicznym systemom interakcję i integrację w spójny i niezawodny sposób. To stanowi 

podstawę semantycznego spojrzenia na świat. 

P: Jak można modelować światopogląd za pomocą Ontologii? Czy można zautomatyzować proces 

definiowania ontologii, biorąc pod uwagę ogromne i stale rosnące zasoby wiedzy we wszechświecie? 

O: Zasoby wiedzy rosną wykładniczo z czasem. Aby stworzyć ontologiczną reprezentację tych zasobów, 

potrzebujemy zautomatyzowanego podejścia, bez którego trudno będzie nadrobić zaległości. Uczenie 

się ontologii przyjmuje podejście algorytmiczne poprzez wykorzystanie rozproszonych ram 

obliczeniowych do stworzenia podstawowego modelu światopoglądu. Proces uczenia się ontologii 

pobiera tekstowe, nieuporządkowane dane ze źródeł heterogenicznych, udoskonala je i reprezentuje 

w sposób hierarchiczny. Zostało to dostosowane do przetwarzania końcowego poprzez ponowne 

wykorzystanie istniejących zasobów wiedzy specyficznych dla domeny i ostatecznie udostępnione do 

ogólnego użytku przez inteligentnych agentów. 

 

Podsumowanie 

Zbadaliśmy potrzebę znormalizowanego i spójnego przedstawienia wiedzy światowej na temat 

ewolucji inteligentnych systemów oraz sposobu modelowania tych systemów w stosunku do ludzkiego 

mózgu. Ontologie stosowane w systemach informatycznych to standard W3C, który określa ogólne 



zasady reprezentacji wiedzy. Przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące RDF, OWL i języka zapytań 

w celu wyodrębnienia reprezentacji wiedzy w instancjach Ontologii za pomocą SPARQL. W tym 

rozdziale zbadaliśmy, jak używać ontologii do budowania inteligentnych agentów, patrząc na ich 

ogólne cechy. Na koniec dowiedzieliśmy się, w jaki sposób uczenie się ontologii ułatwia szybkie 

przyjęcie ontologii do światopoglądu przy spójnych zasobach wiedzy i reprezentacjach. W następnym 

rozdziale zapoznamy się z podstawowymi koncepcjami uczenia maszynowego i tego, w jaki sposób Big 

Data ułatwia proces uczenia się. 



Uczenie się z Big Data 

W dwóch pierwszych częściach ustaliliśmy kontekst dla inteligentnych maszyn wraz z rewolucją w 

zakresie dużych zbiorów danych oraz to, w jaki sposób duże zbiory danych napędzają szybkie postępy 

w dziedzinie sztucznej inteligencji. Podkreśliliśmy także potrzebę posiadania globalnego słownika do 

reprezentacji wiedzy powszechnej. Widzieliśmy także, w jaki sposób ta potrzeba jest zaspokajana za 

pomocą ontologii i w jaki sposób ontologie pomagają budować semantyczne spojrzenie na świat. 

Poszukiwanie dotyczy wiedzy, która pochodzi z informacji, która z kolei pochodzi z ogromnej ilości 

danych, które generujemy. Wiedza ułatwia racjonalny proces decyzyjny dla maszyn, które uzupełniają 

i zwiększają ludzkie możliwości. Widzieliśmy, w jaki sposób Resource Description Framework (RDF) 

stanowi schematyczny szkielet zasobów wiedzy wraz z podstawami języka ontologii WWW (OWL) i 

języka zapytań dla RDF (SPARQL). Tu  przyjrzymy się niektórym podstawowym pojęciom uczenia 

maszynowego i zagłębimy się w niektóre algorytmy. Użyjemy bibliotek uczenia maszynowego Spark. 

Spark jest jedną z najpopularniejszych platform komputerowych do implementacji algorytmów oraz 

jako ogólny silnik obliczeniowy dla dużych zbiorów danych. Spark dobrze wpasowuje się w ekosystem 

dużych zbiorów danych dzięki prostemu interfejsowi programowania i bardzo skutecznie wykorzystuje 

moc rozproszonych i odpornych ram obliczeniowych. Chociaż nie zakładay żadnego tła ze statystykami 

i matematyką, to bardzo pomoże, jeśli czytelnik ma pewne podstawy programowania, aby zrozumieć 

fragmenty kodu i spróbować eksperymentować z przykładami. Zobaczymy szerokie kategorie uczenia 

maszynowego w nauczaniu nadzorowanym i bez nadzoru, zanim przejdziemy do głębokiego 

zanurzenia, z przykładami, w: 

* Analizie regresji 

* Grupowaniu danych 

* K-średniej 

* Redukcji wymiarów danych 

* Rozkładu według wartości osobliwych 

* Analizie głównego składnika (PCA) 

Na koniec omówimy model programowania Spark i bibliotekę Spark Machine Machine Learning (Spark 

MLlib). Mając do dyspozycji całą tę wiedzę podstawową, wdrożymy system rekomendacji w celu 

zawarcia tej części. 

Nadzorowane i nienadzorowane uczenie maszynowe 

Uczenie maszynowe na szerokim poziomie dzieli się na dwa typy: uczenie się pod nadzorem i bez 

nadzoru. Jak sama nazwa wskazuje, ta kategoryzacja opiera się na dostępności danych historycznych 

lub ich braku. Mówiąc najprościej, nadzorowany algorytm uczenia maszynowego zależy od trendów 

danych lub wersji prawdy. Ta wersja prawdy służy do uogólnienia modelu w celu prognozowania 

nowych punktów danych. Rozumiemy tę koncepcję w następującym przykładzie: 



 

Weź pod uwagę, że wartość zmiennej y zależy od wartości x. W oparciu o zmianę wartości x następuje 

proporcjonalna zmiana wartości y (pomyśl o wszelkich przykładach, w których wzrost lub spadek 

wartości jednego czynnika proporcjonalnie zmienia drugi). Na podstawie danych przedstawionych w 

poprzedniej tabeli jasne jest, że wartość y wzrasta wraz ze wzrostem wartości x. Oznacza to, że istnieje 

bezpośredni związek między x i y. W tym przypadku x jest nazywany zmienną niezależną lub wejściową, 

a y nazywaną zmienną zależną lub docelową. W tym przykładzie, jaka będzie wartość y, gdy x wynosi 

220? W tym miejscu zrozumiemy podstawową różnicę między tradycyjnym programowaniem 

komputerowym a uczeniem maszynowym, jeśli chodzi o przewidywanie wartości zmiennej y dla 

określonej wartości x = 220. Poniższy schemat przedstawia tradycyjny proces programowania: 

 

Tradycyjny program komputerowy ma predefiniowaną funkcję, która jest stosowana do danych 

wejściowych w celu uzyskania danych wyjściowych. W tym przykładzie tradycyjny program 

komputerowy oblicza wartość zmiennej wyjściowej (y) na 562. Tradycyjny program komputerowy ma 

predefiniowaną funkcję, która jest stosowana do danych wejściowych w celu uzyskania danych 

wyjściowych. W tym przykładzie tradycyjny program komputerowy oblicza wartość zmiennej 

wyjściowej (y) na 562. Spójrz na poniższy schemat: 



 

W przypadku nadzorowanego uczenia maszynowego dane wejściowe i wyjściowe (dane szkoleniowe) 

są wykorzystywane do utworzenia programu lub funkcji. Jest to również nazywane funkcją 

predykcyjną. Funkcja predyktora służy do przewidywania wyniku zmiennej zależnej. W najprostszej 

formie proces definiowania funkcji predykcyjnej nazywa się treningiem modelowym. Po zdefiniowaniu 

uogólnionej funkcji predykcyjnej możemy przewidzieć wartość zmiennej docelowej (y) odpowiadającej 

wartości wejściowej (x). Nadzorowane uczenie maszynowe ma na celu opracowanie precyzyjnie 

dostrojonej funkcji predykcyjnej h(x), zwanej hipotezą. Hipoteza to pewna funkcja, która naszym 

zdaniem (lub nadzieja) jest podobna do funkcji prawdziwej, funkcji celu, którą chcemy modelować. 

Dodajmy więcej punktów danych i narysujmy je na dwuwymiarowym wykresie, jak na poniższym 

diagramie: 

 

Narysowaliśmy zmienną wejściową na osi x i zmienną docelową na osi y. Jest to stosowana ogólna 

konwencja, a zatem zmienna wejściowa nazywa się x, a zmienna wyjściowa nazywa się y. Po 



wykreśleniu punktów danych z danych treningowych możemy wizualizować korelację między 

punktami danych. W tym przypadku wydaje się, że istnieje bezpośredni stosunek między x i y. Abyśmy 

mogli przewidzieć wartość y, gdy x = 220, możemy narysować linię prostą, która próbuje 

scharakteryzować lub modelować prawdę (dane treningowe). Linia prosta reprezentuje funkcję 

predyktora, która jest również określana jako hipoteza. W oparciu o hipotezę, w tym przypadku nasz 

model przewiduje, że wartość y, gdy x = 220 wyniesie ~430. Podczas gdy ta hipoteza przewiduje 

wartość y dla pewnej wartości x, linia definiująca funkcję predyktora nie obejmuje wszystkich wartości 

zmiennej wejściowej. Na przykład na podstawie danych treningowych wartość y = 380 przy x = 150. 

Jednak zgodnie z hipotezą wartość ta wynosi ~325. Ta różnica nazywana jest błędem prognozowania 

(w tym przypadku ~55 jednostek). Każda wartość zmiennej wejściowej (x), która nie spada na funkcję 

predyktora, ma pewien błąd przewidywania oparty na wyprowadzonej hipotezie. Suma błędów dla 

wszystkich danych treningowych jest dobrym miernikiem dokładności modelu. Podstawowym celem 

każdego nadzorowanego algorytmu uczenia się jest zminimalizowanie błędu przy definiowaniu 

hipotezy na podstawie danych treningowych. Prosta funkcja hipotezy jest równie dobra jak ilustracja. 

Jednak w rzeczywistości zawsze będziemy mieli wiele zmiennych wejściowych, które sterują zmienną 

wyjściową, a dobra funkcja predykcyjna z minimalnym błędem nigdy nie będzie linią prostą. Kiedy 

przewidujemy wartość zmiennej wyjściowej przy określonej wartości zmiennej wejściowej, nazywa się 

to regresją. W niektórych przypadkach dane historyczne lub wersja prawdy są również używane do 

rozdzielania punktów danych na odrębne zbiory (klasa, typ, kategoria). Jest to nazywane klasyfikacją. 

Na przykład wiadomość e-mail może zostać oznaczona jako spam lub nie w oparciu o dane 

szkoleniowe. W przypadku klasyfikacji klasy są znane i predefiniowane. Poniższy obraz przedstawia 

klasyfikację z granicą decyzyjną: 

 

Oto dwuwymiarowy zestaw danych szkoleniowych, w którym zmienne wyjściowe są oddzielone 

granicą decyzyjną. Klasyfikacja jest nadzorowaną techniką uczenia się, która określa granicę decyzyjną, 

dzięki czemu istnieje wyraźny rozdział zmiennych wyjściowych. Regresja i klasyfikacja, jak omówiono, 

wymagają danych historycznych do prognozowania nowych punktów danych. Reprezentują one 



nadzorowane techniki uczenia się. Ogólny proces nadzorowanego uczenia maszynowego można 

przedstawić w następujący sposób: 

 

Oznaczone dane lub wersja prawdy jest podzielona na zestawy szkoleniowe i walidacyjne z losowym 

próbkowaniem. Zazwyczaj przestrzega się reguły 80-20 z podzielonym procentem zestawów treningów 

i walidacji. Zestaw treningowy służy do uczenia modelu (dopasowanie krzywej) w celu zmniejszenia 

ogólnego błędu prognozy. Model jest sprawdzany pod kątem dokładności za pomocą zestawu 

walidacyjnego. Model jest dalej dostosowywany do progu dokładności, a następnie wykorzystywany 

do przewidywania zmiennych zależnych dla nowych danych. Mając to doświadczenie w uczeniu 

maszynowym, zapoznajmy się z różnymi technikami nadzorowanego i bez nadzoru uczenia 

maszynowego. 

Model programowania Spark 

Zanim zagłębimy się w model programowania Spark, powinniśmy najpierw ustalić akceptowalną 

definicję tego, czym jest Spark. Uważamy, że ważne jest zrozumienie, czym jest Spark, a jasna definicja 

pomoże ci wybrać odpowiednie przypadki użycia, w których Spark będzie przydatny jako wybór 

technologiczny. Nie ma jednej srebrnej kuli dla wszystkich problemów w przedsiębiorstwie. Musisz 

wybrać i wybrać odpowiednią technologię z wielu opcji przedstawionych. Dzięki temu Spark można 

zdefiniować jako: 

Spark to rozproszony silnik i struktura przetwarzania w pamięci, która zapewnia abstrakcyjne interfejsy 

API do przetwarzania dużych ilości danych przy użyciu niezmiennego rozproszonego zbioru obiektów 

o nazwie Resilient Distributed Datasets. Jest wyposażony w bogaty zestaw bibliotek, komponentów i 

narzędzi, które umożliwiają zapisywanie rozproszonego kodu przetwarzanego w pamięci w efektywny 

i odporny na błędy sposób. 

Teraz, gdy już wiesz, czym jest Spark, zrozummy, jak działa model programowania Spark. Poniższy 

schemat przedstawia komponent wysokiego poziomu modelu programowania Spark: 



 

Jak pokazano, wszystkie aplikacje Spark są komponentami opartymi na maszynie wirtualnej Javy (JVM) 

obejmującymi trzy procesy: sterownik, moduł wykonawczy i menedżer klastra. Program sterownika 

działa jako osobny proces w logicznie lub fizycznie posegregowanym węźle i jest odpowiedzialny za 

uruchomienie aplikacji Spark, utrzymywanie wszystkich istotnych informacji i konfiguracji dotyczących 

uruchomionych aplikacji Spark, wykonywanie aplikacji DAG zgodnie z kodem użytkownika i 

harmonogramami oraz dystrybucję zadań przez różnych dostępnych wykonawców. Programowo 

metoda main() kodu Spark działa jako sterownik. Program sterownika używa obiektu SparkContext lub 

SparkSession utworzonego przez kod użytkownika do koordynowania całej aktywności klastra Spark. 

SparkContext lub SparkSession to punkt wejścia do wykonywania dowolnego kodu za pomocą silnika 

rozproszonego Spark. Aby zaplanować dowolne zadanie, program sterownika konwertuje logiczne 

DAG na plan fizyczny i dzieli kod użytkownika na zestaw zadań. Każde z tych zadań jest następnie 

planowane przez harmonogramy działające w kodzie sterownika Spark, aby działały na executorach. 

Sterownik jest centralnym elementem każdej aplikacji Spark i działa przez cały okres użytkowania 

aplikacji Spark. Jeśli sterownik zawiedzie, cała aplikacja zawiedzie. W ten sposób sterownik staje się 

pojedynczym punktem awarii dla aplikacji Spark. Procesy modułu wykonującego Spark są 

odpowiedzialne za uruchamianie zadań przypisanych do niego przez procesy sterownika, 

przechowywanie danych w strukturach danych w pamięci zwanych RDD i zgłaszanie stanu wykonania 

kodu z powrotem do procesów sterownika. Kluczową kwestią do zapamiętania jest to, że domyślnie 

procesy executorów nie są kończone przez sterownik, nawet jeśli nie są używane lub nie wykonują 

żadnych zadań. To zachowanie można wytłumaczyć faktem, że RDD są zgodne z leniwym wzorcem 

projektowania oceny. Jednak nawet jeśli egzekutorzy zostaną zabici przypadkowo, aplikacja Spark   nie 

zatrzymuje się, a te moduły wykonawcze mogą zostać ponownie uruchomione przez procesy 

sterownika. Menedżery klastrów to procesy odpowiedzialne za fizyczne maszyny i alokację zasobów 

do dowolnej aplikacji Spark. Nawet kod sterownika jest uruchamiany przez procesy menedżera klastra. 

Menedżer klastra jest komponentem podłączanym i jest cyniczny w stosunku do kodu użytkownika 



Spark, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Istnieją trzy typy menedżerów klastrów 

obsługiwanych przez silnik przetwarzania Spark: samodzielny, YARN i Mesos. 

Biblioteka Spark MLlib 

Spark MLlib to biblioteka algorytmów uczenia maszynowego i narzędzi zaprojektowanych w celu 

ułatwienia uczenia maszynowego i uruchomienia równoległego. Obejmuje to regresję, wspólne 

filtrowanie, klasyfikację i grupowanie. Spark MLlib zapewnia dwa typy API zawarte w pakietach, a 

mianowicie spark.mllib i spark.ml, gdzie spark.mllib jest zbudowany na RDD, a spark.ml jest zbudowany 

na DataFrame. Podstawowym interfejsem API uczenia maszynowego dla Spark jest teraz interfejs API 

oparty na DataFrame w pakiecie spark.ml. Używanie spark.ml z DataFrame API jest bardziej 

wszechstronne i elastyczne, a my możemy czerpać korzyści z DataFrame, takie jak optymalizator 

katalizatora i spark.mllib, który jest interfejsem API opartym na RDD, który powinien zostać usunięty 

w przyszłości. 

Uczenie maszynowe ma zastosowanie do różnych typów danych, w tym tekstu, obrazów, danych 

strukturalnych i wektorów. Aby obsługiwać te typy danych w ramach ujednoliconego zestawu danych, 

Spark ML zawiera ramkę danych SQL Spark. Łatwo jest łączyć różne algorytmy w jednym przepływie 

pracy lub potoku. Poniższe sekcje zawierają szczegółowy widok kilku kluczowych pojęć w interfejsie 

API Spark ML. 

Funkcja transformatora 

Jest to coś, co może przekształcić jedną ramkę danych w inną. Na przykład model ML może 

przekształcić DataFrame z funkcjami w DataFrame z prognozami. Transformator zawiera transformator 

funkcji i wyuczony model. Używa metody transform() do transformacji jednej ramki DataFrame w 

drugą. Kod do tego jest podany w celach informacyjnych: 

import org.apache.spark.ml.feature.Tokenizer 

val df = spark.createDataFrame(Seq( ("This is the Transformer", 1.0), 

("Transformer is pipeline component", 0.0))).toDF( "text", "label") val 

tokenizer = new Tokenizer().setInputCol("text").setOutputCol("words") val 

tokenizedDF = tokenizer.transform(df) 

Algorytm estymatora 

Estymator to kolejny algorytm, który może wytworzyć transformator poprzez dopasowanie go do 

DataFrame. Na przykład algorytm uczenia się może trenować na zbiorze danych i tworzyć model. Daje 

to transformator poprzez uczenie się algorytmu. Wykorzystuje metodę fit() do wytworzenia 

transformatora. Na przykład algorytm uczenia się Naïve Bayes jest estymatorem, który wywołuje 

metodę fit() i trenuje model Naïve Bayes, który jest transformatorem. Użyjemy następującego kodu do 

szkolenia modelu: 

import org.apache.spark.ml.classification.NaiveBayes 

val nb = new NaiveBayes().setModelType("multinomial") 

val model = nb.fit(Training_DataDF) 

Potokowanie 



Potok reprezentuje sekwencję etapów, przy czym każdy etap jest transformatorem lub estymatorem. 

Wszystkie te etapy przebiegają w kolejności, a wprowadzany zestaw danych jest zmieniany, gdy 

przechodzi przez każdy etap. W przypadku etapów transformatorów stosowana jest metoda 

transform(), natomiast w przypadku etapów estymatorów metoda fit() służy do tworzenia 

transformatora. Każda ramka danych, która jest wyprowadzana z jednego etapu, jest wprowadzana do 

następnego etapu. Potok jest również estymatorem. Dlatego tworzy PipelineModel po uruchomieniu 

metody fit(). PipelineModel to transformator. PipelineModel zawiera taką samą liczbę etapów jak w 

oryginalnym potoku. PipelineModel i potoki zapewniają, że dane testowe i szkoleniowe przechodzą 

przez podobne etapy przetwarzania funkcji. Rozważmy na przykład potok z trzema etapami: Tokenizer, 

który tokenizuje zdanie i przekształci je w słowo za pomocą Tokenizer.transform (); HashingTF, który 

jest używany do reprezentowania łańcucha w postaci wektorowej, ponieważ wszystkie algorytmy ML 

rozumieją tylko wektory, a nie łańcuchy, a to wykorzystuje metodę HashingTF.transform (); i 

NaiveBayes, estymator używany do przewidywania. Możemy zapisać model w HDFSlocation za 

pomocą metody save (), więc w przyszłości możemy go załadować za pomocą metody load i 

wykorzystać do przewidywania nowego zestawu danych. Ten załadowany model będzie działał na 

kolumnie funkcji newDataset i zwróci przewidywaną kolumnę z tym newDataset przejdzie również 

przez wszystkie etapy potoku: 

import org.apache.spark.ml.{Pipeline, PipelineModel} 

import org.apache.spark.ml.feature.{HashingTF, Tokenizer} 

import org.apache.spark.ml.classification.NaiveBayes 

val df = spark.createDataFrame(Seq( 

("This is the Transformer", 1.0), 

("Transformer is pipeline component", 0.0) 

)).toDF( "text", "label") 

val tokenizer = new Tokenizer().setInputCol("text").setOutputCol("words") 

val 

HashingTF=newHashingTF().setNumFeatures(1000).setInputCol(tokenizer.getOutp 

utCol).setOutputCol(“features”) 

val nb = new NaiveBayes().setModelType("multinomial") 

val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(tokenizer, hashingTF, nb)) 

val model = pipeline.fit(df) 

model.save("/HDFSlocation/Path/") 

val loadModel = PipelineModel.load(("/HDFSlocation/Path/") 

val PredictedData = loadModel.transform(newDataset) 

Analiza regresji 

Analiza regresji jest techniką modelowania statystycznego stosowaną do przewidywania lub 

prognozowania wystąpienia zdarzenia lub wartości zmiennej ciągłej (zmiennej zależnej), w oparciu o 



wartość jednej lub wielu zmiennych niezależnych. Na przykład, gdy chcemy jechać z jednego miejsca 

do drugiego, istnieje wiele czynników, które wpływają na czas potrzebny do dotarcia do miejsca 

docelowego, na przykład czas rozpoczęcia, odległość, warunki ruchu w czasie rzeczywistym, prace 

budowlane na droga i warunki pogodowe. Wszystkie te czynniki wpływają na faktyczny czas potrzebny 

na dotarcie do celu. Jak można sobie wyobrazić, niektóre czynniki mają większy wpływ niż inne na 

wartość zmiennej zależnej. W analizie regresji matematycznie sortujemy, które zmienne wpływają na 

wynik, co prowadzi nas do zrozumienia, które czynniki mają największe znaczenie, które nie wpływają 

na wynik w znaczący sposób, w jaki sposób te czynniki się ze sobą odnoszą, i matematycznie, ilościowy 

wpływ zmienne czynniki na wynik. Różne stosowane techniki regresji zależą od liczby i rozkładu 

wartości zmiennych niezależnych. Zmienne te również określają kształt krzywej reprezentującej 

funkcję predyktora. Istnieją różne techniki regresji, o których szczegółowo się dowiemy w kolejnych 

sekcjach. 

Regresja liniowa 

Za pomocą regresji liniowej modelujemy związek między zmienną zależną, y, a zmienną objaśniającą 

lub zmienną niezależną x. Gdy istnieje jedna zmienna niezależna, nazywa się to prostą regresją liniową, 

a w przypadku wielu zmiennych niezależnych regresja nazywana jest wielokrotną regresją liniową. 

Funkcja predyktora w przypadku regresji liniowej jest linią prostą. Linia regresji określa zależność 

między x i y. Kiedy wartość y wzrasta, gdy x wzrasta, istnieje dodatnia zależność między x i y. Podobnie, 

gdy x i y są odwrotnie proporcjonalne, istnieje ujemna zależność między x i y. Linię należy narysować 

na wymiarach x i y, aby zminimalizować różnicę między wartością przewidywaną a wartością 

rzeczywistą, zwaną błędem prognozowania. W najprostszej postaci równanie regresji liniowej jest 

następujące: 

y = ax + b 

Jest to równanie linii prostej, gdzie y jest wartością zmiennej zależnej, a to punkt przecięcia y (wartość 

y, w której linia regresji styka się z osią y), a b to nachylenie linii. Rozważmy metodę najmniejszych 

kwadratów, w której możemy wyprowadzić linię regresji przy minimalnym błędzie prognozy. 

Metoda najmniejszych kwadratów 

Rozważmy te same dane treningowe, o których wspominaliśmy wcześniej w tym rozdziale. Mamy 

wartości zmiennej niezależnej x i odpowiadające jej wartości zmiennej zależnej y. Wartości te 

wykreślono na dwuwymiarowym wykresie rozproszenia. Celem jest narysowanie linii regresji poprzez 

dane treningowe, aby zminimalizować błąd naszych prognoz. Linia regresji liniowej z minimalnym 

błędem zawsze przechodzi przez przecięcie średnie dla wartości x i y. Poniższy rysunek pokazuje 

metodę najmniejszych kwadratów: 



 

Wzór na obliczenie punktu przecięcia y jest następujący: 

 

Metoda najmniejszych kwadratów oblicza punkt przecięcia y i nachylenie linii w następujących 

krokach: 

1. Oblicza średnią ze wszystkich wartości x (119,33). 

2. Oblicza średnią wszystkich wartości y (303,20). 

3. Oblicza różnicę od średniej dla wszystkich wartości x i y. 

4. Oblicza kwadrat średniej różnicy dla wszystkich wartości x. 

5. Mnoży  średnią różnicę x przez średnią różnicę y dla wszystkich kombinacji xiy. 

6. Oblicza kwadraty sumaryczne wszystkich średnich różnic wartości x (56743,33). 

7. Oblicza sumę iloczynów średnich różnic wartości x i y (90452,00). 

8. Nachylenie linii regresji jest uzyskiwane przez podzielenie sumy iloczynów średnich różnic x i y przez 

sumę kwadratów wszystkich średnich różnic wartości x (90452,00 / 56743,33 = 1,594). W tych danych 

treningowych, ponieważ istnieje bezpośredni stosunek między wartościami x i y, nachylenie jest 

dodatnie. Jest to wartość b w naszym równaniu 

9. Musimy obliczyć wartość przecięcia y (a), rozwiązując następujące równanie, y = a + 1,594 * x. 

Pamiętaj, że linia regresji zawsze przechodzi przez średni punkt przecięcia wartości x i y. 

10. Zatem 303,2 = a + (1,594 * 119,33). 

11. Rozwiązując to, otrzymujemy a = 112,98 jako punkt przecięcia y dla linii regresji. 

W tym momencie stworzyliśmy naszą linię regresji, za pomocą której możemy przewidzieć wartość 

zmiennej zależnej y dla wartości x. Musimy zobaczyć, jak matematycznie jest bliska nasza linia regresji 

od rzeczywistych punktów danych. W tym celu wykorzystamy jedną z najpopularniejszych technik 

statystycznych, R-kwadrat. Nazywa się to również współczynnikiem determinacji. Rsquared oblicza% 

zmienności zmiennej odpowiedzi dla opracowanego przez nas modelu regresji liniowej. Wartości R-

kwadrat będą zawsze zawierać się w przedziale od 0% do 100%. Wyższa wartość kwadratu R wskazuje, 



że model dobrze pasuje do danych treningowych; ogólnie nazywany dobrością dopasowania. Poniższy 

diagram pokazuje obliczenie R-kwadrat z niektórymi przykładowymi punktami danych: 

 

Wykorzystajmy nasze dane treningowe do obliczenia kwadratu R na podstawie wzoru z poprzedniego 

obrazu. Proszę odnieść się do diagramu, który właśnie widzieliśmy, w tym przypadku R-kwadrat = 

144175,50 / 156350,40 = 0,9221. Ta wartość wskazuje, że model bardzo dobrze pasuje do danych 

treningowych. Istnieje inny parametr, który możemy wyprowadzić, zwany błędem standardowym, z 

oszacowania. Oblicza się to jako: 

 

W tym wzorze n oznacza wielkość próby lub liczbę obserwacji. W naszym zestawie danych 

standardowy błąd oszacowania wynosi 30,59. Obliczmy kwadrat R dla naszego zestawu danych 

szkoleniowych z biblioteką uczenia maszynowego Spark: 

import org.apache.spark.ml.feature.LabeledPoint 

import org.apache.spark.ml.linalg.Vectors 

import org.apache.spark.ml.regression.LinearRegression 

val linearRegrsssionSampleData = 

sc.textFile("aibd/linear_regression_sample.txt") 

val labeledData = linearRegrsssionSampleData.map { line => 

val parts = line.split(',') 

LabeledPoint(parts(0).toDouble, Vectors.dense(parts(1).toDouble)) 

}.cache().toDF 

val lr = new LinearRegression() 

val model = lr.fit(labeledData) 

val summary = model.summary 

println("R-squared = "+ summary.r2) 



Ten program generuje następujące dane wyjściowe. Zwróć uwagę na tę samą wartość dla kwadratu R: 

 

Uogólniony model liniowy 

Podczas gdy próbowaliśmy zrozumieć pojęcie regresji liniowej z jedną zależną i jedną niezależną 

zmienną, w świecie rzeczywistym zawsze będziemy mieli wiele zmiennych zależnych, które wpływają 

na zmienną wyjściową, zwaną regresją wielokrotną. W takim przypadku nasze równanie liniowe y = a 

+ bx przyjmie następującą postać: 

y = a0 + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk 

Ponownie, a  jest punktem przecięcia y, x1, x2, ... xk są niezależnymi zmiennymi lub czynnikami, a b1, b2, 

.., bk są wagami zmiennych. Określają, jak duży wpływ ma konkretna zmienna na wynik. Za pomocą 

regresji wielokrotnej możemy stworzyć model do przewidywania jednej zmiennej zależnej. 

Ograniczenie to eliminuje uogólniony model liniowy. Zajmuje się wieloma zmiennymi zależnymi / 

odpowiedzi, a także korelacją w obrębie zmiennej predykcyjnej. 

Technika klasyfikacji regresji logistycznej 

Regresja logistyczna to metoda, w której analizujemy zmienne wejściowe, które powodują binarną 

klasyfikację zmiennych wyjściowych. Chociaż nazwa sugeruje regresję, jest popularną metodą 

rozwiązywania problemów z klasyfikacją, na przykład w celu wykrycia, czy wiadomość e-mail jest 

spamem, czy też nie, czy transakcja jest fałszywa. Celem regresji logistycznej jest znalezienie najlepiej 

dopasowanego modelu, który definiuje klasę zmiennej wyjściowej jako 0 (klasa ujemna) lub 1 (klasa 

dodatnia). Jako specjalistyczny przypadek regresji liniowej regresja logistyczna generuje współczynniki 

wzoru do przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia zmiennej zależnej. Na podstawie 

prawdopodobieństwa wybiera się parametry, które maksymalizują prawdopodobieństwo wystąpienia 

lub braku wystąpienia zdarzenia zależnego. Prawdopodobieństwo zdarzenia jest ograniczone od 0 do 

1. Model regresji liniowej nie może jednak zagwarantować zakresu prawdopodobieństwa od 0 do 1. 

Poniższy diagram pokazuje różnicę między modelami regresji liniowej a regresją logistyczną: 

 



Istnieją dwa warunki, które musimy spełnić w odniesieniu do prawdopodobieństwa zamierzonego 

wyniku binarnego zmiennej niezależnej: 

* Powinien być dodatni (p > = 0): Możemy użyć funkcji wykładniczej, aby zapewnić dodatni: 

 

* Powinna być mniejsza niż 1 (p <= 1): Możemy podzielić wykładniczy czynnik prawdopodobieństwa o 

tej samej wartości, + 1, aby zapewnić, że prawdopodobieństwo wyniku jest mniejsze niż: 

 

Regresja logistyczna w Spark 

Postępujemy z regresją logistyczną w Spark: 

import org.apache.spark.ml.classification.LogisticRegression 

// Załaduj dane treningowe 

val training = 

spark.read.format("libsvm").load("data/mllib/sample_libsvm_data.txt") 

val lr = new LogisticRegression() 

.setMaxIter(10) 

.setRegParam(0.3) 

.setElasticNetParam(0.8) 

// Dopasuj model 

val lrModel = lr.fit(training) 

// Wyświetl współczynniki i przechwyć dla regresji logistycznej 

println(s"Coefficients: ${lrModel.coefficients} Intercept: 

${lrModel.intercept}") 

// Możemy również użyć rodziny wielomianowej do klasyfikacji binarnej 

val mlr = new LogisticRegression() 

.setMaxIter(10) 

.setRegParam(0.3) 

.setElasticNetParam(0.8) 

.setFamily("multinomial") 

val mlrModel = mlr.fit(training) 



// Wyświetl współczynniki i przechwyty dla regresji logistycznej za pomocą 

rodzina wielomianowa 

println(s"Multinomial coefficients: ${mlrModel.coefficientMatrix}") 

println(s"Multinomial intercepts: ${mlrModel.interceptVector}") 

Regresja wielomianowa 

Podczas gdy w regresji liniowej korelacja między zmiennymi niezależnymi i zależnymi najlepiej jest 

przedstawić za pomocą linii prostej, rzeczywiste zestawy danych są bardziej złożone i nie reprezentują 

liniowej zależności między przyczyną a skutkiem. Równanie linii prostej nie pasuje do punktów danych, 

a zatem nie może stworzyć skutecznego modelu predykcyjnego. W takich przypadkach możemy 

rozważyć zastosowanie równania kwadratowego wyższego rzędu dla funkcji predyktora. Biorąc pod 

uwagę x jako zmienną niezależną i y jako zmienną zależną, funkcja wielomianowa przyjmuje 

następujące formy: 

 

Można to wizualizować za pomocą małego zestawu przykładowych danych w następujący sposób: 

 

Zauważ, że linia prosta nie może dokładnie przedstawić relacji od x do y. Gdy modelujemy funkcję 

predykcji za pomocą funkcji wyższego rzędu, R2 ulega poprawie. Oznacza to, że model może być 

bardziej dokładny. 

Możemy pomyśleć, że najlepiej będzie użyć najwyższego możliwego równania rzędu dla funkcji 

predykcji, aby uzyskać model najlepiej dopasowany. Nie jest to jednak właściwe, ponieważ gdy 

tworzymy linię regresji, która przechodzi przez wszystkie punkty danych, model nie może dokładnie 

przewidzieć wyników dla jakichkolwiek danych poza próbą szkoleniową (dane testowe). Ten problem 

nazywa się nadmiernym dopasowaniem. Z drugiej strony możemy również napotkać problem 

niedopasowania. Dzieje się tak, gdy model nie jest dobrze dopasowany do danych treningowych, a 

zatem słabo spisuje się z danymi testowymi. 

Regresja krokowa 



Wszystkie przykłady, które do tej pory widzieliśmy, miały jedną zmienną niezależną i jedną zależną. 

Służy to do zilustrowania podstawowych pojęć analizy regresji. Jednak rzeczywiste scenariusze są 

bardziej złożone i istnieje wiele czynników, które wpływają na wynik. Na przykład wynagrodzenie 

pracownika zależy od wielu czynników, takich jak zestawy umiejętności, umiejętność uczenia się 

nowych narzędzi i technologii, lata doświadczenia, przeszłe projekty, nad którymi pracował, zdolność 

do odgrywania wielu ról i lokalizacja. Jak możesz sobie wyobrazić, niektóre czynniki w większym 

stopniu niż inne przyczyniają się do określenia wyniku (w tym przypadku wynagrodzenie). Kiedy 

przeprowadzamy analizę regresji dla zestawu danych zawierającego wiele czynników, model można 

dokładnie zbudować, jeśli wybieramy czynniki, które są bardziej znaczące niż inne. Regresja krokowa 

to metoda automatycznej selekcji lub selekcji zmiennych niezależnych. Rozważ następującą funkcję 

regresji: 

y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + ... + βnxn 

Istnieje n liczba zmiennych wejściowych wraz z ich wagami lub współczynnikami. Celem regresji 

krokowej jest utworzenie listy zmiennych, które są najważniejsze dla zbudowania dokładnego modelu. 

Regresję krokową można wykonać na dwa sposoby, które zostaną omówione w poniższych sekcjach. 

Wybór do przodu 

Przy wybieraniu do przodu zaczynamy od zera lub bez zmiennych w modelu. Jedna zmienna jest 

dodawana na raz, w oparciu o wybrany próg lub kryteria. Podczas dodawania nowej zmiennej poprawa 

dopasowania modelu powinna być znacząca. W momencie, gdy włączenie nowej zmiennej nie ulepszy 

modelu, proces jest zakończony. 

Eliminacja wsteczna 

W przypadku eliminacji wstecznej zaczynamy od wszystkich zmiennych. Iteracyjnie musimy 

przetestować eliminację każdej ze zmiennych. Zmienna po raz kolejny jest usuwana ze wstępnie 

zdefiniowanym progiem lub kryteriami. Zmienne, które mają najmniej znaczący wpływ na dokładność 

modelu, są eliminowane jedna po drugiej w tej metodzie. Możliwe jest również wykorzystanie obu 

metod razem w celu szybszego strojenia parametrów. 

Regresja grzbietu 

Dzięki regresji krokowej mamy teraz zestaw zmiennych niezależnych, które dobrze przyczyniają się do 

wartości zmiennej zależnej. Jeśli dwa lub więcej predyktorów jest ze sobą powiązanych z relacją prawie 

liniową, natrafimy na problem zwany wielokoliniowością, na przykład, jeśli modelujemy dane 

pogodowe, w których dane wejściowe zawierają wysokość lokalizacji i średnią opadów jako zmienne 

predykcyjne. Te dwie zmienne są liniowo powiązane. Ilość opadów rośnie wraz ze wzrostem wysokości. 

Ta wielokoliniowość prowadzi do niedokładnych oszacowań współczynników regresji, prowadząc do 

wzrostu standardowych błędów, a zatem obniża przewidywalność modelu. Wielokoliniowość można 

skorygować, zbierając więcej punktów danych dla powiązanych czynników i upewniając się, że między 

rozszerzonymi punktami danych nie istnieje relacja liniowa. Korekta jest również możliwa poprzez 

wyeliminowanie jednego z czynników o niższym ciężarze. Jeśli wielokoliniowość nie może być 

rozwiązana za pomocą tych dwóch metod, możemy zastosować regresję grzbietu. 

Regresja LASSO 

Termin LASSO oznacza operatora wyboru co najmniej absolutnego skurczu. Współczynniki, które mają 

tendencję do zera w regresji grzbietu, są ustawione na zero w regresji LASSO i takie czynniki można 



łatwo wyeliminować z równania funkcji predyktora. Regresja LASSO jest zwykle stosowana, gdy istnieje 

bardzo duża liczba zmiennych, ponieważ LASSO automatycznie dokonuje wyboru zmiennych. 

Grupowanie danych 

Do tej pory badaliśmy przede wszystkim metody uczenia nadzorowanego, w których mamy historyczną 

ścieżkę danych wykorzystywaną do szkolenia modeli uczenia maszynowego. Istnieje jednak bardzo 

częsty scenariusz, w którym maszyna musi klasyfikować obiekty lub jednostki do różnych grup na 

podstawie predefiniowanych lub wykonawczych kategorii. Na przykład w zestawie danych, który 

zawiera informacje o pracownikach, musimy podzielić pracowników na kategorie na podstawie 

jednego lub większej liczby atrybutów łącznie. W tym celu celem jest grupowanie podobnych obiektów 

i dzielenie danych na podstawie podobieństw. 

Ogólną ideą jest posiadanie spójnej mapy atrybutów w obrębie grupy i różnych zachowań w grupach. 

W przeciwieństwie do nadzorowanych metod uczenia, w przypadku grupowania danych nie ma 

zmiennych zależnych. Klaster reprezentuje różne grupy podmiotów, które wykazują podobieństwa w 

atrybutach. Na szerszym poziomie klastrowanie ma dwa typy: 

* Naprawiono klastrowanie: W tego rodzaju klastrowaniu każdy punkt danych należy do dokładnie 

jednej grupy lub klastra. Granice są jasno określone i wyraźnie oddzielają punkty danych. 

* Grupowanie probabilistyczne: w tym przypadku dla każdego punktu danych prawdopodobieństwo, 

że obiekt (instancja encji) należy do określonego klastra. Zasadniczo klaster, do którego należy obiekt 

z najwyższym prawdopodobieństwem, ma pierwszeństwo przed innymi. 

W przeciwieństwie do nadzorowanych algorytmów uczenia się, proces i metody klastrowania nie mogą 

być w pełni znormalizowane. Wyniki różnią się w zależności od zestawu danych i konkretnych 

przypadków użycia. Istnieją różne modele rozpatrywania klastrów danych. W oparciu o te modele 

opracowywane są różne algorytmy. Niektóre z najczęściej używanych modeli są następujące: 

* Modele łączności: modele te oparte są na odległości danych między różnymi obiektami. Modele te 

mają dwa podejścia do uogólnienia. W pierwszym podejściu wszystkie niezależne punkty danych są 

traktowane jako osobne klastry i zgodnie z odległością względną klastry są tworzone. W drugim 

podejściu punkty danych są rozmieszczane w klastrach, a gdy względna odległość między punktami 

danych maleje, są one rozdzielane na inne klastry. Hierarchiczny algorytm grupowania implementuje 

model łączności. 

* Modele Centroid: w tych modelach klastry są formułowane wokół punktu centralnego. Liczba 

punktów centralnych jest predefiniowana, a punkty danych o podobieństwach do punktu centralnego 

są pogrupowane w klaster. W tej metodzie liczba klastrów jest predefiniowana. Grupowanie K-oznacza 

jest jedną z najpopularniejszych implementacji modelu centroid. 

* Modele dystrybucji: W tych modelach punkty danych są podzielone na kategorie na podstawie 

stosowalności statystycznego rozkładu danych, na przykład rozkładów normalnych lub Gaussa. Są to 

modele iteracyjne, które obliczają maksymalne prawdopodobieństwo, że parametry encji będą częścią 

rozkładu standardowego. 

* Modele gęstości: są to modele iteracyjne, które skanują punkty danych do wielu wymiarów i tworzą 

granice na podstawie gęstości punktów danych w przestrzeni danych. Regiony są izolowane na 

podstawie gęstości punktów danych, a izolowane regiony formułują klastry. 

Algorytm K-średnie 



K-średnie jest jednym z najpopularniejszych nie nadzorowanych algorytmów klastrowania danych, 

który jest stosowany, gdy mamy dane bez etykiety bez zdefiniowanych kategorii lub grup. Liczba 

klastrów jest reprezentowana przez zmienną k. Jest to iteracyjny algorytm, który przypisuje punkty 

danych do określonego klastra na podstawie odległości od dowolnego środka ciężkości. Podczas 

pierwszej iteracji centroidy są losowo definiowane, a punkty danych są przypisywane do gromady w 

oparciu o najmniejszą odległość od centroidu. Po przydzieleniu punktów danych, w kolejnych 

iteracjach, centroidy są ponownie wyrównywane do średniej punktów danych, a punkty danych są 

ponownie dodawane do klastrów w oparciu o najmniejsze sąsiedztwo z centroidów. Kroki te są 

iterowane do punktu, w którym centroidy nie zmieniają się bardziej niż ustawiony próg. Zilustrujmy 

algorytm K-średnich z trzema iteracjami na przykładowym dwuwymiarowym (x1, x2) zestawie danych: 

Iteracja 1: 

1. Podczas pierwszej iteracji wybierz dwa centroidy dla dwóch klastrów: (C1 - 150: 120) i (C2 - 110: 100) 

2. Dla każdego punktu danych (x1: x2) obliczyć zwykłą odległość w linii prostej od C1 i C2 

3. Umieść punkty danych w C1 lub C2 w oparciu o minimalną odległość od środka ciężkości 

4. Dla punktów danych w C1 obliczyć nowy C1 jako średnią matematyczną wszystkich punktów (162,50: 

151,67) 

5. Dla punktów danych w C2 oblicz nowy C2 jako średnią matematyczną wszystkich punktów (110: 

93,33): 

 

Iteracja 2: 

W przypadku nowych centroidów obliczonych w iteracji 1 ponownie wyrównaj punkty danych do K1 i 

K2 ponownie, w oparciu o minimalną odległość od nowych centroidów, i powtórz proces, aby obliczyć 

nowe centroidy: 



 

Iteracja 3: Centroidy dla iteracji 3 są następujące: 

 

Implementacja K-średniej za pomocą Spark ML 

Wdrożymy K-średnie ze Spark ML w następujący sposób: 

import org.apache.spark.ml.feature.LabeledPoint 

import org.apache.spark.ml.linalg.Vectors 

import org.apache.spark.ml.clustering.KMeans 

val kmeansSampleData = sc.textFile("aibd/k-means-sample.txt") 

val labeledData = kmeansSampleData.map { line => 

val parts = line.split(',') 

LabeledPoint(parts(0).toDouble, Vectors.dense(parts(1).toDouble, 

parts(2).toDouble)) 



}.cache().toDF 

val kmeans = new KMeans() 

.setK(2) // Setting the number of clusters 

.setFeaturesCol("features") 

.setMaxIter(3) // default Max Iteration is 20 

.setPredictionCol("prediction") 

.setSeed(1L) 

val model = kmeans.fit(labeledData) 

summary.predictions.show 

model.clusterCenters.foreach(println) 

Dane wyjściowe kodu będą wyglądać następująco: 

 

Zmniejszenie wymiarów danych 

Do tej pory przyjrzeliśmy się podstawowym koncepcjom uczenia się nadzorowanego i bez nadzoru z 

najprostszymi możliwymi przykładami. W tych przykładach rozważaliśmy ograniczoną liczbę 

czynników, które przyczyniają się do wyniku. Jednak w prawdziwym świecie mamy bardzo dużą liczbę 

punktów danych, które są dostępne do analizy i generowania modelu. Każdy dodatkowy czynnik 

dodaje jeden wymiar w przestrzeni, a poza trzecim wymiarem trudno jest skutecznie wizualizować 

dane w możliwej do wyobrażenia formie. Każdy nowy wymiar ma wpływ na wydajność podczas 

generowania modelu. W świecie dużych zbiorów danych, w którym obecnie możemy wprowadzać 

dane z heterogenicznych źródeł danych, co nie było wcześniej możliwe, stale dodajemy więcej 

wymiarów do naszych zbiorów danych. Chociaż wspaniale jest mieć dodatkowe punkty danych i 

atrybuty, aby lepiej zrozumieć problem, więcej nie zawsze jest lepsze, jeśli weźmiemy pod uwagę 

narzut obliczeniowy z powodu dodatkowych wymiarów w zbiorze danych. Jeśli weźmiemy pod uwagę 

nasze zestawy danych jako wiersze i kolumny, w których jeden wiersz reprezentuje jedno wystąpienie 

jednostki, a kolumny reprezentują wymiary, większość algorytmów uczenia maszynowego jest 

wdrażana w kolumnach. Algorytmy te działają coraz wolniej, gdy dodajemy więcej kolumn. Po raz 



kolejny odnosząc się do analogii ludzkiego mózgu, którą rozważaliśmy wcześniej,  kiedy prowadzimy 

samochód, ludzki mózg stale otrzymuje dużą liczbę danych wejściowych (wymiarów danych). Nasz 

mózg może skutecznie rozważać wymiary, które są najbardziej znaczące, ignorować niektóre dane 

wejściowe i łączyć inne dane wejściowe w celu utworzenia pojedynczego punktu percepcji. Musimy 

zastosować podobne techniki do rozważenia najważniejszych wymiarów, które mogą dokładnie 

modelować scenariusz, w oparciu o zmniejszoną liczbę czynników w zestawie danych. Ten proces 

redukcji czynników nazywa się redukcją wymiarów danych (DDR). Jednym z imperatywów przy 

rozważaniu redukcji wymiarowości jest to, że model powinien przekazywać te same informacje bez 

utraty wglądu lub inteligencji. Przed głębszym zanurzeniem się w zaawansowane techniki, takie jak 

rozkład wartości pojedynczej (SVD) i analiza głównych składników (PCA), rozważmy kilka 

podstawowych technik, które można zastosować w przypadku DDR: 

* Wymiary z brakującymi wartościami: gdy zbieramy dane z różnych czujników i źródeł danych, 

możliwe jest, że w przypadku niektórych czynników istnieje duża liczba brakujących obserwacji. W 

takich przypadkach używamy wartości domyślnej lub średniej z innych obserwacji w celu zastąpienia 

brakujących wartości. Jeśli jednak liczba brakujących wartości przekracza próg (procent obserwacji z 

brakującymi wartościami całkowitej liczby obserwacji), sensowne jest usunięcie wymiaru z modelu, 

ponieważ nie przyczynia się to do dokładności modelu. 

* Wymiary o niskiej wariancji: jeśli w zestawie danych mamy pewne wymiary, dla których obserwacje 

nie różnią się lub różnią się bardzo małą różnicą, takie wymiary nie wpływają na skuteczność modelu. 

Czynniki o niskiej wariancji między obserwacjami można wyeliminować. 

* Wymiary o wysokiej korelacji: w zestawie danych, jeśli mamy dwa lub więcej wymiarów, które się ze 

sobą wiążą lub reprezentują te same informacje w różnych jednostkach miary, czynniki można 

zignorować bez wpływu na dokładność modelu. 

Teraz spójrzmy na następujący zestaw danych: 

 

W tym przykładowym zestawie danych x1 ma wiele brakujących wartości, x1 ma wiele brakujących 

wartości, x2 nie ma wariancji między wartościami, a x5 i x6 są wysoce skorelowane, dlatego jeden z 

czynników można wyeliminować bez wpływu na dokładność modelu. 

Rozkład według wartości osobliwych 

Jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji, zmniejszenie wymiarów zestawów danych zwiększa wydajność 

generowania modelu bez poświęcania ilości wiedzy zawartej w danych. W rezultacie dane są 

kompresowane i łatwe do wizualizacji w mniejszej liczbie wymiarów. SVD to podstawowe narzędzie 

matematyczne, które można łatwo wykorzystać do zmniejszenia wymiarów. 

Teoria macierzy i przegląd algebry liniowej 



Zanim spróbujemy zrozumieć SVD, oto krótki przegląd koncepcji algebry liniowej i teorii macierzy. 

Chociaż obszerna dyskusja na te tematy nie wchodzi w zakres tej książki, krótka dyskusja zdecydowanie 

jest w porządku: 

* Skalar: Pojedyncza liczba nazywana jest skalarem. Skalar reprezentuje wielkość bytu. Na przykład 

prędkość samochodu wynosi 60 km/ godzinę. Tutaj liczba 60 jest skalarem. 

* Wektory: Tablica wielu skalarów ułożonych w kolejności nazywa się wektorem. Zazwyczaj wektory 

określają zarówno wielkość, jak i kierunek i są uważane za punkty w przestrzeni. 

* Matryca: Jest to dwuwymiarowa tablica skalarów. Każdy element macierzy jest reprezentowany 

przez indeks współrzędnych. Macierz jest oznaczona wielką literą, na przykład A, a poszczególne 

elementy są oznaczone indeksami dolnymi, jako Am, n. Macierz można zdefiniować w następujący 

sposób: 

 

Tutaj Ai jest i-tym rzędem Ai a Aj jest j-tą kolumną A. Matryca A ma kształt wysokości, m i szerokości n. 

Transponowanie macierzy: po transponowaniu macierzy powstaje odbicie lustrzane struktury 

macierzy, gdzie wiersze wynikowej macierzy są kolumnami macierzy podstawowej: 

 

Wektory są macierzami z jedną kolumną często reprezentowaną jako transpozycja macierzy 

wierszowej: 

X = [x1, x2, x3, .... xn] 

Dodawanie macierzy: Jeśli macierze A i B mają ten sam kształt (wymiary), o wysokości m szerokości n, 

można je dodać w celu utworzenia macierzy C w następujący sposób: 

C = A + B => Ci, j = Ai, j + Bi, j 

Skalar można dodać do macierzy lub pomnożyć przez nią w następujący sposób: 

D = aB + c => Di,j = aBi, j + c 

* Mnożenie macierzy: Aby pomnożyć macierz Am,n przez macierz B, macierz B musi mieć n liczby 

wierszy. W takim przypadku, jeśli A ma kształt mXn, a B ma kształt nXp, to C ma kształt mXp: 

C = AB => Ci,j = ΣAi,k Bk,j 

Standardowy iloczyn dwóch macierzy to nie tylko iloczyn poszczególnych elementów z korespondencją 

pozycyjną. 

* Właściwości iloczynu macierzy to: 



- Rodzielność: A (B + C) = AB + AC 

- Asocjatywność: A (BC) = (AB) C 

- Nieprzemienność : AB nie zawsze jest równe BA 

- (AB)T = BT AT 

* Macierz tożsamości i macierz odwrotna : Macierz tożsamości jest kwadratową macierzą ze 

wszystkimi przekątnymi jako 1 i elementami nieprzekątnymi jako 0. Macierz tożsamości nie zmienia 

wartości macierzy, gdy pomnożymy macierz z macierzą tożsamości. N-wymiarowa matryca tożsamości 

jest oznaczona jako In. Odwrotność macierzy kwadratowej to macierz, która po pomnożeniu z macierzą 

oryginalną daje macierz tożsamości: 

A-1 A = In 

* Macierz diagonalna: jest podobna do macierzy tożsamości. Wszystkie elementy po przekątnej są 

niezerowe, a elementy po przekątnej są zerowe. 

* Macierz symetryczna: jest to macierz kwadratowa, która jest równa transpozycji macierzy. 

* Regresja liniowa w postaci macierzy: Rozważmy proste równanie modelu regresji liniowej:  

Yi = β0 + βixi + εi {i = 1, ...., n}: 

 

Przedstawmy te równania w postaci macierzy za pomocą poszczególnych macierzy w następujący 

sposób: 

 

Dzięki tym definicjom macierzy regresję liniową można wyrazić jako: 

 

Zwróć uwagę na prostą naturę obliczeń równania przedstawionego w postaci macierzy. Dzięki temu 

doświadczeniu w teorii macierzy łatwo będzie zrozumieć SVD jako mające zastosowanie do redukcji 

wymiarowości. Najpierw zrozumiemy, w jaki sposób istoty świata rzeczywistego są reprezentowane w 

postaci macierzy. Kolumny macierzy reprezentują różne wymiary dla poszczególnych instancji, które 

są reprezentowane przez rząd. Twierdzenie SVD mówi, że dla dowolnej macierzy m x m A istnieje 

macierz ortogonalna m x r, macierz ortogonalna n x r Σ, a macierz r x r diagonalna o nieujemnych 



wartościach na przekątnej, tak że A = UΣVT. Można to przedstawić schematycznie w następujący 

sposób: 

 

Ważne właściwości dekompozycji wartości osobliwych 

Teraz rzućmy okiem na niektóre z ważnych właściwości SVD: 

* Zawsze można rozłożyć prawdziwą macierz A na A = UΣVT 

* U, Σ i V są unikalne 

* U i V są macierzami ortonormalnymi: 

-UTU = I i VTV = I (I reprezentuje matrycę tożsamości) 

* Σ jest macierzą diagonalną, w której niezerowe wpisy diagonalne są dodatnie i sortowane w porządku 

malejącym (σ1 ≥ σ2 ≥ σ3 .... ≥ σn ....> 0) 

SVD z Spark ML 

Zaimplementujmy kod SVD za pomocą biblioteki SparkML: 

import org.apache.spark.mllib.linalg.Matrix 

import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors 

import org.apache.spark.mllib.linalg.Vector 

import org.apache.spark.mllib.linalg.distribut.RowMatrix 

import org.apache.spark.mllib.linalg.SingularValueDecomposition 

val data = Array(Vectors.dense(2.0, 1.0, 75.0, 18.0, 1.0,2), 

Vectors.dense(0.0, 1.0, 21.0, 28.0, 2.0,4), 

Vectors.dense(0.0, 1.0, 32.0, 61.0, 5.0,10), 

Vectors.dense(0.0, 1.0, 56.0, 39.0, 2.0,4), 

Vectors.dense(1.0, 1.0, 73.0, 81.0, 3.0,6), 



Vectors.dense(0.0, 1.0, 97.0, 59.0, 7.0,14)) 

val rows = sc.parallelize(data) 

val mat: RowMatrix = new RowMatrix(rows) 

val svd: SingularValueDecomposition[RowMatrix, Matrix] = mat.computeSVD(3, 

computeU = true) 

val U: RowMatrix = svd.U // The U factor is stored as a row matrix 

val s: Vector = svd.s // The sigma factor is stored as a singular vector 

val V: Matrix = svd.V // The V factor is stored as a local dense matrix 

Dane wyjściowe kodu będą wyglądać następująco: 

 

Podstawowa metoda analizy składników 

PCA jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych do redukcji wymiarowości. W rzeczywistym 

scenariuszu mamy tysiące wymiarów, w których wyjaśniono punkt danych. Można jednak zmniejszyć 

liczbę wymiarów bez utraty istotnych informacji. 

Na przykład kamera wideo rejestruje scenę w przestrzeni trójwymiarowej i jest wyświetlana na 

przestrzeni dwuwymiarowej (ekrany telewizyjne); pomimo wyeliminowania jednego wymiaru 

jesteśmy w stanie bez problemu dostrzec scenę. Punkty danych w przestrzeni wielowymiarowej mają 

zbieżność w mniejszej liczbie wymiarów. Jako technika, PCA koncentruje się na uzyskaniu kierunku o 

największej rozbieżności między punktami danych, przy jednoczesnym osiągnięciu najlepszej 

rekonstrukcji zestawu danych, bez utraty informacji. Zilustrujmy to dwuwymiarowym zestawem 

danych: 



 

Jest to dwuwymiarowy zestaw danych, w którym punkt danych jest jednoznacznie zdefiniowany przez 

wartości x1 i x2. Jak widzimy, dane są rozproszone liniowo w funkcji x1 i x2. Linia regresji odwzorowuje 

wszystkie punkty danych i jest linią, która przechwytuje maksymalną zmienność danych. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę nową oś, która jest reprezentowana przez z, możemy reprezentować zestaw 

danych z jednym wymiarem bez większych strat. Na nowej osi Z otrzymujemy błąd minimalny podczas 

przechodzenia z dwóch wymiarów do jednego wymiaru. Istnieje zasadnicza różnica między regresją 

liniową a PCA. W regresji liniowej staramy się minimalizować pionową odległość między punktem 

danych a punktem na linii regresji. Jednak w PCA staramy się zminimalizować odległość między 

punktem danych a linią regresji w kierunku ortogonalnym, a w PCA nie ma zmiennej zależnej do 

obliczenia. 

Algorytm PCA wykorzystujący SVD 

Teraz spójrzmy na kroki, aby wdrożyć algorytm PCA za pomocą SVD. Rozważ zestaw szkoleniowy z m 

próbkami danych. W przypadku tego zestawu danych wykonamy następujące kroki: 

1. Średnia normalizacja: Odejmij średnią wartość wszystkich punktów danych od pojedynczego punktu 

danych. Dzięki temu zwiększamy efektywność treningu modeli i uzyskujemy lepszy kształt powierzchni 

błędu 

 

Zamień każdy x (j) na (x (j) - μ (j)). 

2. Skalowanie funkcji: Jeśli różne funkcje mają różne skale, jeśli x1 to wielkość domu, a x2 to liczba 

sypialni, mają one różne skale pomiarowe. W takim przypadku x2 nie będzie odgrywać żadnej roli, 

ponieważ jest rzędu mniejszym niż x1. Dzięki normalizacji zmniejszymy wpływ funkcji o dużej wartości 

wyodrębnionych w innej skali i pozwolimy, aby funkcje o małej wartości przyczyniły się do równania. 

3 Oblicz sigma macierzy kowariancji =  

4. Zastosuj SVD do sigmy, aby obliczyć U, Σ i V. 

5. Pobierz zredukowaną macierz (UReduce) z U na podstawie liczby wymiarów, do których chcemy 

modelować nasze dane. W naszym przykładzie jest to od dwóch wymiarów do jednego wymiaru. 

Odbywa się to po prostu poprzez uzyskanie k (liczby zamierzonych wymiarów) kolumn macierzy U. 



6. Uzyskaj oś z jako z = UReduce '(x). 

Implementacja SVD ze Spark ML 

Bardzo łatwo jest zaimplementować algorytm SVD wyjaśniony wcześniej w Spark ML. Kod jest podany 

w celach informacyjnych: 

import org.apache.spark.mllib.linalg.Matrix 

import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors 

import org.apache.spark.mllib.linalg.distributed.RowMatrix 

val data = Array(Vectors.dense(2.0, 1.0, 75.0, 18.0, 1.0,2), 

Vectors.dense(0.0, 1.0, 21.0, 28.0, 2.0,4), 

Vectors.dense(0.0, 1.0, 32.0, 61.0, 5.0,10), 

Vectors.dense(0.0, 1.0, 56.0, 39.0, 2.0,4), 

Vectors.dense(1.0, 1.0, 73.0, 81.0, 3.0,6), 

Vectors.dense(0.0, 1.0, 97.0, 59.0, 7.0,14)) 

> 

val rows = sc.parallelize(data) 

val mat: RowMatrix = new RowMatrix(rows) 

// Principal components are stored in a local dense matrix. 

val pc: Matrix = mat.computePrincipalComponents(2) 

// Project the rows to the linear space spanned by the top 2 principal 

components. 

val projected: RowMatrix = mat.multiply(pc) 

projected.rows.foreach(println) 

Oto wynik programu z dwoma głównymi składnikami z sześciowymiarowego zestawu danych: 

 

Systemy rekomendacji oparte na treści 

Wraz z postępem bogatej, wydajnej technologii i większym skupieniem się na analizie opartej na 

danych, systemy rekomendacji zyskują popularność. Systemy rekomendacji to komponenty, które 

dostarczają najbardziej odpowiednich informacji użytkownikom końcowym na podstawie ich 

zachowania w przeszłości. Zachowanie można zdefiniować jako historię przeglądania użytkownika, 



historię zakupów, ostatnie wyszukiwania i tak dalej. Istnieje wiele różnych rodzajów systemów 

rekomendacji. W tej sekcji skupimy się na dwóch kategoriach mechanizmów rekomendacji: filtrowaniu 

grupowym i rekomendacjach opartych na treści. Systemy rekomendacji oparte na treści to 

mechanizmy rekomendacji, które polecają produkty podobne do elementów, które użytkownik lubił w 

przeszłości. Podobieństwo elementów mierzy się za pomocą funkcji powiązanych z przedmiotem. 

Podobieństwo jest w zasadzie funkcją matematyczną, którą można zdefiniować za pomocą różnych 

algorytmów. Te typy systemów rekomendacji dopasowują atrybuty profilu użytkownika, takie jak 

preferencje użytkownika, polubienia i zakupy, do atrybutów elementu korzystającego z funkcji 

algorytmicznych. Najlepsze dopasowania są prezentowane użytkownikowi. Poniższy obraz przedstawia 

podejście wysokiego poziomu do silnika rekomendacji opartego na treści: 

 

Przejdźmy teraz do przykładu filtrowania opartego na treści. W tym przykładzie wykorzystaliśmy dane 

filmu. W końcu będziemy również wykorzystywać dane oceny użytkowników. Poniższy zrzut ekranu 

pokazuje, jak wyglądają zestawy danych: 

 

W zestawie danych filmów mamy kolumnę Film, która reprezentuje nazwę filmu, oraz kolumnę 

Gatunki, która reprezentuje gatunki, do których należy film. W zbiorze danych o ocenach 

użytkowników mamy upodobania użytkowników, reprezentowane przez liczbę 1, i nie lubimy, 

reprezentowane przez liczbę 2. Żadne oceny nie mają wartości NULL ani wartości pustych. Do 

załadowania danych można użyć następującego kodu Spark: 

import org.apache.spark.ml.feature.{CountVectorizer,HashingTF, IDF, 

Tokenizer} 

val movieData = spark.createDataFrame(Seq( 

("Movie1", Array("Action","Romance")), 

("Movie2", Array("Adventure")), 

("Movie3", Array("Action","Adventure","Thriller")), 

("Movie4", Array("Romance")), 

("Movie5", Array("Romance","Thriller")), 



("Movie6", Array("Action","Romance","Thriller")) 

)).toDF("Movie", "Genres") 

val usersData = spark.createDataFrame(Seq( 

("User1","Movie1",1), 

("User2","Movie1",1), 

("User1","Movie4",2), 

("User2","Movie5",2), 

("User1","Movie6",2), 

("User2","Movie6",2) 

)).toDF("User","Movie", "Ratings") 

Teraz musimy obliczyć wynik TF-IDF dla każdego z nagrań filmu. TF (częstotliwość częstotliwości) to 

częstotliwość terminów w wierszu danych lub dokumencie. W naszym przykładzie terminami byłyby 

gatunki, do których należy film. Na przykład TF dla gatunku Action dla wiersza należącego do Movie1 

wynosiłby 1. Wybraliśmy prostą surową liczbę do obliczenia TF. Oto przykład, jak wyglądałoby 

obliczenie TF w naszym arkuszu danych: 

 

Dostępnych jest wiele wariantów obliczeń TF. Musisz wybrać wariant TF, którego chcesz użyć w swojej 

aplikacji, w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj danych i liczba rekordów. Do obliczenia TF 

można użyć następującego kodu Spark. W procesie wykorzystaliśmy bibliotekę hashingTF: 

val hashingTF = new 

HashingTF().setInputCol("Genres").setOutputCol("rawFeatures")  

val featurizedData = hashingTF.transform(movieData) 

featurizedData.show(truncate=false) 

Oto wynik poprzedniego kodu: 



 

Następnie obliczamy odwrotną częstotliwość dokumentów (IDF). IDF sprawdza, czy termin jest 

wspólny czy rzadki we wszystkich dokumentach w danym korpusie. Jest to logiczna funkcja 

matematyczna całkowitej liczby dokumentów podzielona przez całkowitą liczbę dokumentów, w 

których pojawił się termin. IDF można więc obliczyć za pomocą następującego wzoru (wziętego z 

Wikipedii): 

 

W naszym arkuszu Excel obliczyliśmy IDF na podstawie wcześniejszej formuły. Zobacz poniższy zrzut 

ekranu, aby zrozumieć, jak to wygląda w naszym przykładzie: 

 

Po obliczeniu IDF, aby uzyskać pełne wykorzystanie, należy pomnożyć liczbę TF przez liczbę IDF. Oto 

jak wyglądałoby wyjście TF * IDF w naszym arkuszu: 



 

Poniższy kod Spark obliczy dla ciebie wynik TF * IDF: 

val idf = new IDF().setInputCol("rawFeatures").setOutputCol("features") 

val idfModel = idf.fit(featurizedData) 

val rescaledData = idfModel.transform(featurizedData) 

rescaledData.select("Movie","rawFeatures","features").show() 

Dane wyjściowe poprzedniego kodu wyglądają następująco: 

 

Teraz musisz określić wektor użytkownika na podstawie ocen użytkowników. Wektor profilu 

użytkownika jest obliczany na podstawie każdego gatunku filmu. Jest to iloczyn wektorowy z 

wszystkich ocen użytkowników dla danego gatunku i ocen użytkowników dla wszystkich filmów 

Często Zadawane Pytania 

P: Jakie są dwie podstawowe kategorie uczenia maszynowego i czym się od siebie różnią? 

O: Uczenie maszynowe można ogólnie podzielić na uczenie nadzorowane i bez nadzoru. W przypadku 

uczenia nadzorowanego model jest szkolony na podstawie danych historycznych, które są traktowane 

jako wersja prawdy, zwane danymi szkoleniowymi. W przypadku uczenia się bez nadzoru algorytm 

wyprowadza wnioski na podstawie danych wejściowych, bez oznaczonych danych treningowych. 

Ukryte wzorce w zestawach danych powstają w locie. 

P: Dlaczego model programowania Spark jest odpowiedni do uczenia maszynowego z dużymi 

zestawami danych? 

O: Spark to silnik obliczeniowy ogólnego zastosowania oparty na podstawach rozproszonego 

przetwarzania sprężystego. Duże zestawy danych są bezproblemowo rozmieszczone w węzłach klastra 

w celu szybszego generowania i wykonywania modelu. Większość podstawowych szczegółów jest 

ukryta przed inżynierem zajmującym się badaniami danych, dlatego też krzywa uczenia się związana z 

wdrażaniem uczenia maszynowego w Spark jest bardzo ograniczona. Spark jest z natury odporny na 

uszkodzenia i bardzo skutecznie wykorzystuje menedżerów zasobów (Przędza, Mesos itp.). Jest to 

jeden z najbardziej popularne projekty Apache z dużym zainteresowaniem społeczności. 



P: Jaka jest różnica między regresją a klasyfikacją? 

O: Regresja jest techniką stosowaną do przewidywania lub prognozowania wystąpienia zdarzenia lub 

wartości zmiennej ciągłej (zmiennej zależnej), w oparciu o wartość jednej lub wielu zmiennych 

niezależnych. Klasyfikacja jest stosowana jako mechanizm grupowania, w którym punkty danych są 

oznaczone w dyskretnej kategorii lub klastrze. 

P: Czym jest redukcja wymiarowości i jaki jest jej podstawowy cel? 

O: Wraz z ewolucją technik dużych zbiorów danych generujemy dane z wielu heterogenicznych źródeł. 

Chociaż prawdą jest, że więcej danych jest lepszymi danymi, modelowanie wszystkich dostępnych 

zmiennych niezależnych wymaga dużej mocy obliczeniowej. Niektóre wymiary są zbędne, a niektóre 

nie mają znaczącego znaczenia wpływ na wynik. Techniki redukcji wymiarów pomagają nam zmniejszyć 

liczbę wymiarów bez utraty informacji poprzez wyeliminowanie nieistotnych i zbędnych zmiennych. 

Powoduje to obniżenie wymagań obliczeniowych, a także łatwą wizualizację danych w ograniczonych 

wymiarach. 

Podsumowanie 

Zapoznaliśmy się z podstawowymi pojęciami algorytmów uczenia maszynowego i zobaczyliśmy, jak 

model programowania Spark jest skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów dużych zbiorów 

danych do uczenia maszynowego. 

Zagłębiliśmy się w niektóre z nadzorowanych i nienadzorowanych algorytmów i zaimplementowaliśmy 

je w bibliotekach Spark do uczenia maszynowego. Opierając się na tych podstawach w kolejnych 

częściach, zrozumiemy, w jaki sposób sieci neuronowe działają jako podstawowe elementy składowe 

do tworzenia inteligentnych maszyn. 

 



Sieć neuronowa dla dużych zbiorów danych 

W poprzedniej części ustanowiliśmy podstawowy fundament naszej podróży w kierunku budowania 

inteligentnych systemów. Rozróżniliśmy algorytmy uczenia maszynowego w dwóch podstawowych 

grupach nadzorowanych i nienadzorowanych algorytmów i zbadaliśmy, w jaki sposób model 

programowania Spark jest przydatnym narzędziem do implementacji tych algorytmów za pomocą 

prostego interfejsu programowania, wraz z krótkim przeglądem dostępnych bibliotek uczenia 

maszynowego w Spark. Omówiliśmy również podstawy analizy regresji prostym przykładem i kodem 

pomocniczym w Spark ML. Tu pokażemy, klaster danych przy użyciu algorytmu K-średnich i głębokiego 

zanurzenie w królestwie redukcji wymiarowości, co przede wszystkim pomaga nam reprezentować te 

same informacje o mniejszej liczbie wymiarów bez utraty informacji. Stworzyliśmy podstawę do 

wdrożenia mechanizmów rekomendacji ze zrozumieniem analizy głównych składników, filtrowania 

opartego na treści i technik filtrowania grupowego. Po drodze staraliśmy się również zrozumieć 

niektóre podstawy algebry macierzowej. W tym rozdziale zajmiemy się sieciami neuronowymi i ich 

ewolucją wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej dzięki rozproszonym ramom obliczeniowym. 

Neuronowe sieci czerpią inspirację z ludzkiego mózgu i pomagają nam rozwiązać niektóre bardzo 

złożone problemy, które nie są możliwe w przypadku tradycyjnych modeli matematycznych.  Tu 

omówimy: 

* Podstawy sieci neuronowych i sztucznych sieci neuronowych 

* Modele perceptronowe i liniowe. 

* Model nieliniowości 

* Sieci neuronowe typu feed-forward. 

* Gradientowe zejście, propagacja wsteczna i nadmierne dopasowanie 

* Nawracające sieci neuronowe 

Wyjaśnimy te pojęcia za pomocą łatwych do zrozumienia scenariuszy i odpowiadających im 

przykładów kodu w Spark ML. 

Podstawy sieci neuronowych i sztucznych sieci neuronowych 

Podstawowe algorytmy i koncepcje modelowania matematycznego omówione w ostatniej części są 

świetne, jeśli chodzi o rozwiązywanie niektórych ustrukturyzowanych i prostszych problemów. Są 

prostsze w porównaniu do tego, co ludzki mózg jest w stanie z łatwością zrobić. Na przykład, kiedy 

dziecko zaczyna identyfikować przedmioty za pomocą różnych zmysłów (wzrok, dźwięk, dotyk itd.), 

uczy się o tych obiektach w oparciu o niektóre podstawowe elementy składowe ludzkiego mózgu. 

Istnieje podobny mechanizm we wszystkich żywych istotach z różnicą w poziomie wyrafinowani oparte 

na cyklu ewolucji. Badanie neurologiczne mózgów różnych zwierząt i ludzi ujawnia, że podstawowymi 

elementami składowymi mózgu są neurony. Te neurony biologiczne są ze sobą połączone i są zdolne 

do jednoczesnego przesyłania sygnałów do tysięcy połączonych neuronów. Zauważono, że u bardziej 

złożonych gatunków, takich jak ludzie, mózg zawiera więcej neuronów niż mniej złożone gatunki. Na 

przykład uważa się, że ludzki mózg zawiera 100 miliardów połączonych neuronów. Naukowcy odkryli 

bezpośrednią korelację między ilością i poziomem wzajemnych połączeń między neuronami a 

inteligencją u różnych gatunków. Doprowadziło to do opracowania sztucznych sieci neuronowych 

(ANN), które mogą rozwiązać bardziej złożone problemy, takie jak rozpoznawanie obrazów. ANN 

oferują alternatywne podejście do obliczeń i zrozumienia ludzkiego mózgu. Chociaż nasze rozumienie 

dokładnego funkcjonowania ludzkiego mózgu jest ograniczone, zastosowanie ANN do rozwiązywania 



złożonych problemów przyniosło jak dotąd zachęcające wyniki przede wszystkim w opracowaniu 

maszyny, która uczy się samodzielnie na podstawie danych kontekstowych, w przeciwieństwie do 

tradycyjnych obliczeń i algorytmiki podejście. W naszym dążeniu do rozwijania inteligencji poznawczej 

dla maszyn musimy pamiętać, że sieci neuronowe i obliczenia algorytmiczne nie konkurują ze sobą, 

lecz się uzupełniają. Istnieją zadania bardziej dostosowane do podejścia algorytmicznego niż sieć 

neuronowa. Musimy ostrożnie wykorzystać oba te rozwiązania, aby rozwiązać określone problemy. 

Istnieje wiele systemów, w których wymagamy kombinacji obu podejść. Podobnie jak neurony 

biologiczne, ANN mają jednostki wejściowe i wyjściowe. Prosty ANN jest reprezentowany w 

następujący sposób: 

 

ANN składa się z jednej warstwy wejściowej, która dostarcza dane wejściowe do sieci, jednej warstwy 

wyjściowej, która reprezentuje ukończone obliczenia ANN oraz jednej lub więcej (zależnie od 

złożoności) ukrytych warstw, czyli tam, gdzie ma miejsce faktyczne obliczenie i implementacja logiki . 

Teoria sieci neuronowych nie jest nowa. Jednak w momencie powstania zasoby obliczeniowe, a także 

zestawy danych były ograniczone, aby wykorzystać pełny potencjał ANN. Jednak wraz z pojawieniem 

się technologii dużych zbiorów danych i masowo równoległych struktur przetwarzania rozproszonego 

jesteśmy w stanie zbadać moc ANN dla niektórych innowacyjnych przypadków użycia i rozwiązać 

niektóre z najtrudniejszych problemów, takich jak rozpoznawanie obrazów i przetwarzanie języka 

naturalnego. W następnych sekcjach zajmiemy się w głębi ANN za pomocą kilku prostych do 

zrozumienia przykładów. 

Modele perceptronowe i liniowe 

Rozważmy przykład problemu regresji, w którym mamy dwie zmienne wejściowe i jedną zmienną 

wyjściową lub zależną, i zilustrujmy użycie ANN do stworzenia modelu, który może przewidzieć wartość 

zmiennej wyjściowej dla zestawu zmiennych wejściowych: 

 



W tym przykładzie mamy x1 i x2 jako zmienne wejściowe, a y jako zmienną wyjściową. Dane 

treningowe składają się z pięciu punktów danych i odpowiednich wartości zmiennej zależnej, y. Celem 

jest przewidzenie wartości y, gdy x1 = 6 i x2 = 10. Każda dana funkcja ciągła może być 

zaimplementowana dokładnie przez trójwarstwową sieć neuronową z n neuronów w warstwie 

wejściowej, 2n + 1 neuronów w warstwie ukrytej i m neuronów w ukrytej warstwie. Przedstawmy to 

za pomocą prostej sieci neuronowej: 

 

Notacje składowych sieci neuronowej 

Istnieje znormalizowany sposób oznaczania sieci neuronowych w następujący sposób: 

* x1 i x2 są wejściami (możliwe jest również wywołanie funkcji aktywacji na warstwie wejściowej) 

* W tej sieci są trzy warstwy: warstwa wejściowa, warstwa wyjściowa i warstwa ukryta. 

* W warstwie wejściowej znajdują się dwa neurony odpowiadające zmiennym wejściowym. Pamiętaj, 

że do ilustracji służą dwa neurony. Jednak w rzeczywistości będziemy mieli setki tysięcy wymiarów, a 

tym samym zmiennych wejściowych. Podstawowe pojęcia ANN mają teoretycznie zastosowanie do 

dowolnej liczby zmiennych wejściowych.  

* W ukrytej warstwie (warstwa 2) znajdują się trzy neurony: (a2
1, a2

2, a2
3). 

*Neuron w końcowej warstwie wytwarza wynik A3
1.  

*a(
j)i: reprezentuje aktywację (wartość obliczaną i wyprowadzaną przez węzeł) jednostki i w warstwie 

j. Funkcja aktywacji węzła określa dane wyjściowe węzła dla zestawu danych wejściowych. Najprostszą 

i najczęstszą funkcją aktywacji jest funkcja binarna reprezentująca dwa stany wyjścia neuronu, 

niezależnie od tego, czy neuron jest aktywowany (odpalanie), czy nie: 

Na przykład, a2
1 to aktywacja pierwszej jednostki w drugiej warstwie  

W(l)
ij oznacza ciężar złącza, l jest warstwą, z której przesuwa się sygnał, i reprezentuje liczbę neuronów, 

z której się przemieszczamy, a j reprezentuje liczbę neuronów w następnej warstwie, do której sygnał 



przeprowadza się. Wagi są używane do zmniejszania różnicy między rzeczywistą a pożądaną 

wydajnością ANN:  

*Na przykład W(1)12 reprezentuje wagę połączenia między dwoma neuronami od warstwy 1 do warstwy 

2 dla pierwszego neuronu w warstwie 1 i w kierunku drugi neuron w warstwie 2. 

Matematyczne przedstawienie prostego modelu perceptronu 

Wydajność sieci neuronowej zależy od wartości wejściowych, funkcji aktywacyjnych na każdym z 

neuronów i ciężaru na połączeniach. Celem jest znalezienie odpowiednich wag dla każdego połączenia, 

aby dokładnie przewidzieć wartość wyjściową. Korelację między danymi wejściowymi, wagami, 

funkcjami przesyłania i aktywacji można wizualizować w następujący sposób: 

 

Podsumowując, w ramach ANN dokonujemy sumy iloczynów danych wejściowych (X) do ich wag (W) i 

stosujemy funkcję aktywacji f(x), aby uzyskać wynik warstwy przekazywanej jako dane wejściowe do 

innej warstwy. Jeśli nie ma funkcji aktywacji, korelacja między wartościami wejściowymi i wyjściowymi 

będzie funkcją liniową. Perceptron jest najprostszą formą ANN używaną do klasyfikacji zestawów 

danych, które można rozdzielić liniowo. Składa się z pojedynczego neuronu o różnych masach i 

jednostkach odchylenia. Prosty model perceptronu możemy przedstawić jako iloczyn kropkowy: 

 

Ponieważ w naszym przykładzie mamy wiele wartości x1 i x2, obliczenia najlepiej wykonać mnożąc 

macierz, aby wszystkie funkcje przesyłania i aktywacji mogły zostać obliczone równolegle. Interfejsy 

API modelu matematycznego są znacznie dostrojone, aby wykorzystywać moc rozproszonych 

równoległych struktur obliczeniowych w celu wykonywania mnożenia macierzy. Rozważmy teraz nasz 

przykład i przedstawmy go za pomocą notacji macierzowych. Zestaw danych wejściowych można 

przedstawić jako x. W naszym przykładzie jest to matryca (5x2). Odważniki można przedstawić jako W1 

2x3). Powstała macierz (Z2) jest matrycą 5 na 3, która jest aktywnością drugiej (ukrytej) warstwy. Każdy 

wiersz odpowiada zestawowi wartości wejściowych, a każda kolumna reprezentuje funkcję 

przenoszenia lub aktywność na każdym z węzłów w ukrytej warstwie. Można to zilustrować na 

poniższym schemacie: 



 

Dzięki temu mamy naszą pierwszą formułę dla sieci neuronowej. Notacja macierzowa jest w tym 

przypadku bardzo przydatna, ponieważ pozwala nam wykonywać złożone obliczenia w jednym kroku: 

Z(2) = XW(1) 

Dzięki tej formule sumujemy iloczyn danych wejściowych i odpowiadające im wagi synaps dla każdego 

zestawu danych wejściowych. Dane wyjściowe warstwy są uzyskiwane przez zastosowanie funkcji 

aktywacji dla wszystkich indywidualnych wartości dla węzła. Głównym celem funkcji aktywacyjnej jest 

konwersja sygnału wejściowego węzła na sygnał wyjściowy. Podobnie jak w neuronie biologicznym, 

wynik po zastosowaniu funkcji aktywacji wskazuje, czy neuron jest odpalany, czy nie. Zanim 

przejdziemy do kolejnych kroków w naszym liniowym modelu perceptronowym, szybko zrozumiemy 

niektóre z najpopularniejszych funkcji aktywacyjnych używanych w sieciach neuronowych. 

Funkcje aktywacji 

Bez funkcji aktywacji wyjście będzie funkcją liniową wartości wejściowych. Funkcja liniowa to równanie 

liniowe lub równanie wielomianowe pierwszego stopnia. Równanie liniowe reprezentuje najprostszą 

formę modelu matematycznego i nie jest reprezentatywne dla rzeczywistych scenariuszy. Nie może 

odwzorować korelacji w obrębie kompleksu zestawu danych. Bez funkcji aktywacji sieć neuronowa 

będzie miała bardzo ograniczone możliwości uczenia się i modelowania nieustrukturyzowanych 

zestawów danych, takich jak obrazy i filmy. Różnicę między funkcją liniową a nieliniową ilustruje 

poniższy schemat: 

 



Jak widzimy, model liniowy, który otrzymujemy bez użycia funkcji aktywacji, nie może dokładnie 

modelować danych treningowych, podczas gdy wielomianowe równanie wielomianowe może 

dokładnie modelować dane treningowe. Za pomocą funkcji aktywacji nieliniowej możemy 

wygenerować mapowanie nieliniowe między zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi oraz modelować 

złożone scenariusze rzeczywiste. Istnieją trzy podstawowe funkcje aktywacyjne stosowane w każdym 

neuronie w sieci neuronowej: 

* Funkcja Sigmoid 

* Funkcja Tanh 

* Zrektyfikowana jednostka liniowa 

Funkcja sigmoidalna 

Funkcja sigmoidalna jest jedną z najpopularniejszych funkcji nieliniowych; wyprowadza 0 lub 1 dla 

dowolnej x wartości wejściowej od -∞ do + ∞. Funkcję można wyrazić matematycznie i graficznie w 

następujący sposób: 

 

Krzywa funkcji przyjmuje kształt litery S i stąd nazwa sigmoid. Jak widać w tym przykładzie, dla wartości 

x między -2 a +2 wartości wyjściowe Y są bardzo wysokie. Niewielka zmiana wartości X w tym regionie 

znacząco przyczynia się do wartości produkcji. Można to nazwać aktywną strefą gradientu. Dla 

uproszczenia załóżmy ,że rozumiem to jako region na krzywej o najwyższym nachyleniu. Ponieważ 

wartości X zwykle mieszczą się w zakresie od -∞ do + ∞, krzywa wchodzi w strefę malejącego 

gradientu. W tym regionie znacząca zmiana wartości X nie ma proporcjonalnego wpływu na wartość 

wyjściową. Powoduje to zniknięcie problemu z gradientem, gdy model próbuje się zbiegać. W tym 

momencie sieć nie uczy się dalej lub staje się bardzo wolna i nie ma możliwości obliczeń, aby się 

zbiegać. Najlepszą częścią funkcji aktywacji sigmoidalnej jest to, że zawsze wyprowadza wartość 0 lub 

1, niezależnie od wartości wejściowej X. To sprawia, że jest to idealny wybór jako funkcja aktywacji dla 

problemów z klasyfikacją binarną. Na przykład doskonale nadaje się do identyfikowania transakcji jako 

oszukańczej lub nieuczciwej. Innym problemem związanym z funkcją sigmoidalną jest to, że nie jest 

ona wyśrodkowana na zero (0 <Wyjście < 1). Optymalizacja obliczeń sieci neuronowej jest trudna. 

Wadę tę eliminuje funkcja tanh. 

Funkcja Tanh 



Funkcja stycznej hiperbolicznej (tanh) jest niewielką odmianą funkcji sigmoidy, która jest 

wyśrodkowana na 0. Funkcję można przedstawić matematycznie i graficznie w następujący sposób: 

 

Zakres funkcji tanh wynosi od -1 do 1 i jest wyśrodkowany na zerze; -1 < Wyjście <1. W tym przypadku 

optymalizacja jest łatwa, a ta funkcja aktywacji jest lepsza niż funkcja sigmoidalna. Jednak funkcja tanh 

również zanika z powodu zanikającego gradientu ,problem podobny do funkcji sigmoidalnej. Aby 

pokonać to ograniczenie, używana jest funkcja aktywacji rektyfikowanych jednostek liniowych ReLu. 

ReLu Funkcja ReLu jest przedstawiona matematycznie i graficznie w następujący sposób: 

 

Forma matematyczna tej funkcji aktywacji jest bardzo prosta w porównaniu z funkcjami sigmoidalnymi 

lub tanh i wygląda jak funkcja liniowa. Jest to jednak funkcja nieliniowa, która jest obliczeniowa prosta 

i wydajna, dlatego jest wdrażana w głębokich sieciach neuronowych (sieciach neuronowych z wieloma 

ukrytymi warstwami). Ta funkcja aktywacji eliminuje problem znikającego gradientu. Ograniczeniem 

używania ReLu jest to, że możemy go używać tylko do ukrytych warstw. Warstwa wyjściowa musi 

używać różnych funkcji w przypadku problemów z regresją i klasyfikacją. Funkcja ReLu upraszcza i 

optymalizuje sieć neuronową obliczenia i konwergencja w porównaniu do funkcji sigmoidalnych i tanh. 

W przypadku funkcji sigmoidalnej i tanh wszystkie neurony w ukrytych jednostkach strzelają podczas 

zbieżności modelu. Jednak w przypadku ReLu niektóre neurony będą nieaktywne (dla ujemnych 

wartości wejściowych), a zatem aktywacje są rzadkie i skuteczne. Chociaż pożądana jest wydajność ze 

względu na poziomą linię aktywacji, wprowadza ona problem umierania ReLu. Neurony, które 

przechodzą w stan z powodu ujemnych wartości x, nie reagują na zmiany wartości błędu lub wartości 

wejściowych, które powodują, że większa część sieci neuronowej jest pasywna. Ten niepożądany efekt 

uboczny ReLu jest eliminowany przez niewielką zmianę ReLu, zwaną nieszczelną ReLu. W przypadku 



nieszczelnego ReLu linia pozioma jest przekształcana w lekko nachyloną linię niehorizontal (0,001 x dla 

x < 0), zapewniając, że aktualizacje wartości wejściowych po ujemnej stronie widma są aktywne. 

Nieszczelny ReLu jest przedstawiony graficznie w następujący sposób: 

 

Model nieliniowości 

Dzięki podstawowym informacjom o funkcjach aktywacyjnych rozumiemy teraz, dlaczego 

potrzebujemy nieliniowości w sieci neuronowej. Nieliniowość jest niezbędna do modelowania 

złożonych wzorców danych, które dokładnie rozwiązują problemy regresji i klasyfikacji. Wróćmy 

jeszcze raz do naszego początkowego problemu przykładowego, w którym ustaliliśmy aktywność 

ukrytej warstwy. Zastosujmy funkcję aktywacji sigmoidalnej do działania dla każdego z węzłów w 

ukrytej warstwie. To daje naszą drugą formułę w modelu perceptronu: 

*Z(2) = XW(1) 

*a(2) = f (z(2)) 

Po zastosowaniu funkcji aktywacji f wynikowa macierz będzie miała taki sam rozmiar jak z(2). Oznacza 

to, że 5 x 3. Kolejnym krokiem jest pomnożenie aktywności warstwy ukrytej przez wagi na synapsie na 

warstwie wyjściowej. Zobacz schemat notacji ANN. Zauważ, że mamy trzy wagi, po jednej dla każdego 

łącza z węzłów w ukrytej warstwie do warstwy wyjściowej. Nazwijmy te wagi W(2). Dzięki temu 

aktywność warstwy wyjściowej można wyrazić za pomocą naszej trzeciej funkcji: 

*Z(3) = a(2) W(2) 

Jak wiemy, a(2) to macierz 5 x 3, a W(2) to macierz 3 x 1. Zatem Z(3) będzie macierzą 5 x 1. Każdy wiersz 

reprezentujący wartość aktywności odpowiada każdemu indywidualnemu wpisowi w zbiorze danych 

szkoleniowych. 

Na koniec, stosujemy funkcję aktywacji sigmoidalnej do Z(3) w celu uzyskania oszacowania wartości 

wyjściowej na podstawie zestawu danych treningowych: 

y∧ = f (Z(3)) 

Zastosowanie funkcji aktywacji w warstwie ukrytej i wyjściowej zapewnia nieliniowość w modelu, a my 

możemy modelować nieliniowy zbiór danych szkoleniowych w ANN. 



Sieci neuronowe ze sprzężeniem zwrotnym 

ANN, o którym mówiliśmy do tej pory, nazywa się neuronową siecią zwrotną, ponieważ połączenia 

między jednostkami i warstwami nie tworzą cyklu i poruszają się tylko w jednym kierunku (od warstwy 

wejściowej do warstwy wyjściowej). 

Zaimplementujmy przykład sieci neuronowej z prostym kodem Spark ML: 

object FeedForwardNetworkWithSpark { 

def main(args:Array[String]): Unit ={ 

val recordReader:RecordReader = new CSVRecordReader(0,",") 

val conf = new SparkConf() 

.setMaster("spark://master:7077") 

.setAppName("FeedForwardNetwork-Iris") 

val sc = new SparkContext(conf) 

val numInputs:Int = 4 

val outputNum = 3 

val iterations =1 

val multiLayerConfig:MultiLayerConfiguration = new 

NeuralNetConfiguration.Builder() 

.seed(12345) 

.iterations(iterations) 

.optimizationAlgo(OptimizationAlgorithm 

.STOCHASTIC_GRADIENT_DESCENT) 

.learningRate(1e-1) 

.l1(0.01).regularization(true).l2(1e-3) 

.list(3) 

.layer(0, new DenseLayer.Builder().nIn(numInputs).nOut(3) 

.activation("tanh") 

.weightInit(WeightInit.XAVIER) 

.build()) 

.layer(1, new DenseLayer.Builder().nIn(3).nOut(2) 

.activation("tanh") 

.weightInit(WeightInit.XAVIER) 

.build()) 



.layer(2, new 

OutputLayer.Builder(LossFunctions.LossFunction.MCXENT) 

.weightInit(WeightInit.XAVIER) 

.activation("softmax") 

.nIn(2).nOut(outputNum).build()) 

.backprop(true).pretrain(false) 

.build 

val network:MultiLayerNetwork = new 

MultiLayerNetwork(multiLayerConfig) 

network.init 

network.setUpdater(null) 

val sparkNetwork:SparkDl4jMultiLayer = new 

SparkDl4jMultiLayer(sc,network) 

val nEpochs:Int = 6 

val listBuffer = new ListBuffer[Array[Float]]() 

(0 until nEpochs).foreach{i => 

val net:MultiLayerNetwork = 

sparkNetwork.fit("file:///<path>/ 

iris_shuffled_normalized_csv.txt",4,recordReader) 

listBuffer +=(net.params.data.asFloat().clone()) 

} 

println("Parameters vs. iteration Output: ") 

(0 until listBuffer.size).foreach{i => 

println(i+"\t"+listBuffer(i).mkString)} 

} 

} 

Jak widzimy, wartość wyjściowa przewidywana przez nasz model nie jest dokładna. Wynika to z tego, 

że inicjalizujemy wagi losowo i tylko raz propagujemy do przodu. Potrzebujemy naszej sieci 

neuronowej, aby zoptymalizować wagi każdego z połączeń między warstwą wejściową a warstwą 

ukrytą do końcowej warstwy wyjściowej. Osiąga się to dzięki technice zwanej propagacją wsteczną, 

którą omówimy później. 

Spadek gradientu i propagacja wsteczna 



Rozważmy następujący przykład regresji liniowej, w którym mamy zestaw danych treningowych. Na 

podstawie danych treningowych używamy propagacji w przód do przodu do modelowania funkcji 

przewidywania linii prostej, h (x), jak na poniższym diagramie: 

 

 

Różnica między rzeczywistą a przewidywaną wartością dla pojedynczej próbki treningowej przyczynia 

się do ogólnego błędu funkcji prognozowania. Dobroć dopasowania do sieci neuronowej określa się za 

pomocą funkcji kosztu. Mierzy to, jak dobrze działała sieć neuronowa w odniesieniu do zestawu danych 

szkoleniowych podczas modelowania danych szkoleniowych. Jak można sobie wyobrazić, wartość 

funkcji kosztu w przypadku sieci neuronowej zależy od ciężaru każdego neuronu i tendencyjności na 

każdym z węzłów. Funkcja kosztu jest pojedynczą wartością i jest reprezentatywna dla całej sieci 

neuronowej. Funkcja kosztów ma następującą postać w sieci neuronowej: 

C (W, Xr, Yr) 

* W oznacza wagi dla sieci neuronowej 

* Xr reprezentuje wartości wejściowe pojedynczej próbki treningowej 

* Yr reprezentuje wynik odpowiadający Xr 

Jak widzieliśmy wcześniej, koszt wszystkich punktów danych treningowych można wyrazić jako sumę 

błędu kwadratu. Dzięki temu otrzymujemy nasze piąte równanie dla sieci neuronowej, które 

reprezentuje koszt: 

C (W, Xr, Yr) = J = Σ 1/2 (y - y∧)2 

Ponieważ wejściowe dane treningowe są kontekstowe i coś, czego nie możemy kontrolować, celem 

sieci neuronowej jest wyprowadzenie wag i tendencyjności, aby zminimalizować wartość funkcji 

kosztu. Gdy minimalizujemy koszty, nasz model dokładniej prognozuje wartości nieznanych danych 

wejściowych. Istnieje kombinacja wag W, która zapewnia nam minimalny koszt. Patrz rysunek, mamy 

dziewięć indywidualnych wag w naszej sieci neuronowej. Zasadniczo istnieje kombinacja tych 

dziewięciu wag, która zapewnia nam minimalny koszt naszego układu nerwowego sieć. Uprośćmy dalej 



nasz przykład i załóżmy, że mamy tylko jedną wagę, którą chcemy zoptymalizować, aby zminimalizować 

koszt hipotezy sieci neuronowej. Możemy zainicjować wagę do wartości losowej i przetestować dużą 

liczbę dowolnych wartości i wykreślić odpowiedni koszt na prostym dwuwymiarowym wykresie, w 

następujący sposób: 

 

Obliczenie minimalnego kosztu dla dużej liczby wag wejściowych wybranych losowo może być 

obliczeniowo łatwe i wykonalne. Jednak wraz ze wzrostem liczby wag (w naszym przypadku dziewięciu) 

wraz z liczbą wymiarów wejściowych (tylko dwa w naszym przykładzie), obliczeniowo niemożliwe jest 

osiągnięcie minimalnego kosztu w rozsądnym czasie. W rzeczywistych scenariuszach będziemy mieć 

setki lub tysiące wymiarów i bardzo złożone sieci neuronowe z dużą liczbą ukrytych warstw, a zatem 

dużą liczbą niezależnych wartości masy. Jak widzimy, metoda optymalizacji brutalnej siły do 

optymalizacji ciężarów nie będzie działać w przypadku dużej liczby wymiarów. Zamiast tego możemy 

użyć prostego i szeroko stosowanego algorytmu zejścia gradientowego, aby znacznie zmniejszyć 

wymagania obliczeniowe podczas szkolenia sieci neuronowej. Aby zrozumieć opadanie gradientu, 

połączmy nasze pięć równań w jedno równanie w następujący sposób: 

J = Σ 1/2 (y -f (f (X W(1)) W(2)))2 

W tym przypadku jesteśmy zainteresowani znalezieniem tempa zmian J w stosunku do W, które można 

przedstawić jako pochodną cząstkową, w następujący sposób:  

 

Jeśli równanie pochodnej ma wartość dodatnią, idziemy pod górę, a nie w kierunku minimalnego 

kosztu, a jeśli równanie pochodne da wartość ujemną, schodzimy we właściwym kierunku: 

 

Ponieważ znamy kierunek ujemnego nachylenia lub zejście w kierunku obniżonego kosztu sieci 

neuronowej, możemy zaoszczędzić na kosztach obliczeń idąc w złym kierunku dla kombinacji wartości 

masy. Możemy iteracyjnie zejść ze wzgórza i zatrzymać się w punkcie, w którym koszt spada do 

minimum i nie zmienia się znacząco wraz ze zmianą wagi. Sieć neuronowa jest trenowana, gdy 

otrzymujemy kombinację wag, która daje w wyniku minimalną wartość dla funkcji kosztu. Wraz ze 



wzrostem liczby wymiarów i liczby ukrytych warstw wzrasta poziom optymalizacji ze względu na 

zastosowanie opadania gradientu i możliwe jest wyszkolenie sieci neuronowej. Jednak opadanie 

gradientu działa dobrze tylko dla relacji funkcji wypukłej między słupami a kosztem. Jeśli związek nie 

jest wypukły, algorytm spadku gradientu może utknąć w minimach lokalnych zamiast minimów 

globalnych. Ilustruje to poniższy schemat: 

 

W zależności od tego, w jaki sposób wykorzystujemy nasze dane wejściowe w połączeniu z macierzą 

wag, może nie mieć znaczenia, czy wykres funkcji kosztu ma charakter niewypukły, jeśli użyjemy 

przykładów szkolenia i odpowiednich wag pojedynczo w celu przetestowania wielu wartości w 

kierunku ujemnego nachylenia lub spadku gradientu. Ta technika nazywa się stochastycznym spadkiem 

gradientu. Wraz ze wzrostem liczby funkcji opadanie gradientu staje się intensywne obliczeniowo i 

nieuzasadnione w przypadku bardzo złożonych problemów i sieci neuronowych. Stochastyczne 

opadanie gradientu jest iteracyjną techniką, która może rozdzielić jednostki robocze i doprowadzić nas 

do globalnych minimów w sposób optymalny obliczeniowo. Aby zrozumieć różnicę między spadkiem 

gradientu a spadkiem gradientu stochastycznego, spójrzmy na pseudokod dla każdego 

 

Pseudokod zejścia gradientu 

Kontynuujemy z pseudokodem opadania gradientu: 

1. Niech będzie wartością początkową, którą można wybrać losowo. 

2. Oblicz gradient ∂J / ∂W. 

3. Jeśli ∂J / ∂W <t, gdzie t jest pewną z góry określoną wartością progową, WYJŚCIE. Znaleźliśmy wektor 

wagi, który otrzymuje minimalny błąd dla przewidywanego wyniku. 



4. Zaktualizuj W. W = W - s (∂J / ∂W) [s to tak zwana szybkość uczenia się. Należy go starannie wybrać, 

jeśli jest zbyt duży, gradient zostanie przekroczony, a my przeoczymy minimum. Jeśli jest za duży, 

zebranie go zajmie zbyt wiele iteracji]. 

Do tej pory przemierzaliśmy ANN w jednym kierunku, co określa się jako propagację do przodu. 

Ostatecznym celem szkolenia SSN jest wyprowadzenie ciężarów na każdym z połączeń między węzłami, 

aby zminimalizować błąd prognozowania. Jedna z najpopularniejszych technik nazywana jest 

propagacją wsteczną. Podstawową ideą jest to, że gdy poznamy różnicę między rzeczywistą wartością 

zmiennej predykcyjnej na podstawie przykładu szkolenia, błąd jest obliczany. Błąd w końcowej 

warstwie wyjściowej jest funkcją wartości aktywacyjnych węzłów na poprzedniej ukrytej warstwie. 

Każdy węzeł w ukrytej warstwie przyczynia się w różnym stopniu do błędu wyjściowego. Chodzi o to, 

aby dokładnie wyregulować obciążenia na złączach, aby zminimalizować końcowy błąd wyjściowy. 

Pomoże nam to zasadniczo określić, jak ukryte jednostki powinny wyglądać na podstawie danych 

wejściowych i tego, jak mają wyglądać dane wyjściowe. Jest to algorytm online, który otrzymuje dane 

treningowe, pojedynczo. Posuwamy się naprzód, aby uzyskać prognozy dla klasy przez pomnożenie 

wag i zastosowanie funkcji aktywacji, uzyskanie błędów prognozowania na podstawie prawdziwej 

etykiety i przesunięcie błędu z powrotem do sieci w odwrotnym kierunku. 

Model propagacji wstecznej 

Model propagacji wstecznej można przedstawić koncepcyjnie w następujący sposób: 

 

Algorytm propagacji wstecznej można łatwo wdrożyć w sposób etapowy. Jest to mniej wymagające 

obliczeniowo w porównaniu do spadku gradientu: 

* Zainicjuj model: W tym kroku model jest losowo inicjowany do punktu, w którym wagi są wybierane 

z przybliżeniem matematycznym i losowością. To pierwszy krok w sieci feed-forward. 

* Propaguj naprzód: W tym kroku wszystkie jednostki wejściowe, jednostki ukryte i jednostki 

wyjściowe są aktywowane po dodaniu sumy produktów jednostek neuronowych i wag zaczynając od 

jednostek wejściowych ze zbiorem danych treningowych. Dane wyjściowe są obliczane przez 



zastosowanie aktywacji do końcowej jednostki wyjściowej. Zrozumiałe jest, że wydajność na tym 

etapie będzie daleka od idealnej oczekiwanej wydajności. 

* Obliczanie kosztów: w tym momencie mamy oczekiwany wynik (na podstawie zestawu danych 

szkoleniowych) i rzeczywisty wynik z nieprzeszkolonej sieci neuronowej. Funkcja kosztu jest zazwyczaj 

sumą kwadratowych błędów dla każdego punktu danych szkolenia. Jest to matryca wydajności tego, 

jak dobrze sieć neuronowa pasuje do zbioru danych szkoleniowych, a także wskazanie, jak dobrze jest 

w stanie uogólnić nieznane wartości wejściowe, które oczekuje się, że model otrzyma po szkoleniu. 

Pewnego razu funkcja straty została ustalona, celem szkolenia modelu jest zmniejszenie błędu w 

kolejnych cyklach i dla większości możliwych danych wejściowych, które model napotka w prawdziwym 

scenariuszu. 

* Wyprowadzenie matematyczne funkcji straty: Funkcja straty jest zoptymalizowana za pomocą 

pochodnej błędu w odniesieniu do wag na każdym z połączeń w sieci neuronowej. Dla każdego z 

połączeń w sieci neuronowej w tym momencie obliczamy, jaki wpływ ma zmiana wartości pojedynczej 

masy (w całej sieci) na funkcję strat. Oto niektóre z możliwych scenariuszy, w których obliczamy 

pochodną kosztu w odniesieniu do wagi: 

- Przy określonej wartości masy mamy stratę 0, model dokładnie pasuje do wejściowego zestawu 

danych treningowych. 

- Możemy mieć dodatnią wartość dla funkcji straty, ale pochodna jest ujemna. W tej sytuacji wzrost 

masy zmniejszy funkcję utraty. 

- Możemy mieć dodatnią wartość dla funkcji straty, a pochodna jest również dodatnia. W tej sytuacji 

zmniejszenie masy ciała spowoduje zmniejszenie funkcji utraty. 

* Propagacja wsteczna: na tym etapie błąd w warstwie wyjściowej jest propagowany wstecz do 

poprzedniej ukrytej warstwy, a następnie z powrotem do warstwy wejściowej. Po drodze obliczamy 

pochodną i dostosowujemy wagi w podobny sposób, jak w poprzednim kroku. Technika ta nazywana 

jest automatycznym różnicowaniem w odwrotnym kierunku propagacji do przodu. W każdym węźle 

obliczamy pochodną straty i dostosowujemy wagę poprzedniego złącza. 

* Zaktualizuj wagi: W poprzednim kroku obliczyliśmy pochodne na każdym z węzłów we wszystkich 

warstwach, propagując ogólny błąd do tyłu. Uproszczony sposób: Nowa waga = Stara waga - (stopa 

pochodna * stopa uczenia się). Współczynnik uczenia się należy starannie dobierać za pomocą wielu 

eksperymentów. Jeśli wartość jest zbyt wysoka, możemy przegapić minima, a jeśli wartość jest zbyt 

niska, model zbiegnie się bardzo powoli. Waga każdego połączenia jest aktualizowana zgodnie z 

następującymi wytycznymi: 

-Jeśli pochodna błędu w stosunku do masy jest dodatnia, wzrost masy proporcjonalnie zwiększy błąd, 

a nowa waga powinna być mniejsza. 

-Jeśli pochodna błędu w stosunku do masy jest ujemna, wzrost masy proporcjonalnie zmniejsza błąd, 

a nowa waga powinna być większa. 

-Jeśli pochodna błędu w stosunku do wagi wynosi 0, nie są wymagane dalsze aktualizacje wag i model 

sieci neuronowej jest zbieżny. 

Nadmierne dopasowanie 

Jak widzieliśmy w poprzednich sekcjach, opadanie gradientu i propagacja wsteczna są algorytmami 

iteracyjnymi. Jedno przejście do przodu i odpowiednie przejście do tyłu przez wszystkie dane 



treningowe nazywa się epoką. Z każdą epoką model jest szkolony, a wagi są dostosowywane w celu 

zminimalizowania błędu. W celu przetestowania dokładności modelu, jako powszechną praktykę, 

podzieliliśmy dane treningowe na zestaw treningowy i zestaw walidacyjny. Zestaw treningowy służy 

do generowania modelu reprezentującego hipotezę opartą na danych historycznych, które zawierają 

wartość zmiennej docelowej w odniesieniu do zmiennych niezależnych lub wejściowych. Zestaw 

walidacyjny służy do testowania wydajności funkcji hipotezy lub wyuczonego modelu dla nowych 

próbek szkoleniowych. W wielu epokach zwykle obserwujemy następujący wzór: 

 

Gdy trenujemy naszą sieć neuronową przez wiele epok, błąd funkcji utraty jest optymalizowany z każdą 

epoką, a błąd modelu skumulowanego dąży do 0. W tym momencie model trenował się w odniesieniu 

do danych treningowych. Kiedy sprawdzamy poprawność hipotezy przy użyciu zestawu sprawdzania 

poprawności, błąd funkcji utraty zmniejsza się do wartości szczytowej. Po szczycie ponownie błąd 

zaczyna się zwiększać, jak pokazano na poprzednim rysunku. W tym momencie model zapamiętał dane 

treningowe i nie jest w stanie uogólnić się dla nowego zestawu danych. Każda epoka po tym punkcie 

znajduje się w strefie nadmiernego dopasowania. Po tym momencie model przestał się uczyć i 

przyniesie nieprawidłowe wyniki lub wyniki. Jednym z najprostszych sposobów zapobiegania 

nadmiernemu dopasowaniu i stworzenia modelu, który dobrze się uogólnia, jest zwiększenie ilości 

danych treningowych. Wraz ze wzrostem danych treningowych sieć neuronowa jest dostosowywana 

do coraz większej liczby rzeczywistych scenariuszy, a zatem dobrze się uogólnia. Jednak z każdym 

wzrostem zestawu danych szkoleniowych koszt obliczeniowy każdej epoki proporcjonalnie wzrasta. 

Maszyna ma skończoną pojemność do modelowania danych. Zdolność ANN do modelowania można 

kontrolować, zmieniając liczbę ukrytych jednostek, modyfikując i optymalizując liczbę iteracji 

treningowych lub zmieniając stopień nieliniowości funkcji aktywacyjnych. Nadmiernym 

dopasowaniem można kontrolować, zmniejszając liczbę funkcji. Niektóre funkcje mają niewielki wpływ 

na ogólne zachowanie modelu, a tym samym na wynik. Takie cechy należy zidentyfikować 

algorytmicznie za pomocą wielu eksperymentów i iteracji i wyeliminować z ostatecznego generowania 

modelu. Możemy również zastosować techniki regularyzacji, w których wykorzystywane są wszystkie 

funkcje, ale z różnym stopniem wagi w zależności od znaczenia danej cechy dla ogólnego wyniku. Inną 

popularną techniką regularyzacji w celu zapobiegania przeuczeniu jest porzucanie. Dzięki tej technice 

węzły w ANN są ignorowane (upuszczane) podczas fazy szkolenia. Neurony, które są ignorowane, są 

wybierane losowo. 

Nawracające sieci neuronowe 

Do tej pory widzieliśmy ANN, w których sygnały wejściowe są propagowane do warstwy wyjściowej w 

przejściu do przodu, a wagi są optymalizowane w sposób rekurencyjny w celu trenowania modelu 

uogólnienia nowych danych wejściowych na podstawie zestawu treningowego dostarczonego jako 



Wejście. Szczególnym problemem w rzeczywistości jest optymalizacja ANN do szkolenia sekwencji 

danych, na przykład tekstu, mowy lub innej formy wprowadzania dźwięku. Mówiąc najprościej, gdy 

dane wyjściowe jednej propagacji do przodu są podawane jako dane wejściowe do następnej iteracji 

treningu, topologia sieci nazywana jest rekurencyjną siecią neuronową (RNN). 

Potrzeba RNN 

W przypadku sieci sprzężenia zwrotnego rozważamy niezależne zestawy danych wejściowych. W 

przypadku problemów z rozpoznawaniem obrazów mamy obrazy wejściowe, które są od siebie 

niezależne pod względem zestawu danych wejściowych. W tym przypadku rozważamy macierz pikseli 

dla obrazu wejściowego. Dane wejściowe dla jednego obrazu nie wpływają na dane wejściowe dla 

następnego obrazu, który ANN próbuje rozpoznać. Jeśli jednak obraz jest częścią sekwencji lub klatki 

na wejściu wideo, istnieje korelacja lub zależność między jedną klatką a następną klatką. Dotyczy to 

również wprowadzania dźwięku lub mowy do ANN. Innym ograniczeniem ANN, które widzieliśmy do 

tej pory, jest to, że długość warstwy wejściowej musi być stała. Na przykład sieć, która rozpoznaje obraz 

27 x 27 pikseli jako dane wejściowe, konsekwentnie będzie w stanie pobierać dane o tym samym 

rozmiarze do pętli treningowych i uogólniających. RNN może pomieścić wejście o zmiennej długości, a 

zatem jest bardziej podatne na zmiany sygnałów wejściowych. Podsumowując, RNN są dobre przy 

wejściach zależnych i wejściowych o zmiennej długości. 

Struktura RNN 

Prosta reprezentacja RNN ma miejsce, gdy weźmiemy pod uwagę wynik jednej iteracji jako dane 

wejściowe do następnej iteracji propagacji w przód. Można to zilustrować w następujący sposób: 

 

Jednostka liniowa, która odbiera dane wejściowe, xt, stosuje wagę, WI i generuje hipotezę z 

metamorfozą funkcji aktywacyjnej do RNN, gdy wprowadzamy macierz wagową WR z powrotem do 

wyniku funkcji hipotezy w czasie z wprowadzeniem cyklicznego połączenie. W poprzednim przykładzie 

t reprezentuje aktywację w t przestrzeni czasowej. Teraz aktywność sieci zależy nie tylko od sygnału 

wejściowego, wagi i funkcji aktywacji, ale także od aktywności poprzedniego znacznika czasu. W 

formacie równań wszystko jest takie samo, z wyjątkiem wprowadzenia dodatkowego parametru 

reprezentującego wynik z poprzedniej aktywacji w czasie (t-1). 

Szkolenie RNN 

RNN można wytrenować, rozwijając jednostkę cykliczną w odpowiednim czasie w szeregu sieci 

sprzężenia zwrotnego: 



 

Najbardziej lewą jednostką jest aktywność sieci w czasie, t, która jest typową siecią sprzężenia 

zwrotnego z xt jako wejściem w czasie, t. Mnoży się to przez macierz masy, WI. Dzięki zastosowaniu 

funkcji aktywacji otrzymujemy dane wyjściowe, yt, w czasie, t. Wyjście to jest podawane jako dane 

wejściowe do następnej jednostki wraz z kontekstowym i czasowym wprowadzaniem następnej 

jednostki w czasie, t + 1. Jeśli zauważysz, istnieje zasadnicza różnica w sieci feed-forward i RNN. Wagi 

w różnych warstwach wejściowych, ukrytych i wyjściowych w sieci sprzężenia zwrotnego różnią się od 

siebie i reprezentują znaczenie zmiennej zależnej oraz połączenia na całej mocy wyjściowej. W 

przypadku RNN wagi w jednostkach (WR), które są rozwijane w czasie, są takie same. Ponieważ 

będziemy mieli wynik w każdej jednostce, będziemy mieli koszt związany z każdą jednostką. Załóżmy, 

że koszt pierwszej jednostki w znaczniku czasu t to Ct, a kolejne jednostki jako Ct + 1 i Ct + 2. Szkolenie 

RNN można przedstawić matematycznie jako: 

 

W tym przypadku łączymy gradienty między jednostkami, aby obliczyć całkowity koszt sieci. Ponieważ 

wagi są dzielone między jednostki, funkcja kosztu jest pochodną w odniesieniu do wag i możemy to 

wywnioskować za pomocą tych samych metod propagacji wstecznej i gradientu spadku. Po 

przeszkoleniu RNN można go używać przede wszystkim w scenariuszach, w których dane wejściowe są 

od siebie zależne. W przypadku tłumaczenia językowego możemy użyć połączeń między dwoma 

słowami kluczowymi, aby przewidzieć następne słowo w sekwencji, aby zwiększyć dokładność modelu 

tłumaczenia językowego. 

Często Zadawane Pytania 

P: Czy ANN są dokładnie takie same jak neurony biologiczne pod względem przechowywania i 

przetwarzania informacji? 

O: Chociaż nie można stwierdzić ze 100% pewnością, że ANN są dokładną repliką pod względem 

pamięci i logiki przetwarzania, w naukach medycznych istnieją dowody, że podstawowym budulcem 

mózgu jest neuron, a neurony są ze sobą połączone. Po uzyskaniu zewnętrznego bodźca lub gdy jest 

on generowany przez procesy mimowolne, neurony reagują komunikując się ze sobą poprzez 

przekazywanie sygnałów neuronalnych. Chociaż funkcjonowanie mózgu jest bardzo skomplikowane i 

dalekie od pełnego zrozumienia, teoria SSN ewoluuje i widzimy wiele sukcesów w modelowaniu 

niektórych bardzo złożonych problemów, które nie byłyby możliwe w przypadku tradycyjnych modeli 

programowania. Aby stworzyć nowoczesne maszyny posiadające zdolności poznawcze ludzkiego 

mózgu, potrzebne są dalsze badania i znacznie lepsze zrozumienie biologicznych sieci neuronowych. 

P: Jakie są podstawowe elementy składowe ANN? 



O: ANN składa się z różnych warstw. Warstwa, która otrzymuje dane wejściowe ze środowiska 

(zmienne niezależne), jest zużywana przez warstwę wejściową. Istnieje ostatnia warstwa, która 

emituje dane wyjściowe modelu na podstawie uogólnienia danych treningowych. Ta warstwa jest 

nazywana warstwą wyjściową. Pomiędzy warstwami wejściową i wyjściową może znajdować się jedna 

lub wiele warstw przetwarzających sygnały. Te warstwy nazywane są warstwami ukrytymi. Węzły w 

każdej z warstw są połączone streszczeniem lub łącznikami. Każde złącze ma optymalną wagę, aby 

zmniejszyć wartość funkcji kosztu, która reprezentuje dokładność sieci neuronowej. 

P: Jaka jest potrzeba nieliniowości w ramach ANN? 

O: Sieci neuronowe są modelami matematycznymi, w których dane wejściowe są mnożone przez masy 

synoptyczne, a suma wszystkich produktów połączenia węzła stanowi wartość w węźle. Jeśli jednak nie 

włączymy nieliniowości z funkcją aktywacji, wielowarstwowe sieci neuronowe nie będą istnieć. W 

takim przypadku model można przedstawić za pomocą jednej ukrytej warstwy. Będziemy mogli 

modelować bardzo proste problemy z modelowaniem liniowym. Aby modelować bardziej złożone 

problemy w świecie rzeczywistym, potrzebujemy wielu warstw i tym samym nieliniowość funkcji 

aktywacyjnych. 

P: Jakie funkcje aktywacyjne są najczęściej używane przy tworzeniu ANN? 

O: Często stosowanymi funkcjami aktywacyjnymi w ramach ANN są: Funkcja sigmoidalna: Wartość 

wyjściowa wynosi od 0 do 1. Ta funkcja przyjmuje kształt geometryczny S, a zatem nazwa sigmoid. 

Funkcja Tanh: Funkcja stycznej hiperbolicznej (tanh) jest niewielką odmianą funkcji sigmoidalnej, która 

jest wyśrodkowana na 0. Rectified Linear Unit (ReLu): Jest to najprostsza, zoptymalizowana 

obliczeniowo, a zatem najczęściej używana funkcja aktywacji dla ANN. Wartość wyjściowa wynosi 0 dla 

wszystkich wejść ujemnych i jest taka sama jak wartość wejściowa dla wejść dodatnich. 

P: Co to jest ANN z informacją zwrotną i jak wybiera się początkowe wartości wag? 

O: Pojedyncze przejście przez sieć od warstwy wejściowej do warstwy wyjściowej przez warstwy ukryte 

nazywa się przejściem do przodu. Podczas tego węzły są aktywowane jako suma iloczynów wartości 

węzłów i wag połączeń. Początkowe wartości wag są wybierane losowo, w wyniku czego wynik 

pierwszego przejścia może różnić się od oczekiwanego wyniku na podstawie danych treningowych. Ta 

delta nazywana jest kosztem sieci i jest reprezentowana przez funkcję kosztu. Intuicja i celem SSN jest 

ostateczne ograniczenie kosztów do minimum. Osiąga się to poprzez wielokrotne przejścia przez sieć 

do przodu i do tyłu. Jedna podróż w obie strony nazywa się epoką. 

P: Jakie jest znaczenie nadmiernego dopasowania modelu? 

O: Nadmierne dopasowanie modelu występuje, gdy model uczy się danych wejściowych i nie może 

generalizować nowych danych wejściowych. Gdy to nastąpi, model praktycznie nie nadaje się do 

rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym. Przeregulowanie można zidentyfikować na 

podstawie różnic w dokładności modelu między przebiegami szkolenia i zestawami danych do 

walidacji. 

P: Co to są RNN i gdzie są używane? 

O: RNN to rekurencyjne sieci neuronowe, które wykorzystują dane wyjściowe z jednego przejścia do 

przodu przez sieć jako dane wejściowe do następnej iteracji. RNN są używane, gdy dane wejściowe nie 

są od siebie niezależne. Na przykład model tłumaczenia języka musi przewidywać następne możliwe 

słowo na podstawie poprzedniej sekwencji słów. ANN mają ogromne znaczenie w dziedzinie 

przetwarzania języka naturalnego i systemów przetwarzania audio / wideo. 



Podsumowanie 

Przedstawiliśmy najważniejszą koncepcję realizacji inteligentnych maszyn, którymi są sztuczne sieci 

neuronowe. ANN są modelowane w stosunku do mózgu biologicznego. Chociaż teoria ANN istniała od 

dziesięcioleci, pojawienie się rozproszonej mocy obliczeniowej wraz z dostępem do niespotykanej ilości 

danych umożliwiło rozwój w tej ekscytującej dziedzinie badań. W tym rozdziale przedstawiliśmy 

podstawowe elementy składowe ANN i proste techniki trenowania modeli w celu uogólnienia modelu 

generowania wyników dla nowych zestawów danych. To wprowadzenie stanowi element składowy 

następnego rozdziału, który zagłębi się głębiej w aspekty implementacji sieci neuronowych. 



Deep Big Data Analytics 

W poprzedniej części ustaliliśmy podstawową teorię sztucznych sieci neuronowych (ANN) i sposób, w 

jaki emulują one strukturę ludzkiego mózgu do generowania danych wyjściowych na podstawie 

zestawu danych wejściowych za pomocą połączonych węzłów. Węzły są ułożone w trzy typy warstw: 

wejściowe, ukryte i wyjściowe. Zrozumieliśmy podstawowe i matematyczne koncepcje, w jaki sposób 

sygnał wejściowy jest przenoszony do warstwy wyjściowej oraz iteracyjne podejście, które ANN stosuje 

do szkolenia ciężarów na połączeniach neuronów. Proste sieci neuronowe z jedną lub dwiema ukrytymi 

warstwami mogą rozwiązać bardzo podstawowe problemy. Jednak w celu znaczącego wykorzystania 

ANN do rzeczywistych problemów, które obejmują setki lub tysiące zmiennych wejściowych, wymagają 

bardziej złożonych modeli i wymagają od modeli przechowywania większej ilości informacji, 

potrzebujemy bardziej złożonych struktur, które są realizowane z dużą liczbą ukrytych warstwy. Tego 

rodzaju sieci nazywane są głębokimi sieciami neuronowymi, a wykorzystanie tych głębokich sieci 

neuronowych do modelowania rzeczywistych danych nazywa się głębokim uczeniem się. Dzięki 

dodaniu węzłów i ich połączeń głębokie sieci neuronowe mogą modelować nieustrukturyzowane dane 

wejściowe, takie jak audio, wideo i obrazy. W tym rozdziale zbadamy, w jaki sposób można wykorzystać 

głębokie uczenie się do rozwiązania niektórych ważnych problemów w analizie dużych zbiorów danych, 

w tym wydobywania złożonych wzorców z ogromnych ilości danych, indeksowania semantycznego, 

znakowania danych, szybkiego wyszukiwania informacji i upraszczania dyskryminujących zadań, takich 

jak klasyfikacja . Tu zamierzamy przekazać: 

* Elementy składowe głębokiego uczenia się: 

-Opadanie grdientu 

-Propagacja wsteczna 

-Nieliniowość 

-Dropout 

* Specjalistyczne architektury sieci neuronowych dla danych strukturalnych 

* Budowanie rurociągów przygotowania danych 

* Strojenie hiperparametrów 

* Wykorzystanie przetwarzania rozproszonego do głębokiego uczenia się 

Proponowane przykłady zostaną zaimplementowane przy użyciu frameworku Java Deeplearning4j 

(DL4J). 

Podstawy głębokiego uczenia się i elementy składowe 

W poprzednich częściachustaliliśmy, że algorytmy uczenia maszynowego uogólniają dane wejściowe 

w hipotezę, która pasuje do danych, dzięki czemu model, w oparciu o nowe wartości, może dokładnie 

przewidzieć dane wyjściowe. Dokładność modelu to funkcja ilości danych wejściowych wraz ze 

zmianami wartości zmiennych niezależnych. Im więcej danych i różnorodności, tym więcej mocy 

obliczeniowej potrzebujemy do wygenerowania i wykonania modeli. Struktury obliczeń rozproszonych 

(Hadoop, Spark itp.) Działają bardzo dobrze z dużymi ilościami różnorodnych danych. Te same zasady 

mają zastosowanie do ANN. Im więcej danych wejściowych mamy wraz z odmianami, tym 

dokładniejsze mogą być generowane modele, co wymaga więcej pamięci i mocy obliczeniowej. 

Ponieważ moc obliczeniowa i pamięć są dostępne wraz z rozwojem platform do analizy dużych zbiorów 

danych (zarówno w chmurze, jak i w chmurze), możliwe jest eksperymentowanie z dużymi sieciami 



neuronowymi z setkami lub tysiącami węzłów w warstwie wejściowej oraz setkami lub tysiące ukrytych 

warstw. Te typy ANN nazywane są głębokimi sieciami neuronowymi. Chociaż modele te są ciężkie 

obliczeniowo, dają dokładne wyniki i stają się lepsze dzięki większej ilości danych, w przeciwieństwie 

do tradycyjnych algorytmów, które w pewnym momencie osiągają płaskowyż pod względem 

wydajności. Po punkcie plateau, nawet po dodaniu większej ilości danych, dokładność modelu dla 

tradycyjnych modeli matematycznych nie zwiększa się znacznie. Głębokie sieci neuronowe działają 

lepiej pod względem dokładności i niezawodności wraz ze wzrostem ilości danych. Wykorzystanie tych 

wielowarstwowych sieci neuronowych do generowania hipotez jest ogólnie określane jako głębokie 

uczenie się. Różnicę między prostą siecią neuronową a głęboką siecią neuronową można przedstawić 

w następujący sposób: 

 

 

W przypadku nadzorowanych problemów z uczeniem się głębokie sieci neuronowe zapewniają 

zachęcające wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o mapowanie niektórych funkcji o wysokim stopniu 

złożoności. Przy wystarczająco dużych zestawach danych z etykietowanymi przykładami szkoleń, 

głębokie sieci neuronowe są w stanie trenować wagi połączeń, aby nie nastąpiła utrata inteligencji, a 

model dokładnie przedstawia fakty historyczne oparte na danych, a jednocześnie ma poziom 

uogólnienia który pasuje do większości krytycznych aplikacji. Pamiętaj, że ogólnym i wspólnym celem 

wszystkich metod uczenia się jest minimalizacja funkcji kosztów. Wartość funkcji kosztu jest odwrotnie 

proporcjonalna do dokładności modelu. Zdefiniujmy matematycznie funkcję kosztu dla Deep Neural 

Network. Jest to również nazywane funkcją średniej kwadratowej błędu. Ta funkcja zawsze będzie 

dodatnia, ponieważ bierze kwadrat różnicy: 

 

w: zbiór wszystkich wag w sieci 

b: wszystkie uprzedzenia 



n: rozmiar danych treningowych (liczba próbek) 

a: wektor wyjść z sieci odpowiadający x jako wartość wejściowa 

Spójrzmy na niektóre metody uczenia Deep Neural Networks. 

Nauka gradientowa 

W poprzednim rozdziale omawialiśmy przede wszystkim model perceptronu z jedną ukrytą warstwą 

lub proste sieci neuronowe, w tym rozdziale wprowadziliśmy również koncepcję spadku gradientu. 

Zejście gradientowe, stosownie do głębokiej sieci neuronowej, zasadniczo oznacza, że definiujemy 

wagi i obciążenia dla połączeń neuronów, aby zmniejszyć wartość funkcji kosztu. Sieć jest inicjowana 

do stanu losowego (losowe wagi i wartości obciążenia) i obliczana jest początkowa wartość kosztu. 

Wagi są korygowane za pomocą pochodnej kosztu w stosunku do wag w Deep Neural Network. 

W matematyce pochodna jest sposobem pokazania szybkości zmian, to znaczy wielkości zmiany funkcji 

w danym punkcie. 

W przypadku funkcji działających na liczby rzeczywiste jest to nachylenie linii stycznej w punkcie na 

wykresie: 

 

Linia przerywana to styczna w punkcie funkcji kosztu. 

Funkcja cost reprezentuje zagregowaną różnicę między oczekiwanym i rzeczywistym wynikiem z 

głębokiej sieci neuronowej. 

W typowym problemie z klasyfikacją, w którym próbujemy przewidzieć klasy wyjściowe na podstawie 

danych treningowych, powinniśmy być w stanie zdefiniować dokładność modelu na podstawie liczby 

poprawnych prognoz. W takim przypadku nie będzie możliwe zrozumienie wpływu różnych wartości 

masy na wynik klasyfikacji. Zamiast tego, głęboka sieć neuronowa jest szkolona, aby wytwarzać 

wartość kosztu, która jest kwadratową funkcją zmiennych wejściowych. Dzięki temu dostrajanie 

różnych wartości masy i odchylenia ma niewielki wpływ gradientu na pewność prognozy dla konkretnej 

klasy. Uczenie oparte na gradiencie można wizualizować za pomocą obiektu, który zjeżdża w dół w 

kierunku najniższego punktu w dolinie. Grawitacja jest siłą napędową, która zawsze porusza obiekt w 

kierunku najniższego punktu. Algorytm opadania gradientu działa w podobny sposób. Początkowo 

nachylenie jest obliczane w losowym punkcie; jeśli nachylenie jest ujemne, wagi i odchylenia są 

modyfikowane w tym samym kierunku. Rozważmy Δ(w1, b1)jako mały ruch wartości kosztu w kierunku 

(w1, b1) i Δ (w2, b2) jako mały ruch w kierunku (w2, b2). Możemy zdefiniować zmianę wartości funkcji 

kosztu jako: 

 

Celem jest wybranie wartości (wi, bi), aby ΔC była to wartość ujemna. Aby osiągnąć ten cel, zdefiniujmy 

jako wektor zmian w (wi, bi): 



 

Zdefiniujmy teraz wektor gradientowy funkcji cost jako wektor częściowych pochodnych: 

 

Możemy teraz przedstawić zmianę wartości funkcji kosztu jako: 

 

Wektor gradientowy  ustanawia zależność między zmianami wartości odchylenia masy (wi, bi) a 

zmianami wartości funkcji cost, C. To równanie umożliwia wybór wszystkich wag i odchyleń, ΔV dzięki 

czemu otrzymujemy wartość ujemną wartość dla ΔC . Jako szczególny przypadek, jeśli wybierzemy,  

 

gdzie jest szybkość uczenia się (mała wartość, która określa rozmiar kroku dla spadku gradientu). Dzięki 

temu zmiana wartości funkcji kosztu staje się: 

 

Ponieważ wartość kwadratowa zawsze będzie wynosić ≥ 0, ΔC zawsze będzie wynosić ≤ 0. Oznacza 

to, że koszt, C, zawsze będzie spadał, co jest zamierzonym zachowaniem opadania gradientu. 

Zmieniamy wartość wag i odchyleń jako (wi’, bi) = (wi’, bi) - . Ta reguła jest używana w sposób 

iteracyjny w celu osiągnięcia minimalnej wartości kosztu za pomocą algorytmu spadku gradientu. W 

przypadku spadku gradientu musimy dokładnie wybrać wartość, aby funkcja była odpowiednio 

przybliżona. Jeśli wartość jest zbyt duża, zejście nie osiągnie minimów, a dla zbyt małej wartości kroki 

będą małe, a zbieżność zajmie dużo czasu i obliczeń. Stosując opadanie gradientu do głębokiej sieci 

neuronowej, musimy wielokrotnie stosować następujące aktualizacje i obliczać koszt przy każdej 

iteracji prowadzącej do minimalnej wartości dla funkcji kosztu. Kombinacje wag i odchyleń przy 

minimalnej wartości kosztu stanowią optymalizację głębokiej sieci neuronowej i zapewniają wymaganą 

generalizację: 

 

Chociaż ta iteracyjna technika działa matematycznie, staje się wymagająca obliczeniowo w miarę 

wzrostu liczby treningów. W rezultacie czas nauki wzrasta. W większości praktycznych scenariuszy 

wykorzystuje się stochastyczne zejście gradientu. Jest to odmiana opadania gradientu, w której losowo  



zbieramy niewielką liczbę danych wejściowych. Gradient jest uśredniany dla tych niewielkich liczb 

wejściowych. Przyspiesza to gradient do minimalnego kosztu. 

Propagacja wsteczna 

Propagacja wsteczna lub backprop jest używana do wydajnego obliczania gradientu funkcji kosztu C. 

Mówiąc prościej, celem backpropag jest obliczenie szybkości zmiany kosztu C w odniesieniu do wag 

(dC/dw) i uprzedzenia, (dC/db). Aby wyjaśnić intuicję stojącą za backpropem, rozważmy następującą 

głęboką sieć neuronową: 

 

Wyobraź sobie, że dokonaliśmy niewielkiej zmiany,  w wartości wagowej pewnej masy,  w 

sieci. Z powodu tej zmiany masy następuje odpowiednia zmiana aktywacji dla połączonego 

neuronu. Ta zmiana propaguje się do warstwy wyjściowej i ostatecznie wpływa na wartość funkcji 

kosztu, jak wskazują ciągłe linie na wcześniejszym schemacie. Ta zmiana kosztu ΔC może być związana 

ze zmianą masy za pomocą następującego równania: 

 

To równanie pozwala nam ustalić związek między niewielką zmianą  a całkowitym kosztem C, co 

również prowadzi do obliczenia.  Zmiana wartości funkcji aktywacji połączonego neuronu   

(neuron jith w pierwszej warstwie lth) jest spowodowana zmianą masy. Ta zmiana może być 

przedstawiona w następujący sposób: 

 

Ta zmiana aktywacji zmienia aktywację dla wszystkich neuronów w następnych i następnie 

połączonych warstwach, pokazanych za pomocą ciągłych strzałek we wcześniejszym wzorze. Zmianę 

można przedstawić następująco: 



 

W oparciu o wartość zmiany wartości aktywacji , obliczaliśmy wcześniej, równanie można zapisać 

w następujący sposób: 

 

Reakcja łańcuchowa oparta na zmianie masy jednego z połączeń propaguje się do końca i wpływa na 

koszt C, który można przedstawić następująco: 

 

Jest to równanie propagacji wstecznej, które daje zmianę stawki kosztu, C, w odniesieniu do wag w 

sieci. 

Nieliniowości 

Rozważmy dwa typy przestrzeni cech, w których x1 i x2 są zmiennymi niezależnymi, a y jest zmienną 

zależną, która przyjmuje wartości na podstawie x1 i x2: 

 

Po pierwsze, cechy wejściowe można rozdzielić liniowo za pomocą linii prostej reprezentującej granicę 

separacji. Innymi słowy, przestrzeń jest liniowo rozdzielalna. Jednak w drugim przypadku przestrzeń 

cech jest niespójna i nie można jej oddzielić linią. Potrzebujemy pewnego rodzaju równania 

nieliniowego lub kwadratowego, aby uzyskać granicę decyzji. Większość rzeczywistych scenariuszy jest 

reprezentowana przez drugi typ przestrzeni obiektów. Głębokie sieci neuronowe odbierają dane w 

warstwie wejściowej, przetwarzają dane, mapują je matematycznie w ukrytych warstwach i generować 

dane wyjściowe w ostatniej warstwie. Aby głęboka sieć neuronowa mogła zrozumieć przestrzeń cech i 

dokładnie ją modelować w celu przewidywania, potrzebujemy pewnego rodzaju nieliniowej funkcji 

aktywacyjnej. Jeśli funkcje aktywacyjne wszystkich neuronów są liniowe, głębokie sieci neuronowe nie 

mają znaczenia. Wszystkie relacje liniowe na warstwach można agregować w jedną funkcję liniową, co 



eliminuje potrzebę wielu ukrytych jednostek. Aby modelować złożone przestrzenie cech, 

potrzebujemy nieliniowości w funkcjach aktywacyjnych węzłów. W przypadku bardziej złożonych 

danych wejściowych, takich jak obrazy i sygnały audio, głębokie sieci neuronowe modelują przestrzeń 

cech za pomocą wag i odchyleń na złączach. Aktywacje nieliniowe określają, czy neuron strzela, czy nie, 

na podstawie sygnału wejściowego i zastosowanej funkcji aktywacji. Wprowadza to wystarczającą 

nieliniowość w warstwach głębokiej sieci neuronowej, aby modelować setki i tysiące próbek danych 

treningowych. Typowe funkcje nieliniowe wdrażane w głębokich sieciach neuronowych to: 

* Funkcja sigmoidalna: Jest to funkcja matematyczna, która przyjmuje kształt „S” i zawiera się w 

przedziale od 0 do 1. To ma postać matematyczną. 

 

* Funkcja Tanh: Jest to odmiana sigmoidu, dla której wartości mieszczą się w zakresie od -1 do 1. Ta 

funkcja nieliniowa przyjmuje postać matematyczną. 

 

* Wyprostowana jednostka liniowa (RELU): Ta funkcja zwraca wartość 0 dla dowolnej ujemnej wartości 

x i równa się wartości x, gdy jest dodatnia: f(x) = max (0,x) 

Dropout  

Dropout to popularna technika regularyzacji stosowana w celu zapobiegania przeuczeniu. Kiedy 

głęboka sieć neuronowa zapamiętuje wszystkie dane treningowe ze względu na ograniczony rozmiar 

próbek i do treningu wykorzystywana jest sieć o odpowiedniej głębokości, nie uogólnia ona 

wystarczająco dobrze, aby uzyskać dokładne wyniki z nowymi danymi testowymi. Jest to określane jako 

nadmierne dopasowanie. Dropout służy przede wszystkim do zapobiegania przeuczeniu. Jest to prosta 

technika do wdrożenia. Podczas fazy uczenia algorytm wybiera węzły z głębokiej sieci neuronowej, 

które mają zostać upuszczone (wartość aktywacji ustawiona na 0). Z każdą epoką wybierany jest inny 

zestaw węzłów na podstawie wstępnie zdefiniowanego prawdopodobieństwa. Na przykład, jeśli 

wybrano współczynnik przerywania wynoszący 0,2, w każdej epoce istnieje 20% szans, że węzeł nie 

weźmie udziału w procesie uczenia się. Sieć z rezygnacją można wizualizować w następujący sposób: 

 

Porzucenie węzłów powoduje dodanie kary do funkcji straty. Z tego powodu model nie zapamiętuje 

poprzez uczenie się współzależności między neuronami pod względem wartości aktywacji, a także 

odpowiadających im wag łączących. W wyniku rezygnacji gdzie aktywacja na opuszczonych 



jednostkach wynosi 0, będziemy mieli zmniejszoną wartość na kolejnych węzłach w sieci, musimy 

dodać współczynnik mnożenia 1 - drop_out_rate (w naszym przypadku 1 - 0,5) które uczestniczą w 

procesie szkolenia. 

Ten proces nazywa się odwróconym przerywaniem. Dzięki temu aktywacja w węźle uczestniczącym 

jest. 

 

W celu dalszej optymalizacji procesu rezygnacji, na tym samym przykładzie szkolenia, można 

zastosować wiele iteracji rezygnacji z losowo eliminowanych różnych węzłów. Technika ta pomaga 

również wyeliminować zapamiętywanie efektu głębokiej sieci neuronowej i dalej uogólnia model 

treningowy. Ponieważ liczba jednostek w sieci neuronowej jest zmniejszona, każda epoka w sieci jest 

zoptymalizowana pod względem czasu potrzebnego na iterację, w tym propagacji wstecznej. 

Jednak przy testach wielu zestawów danych i rozmiarów sieci neuronowych obserwuje się, że liczba 

iteracji wymaganych do zbieżności podwaja się wraz z rezygnacją (przy 50% rezygnacji), a strefa 

nadmiernego dopasowania jest eliminowana, jak pokazano na poniższym diagramie: 

 

Budowanie potoków przygotowania danych 

Głębokie sieci neuronowe najlepiej nadają się do nadzorowanych problemów uczenia się, w których 

mamy dostęp do historycznych zbiorów danych. Te zestawy danych są używane do szkolenia sieci 

neuronowej. Jak widać na schemacie, im więcej danych mamy do dyspozycji do treningu, tym lepsza 

jest głęboka sieć neuronowa pod względem dokładnego przewidywania wyników dla nowych i 

nieznanych wartości danych przez uogólnienie zestawów danych szkoleniowych. Aby głębokie sieci 

neuronowe działały optymalnie, musimy starannie pozyskiwać, przekształcać, skalować, 

normalizować, łączyć i dzielić dane. Jest to bardzo podobne do budowania potoku danych w hurtowni 

danych lub jeziorze danych za pomocą rurociągów ETL (Wyodrębnij transformację i załaduj z tradycyjną 

hurtownią danych) i ELTTT (Wyodrębnij obciążenie i transformację wiele razy w nowoczesnych 

jeziorach danych). Będziemy zajmować się danymi z różnych źródeł w formatach ustrukturyzowanych 

i nieustrukturyzowanych. Aby wykorzystać dane w głębokich sieciach neuronowych, musimy 

przekonwertować je na reprezentację numeryczną i udostępnić je w tablicach wielowymiarowych. 

DataVec to popularna biblioteka Apache 2.0 do ogólnych operacji uczenia maszynowego, którą 

wymieniliśmy wcześniej. DataVec obsługuje wiele źródeł danych od razu po wyjęciu z pudełka. Te 

źródła danych obejmują większość typów zwykle używanych w społeczności zajmującej się analizą 

danych. Ogólny potok uczenia maszynowego składa się ze standardowych kroków, takich jak ekstrakcja 

danych ze źródła, przyjmowanie, przygotowanie, szkolenie i przekwalifikowanie modelu, wdrożenie 



modelu i przewidywania (predykcja klasy lub wartość regresji). Rurociąg można wizualizować w 

następujący sposób: 

 

Coraz więcej urządzeń i systemów generuje dane w formatach cyfrowych. Te zasoby danych są zwykle 

wypychane do struktur jezior danych opartych na rozproszonych ramach obliczeniowych. Wiele 

organizacji przyjmuje również strategię „najpierw w chmurze”. Większość ładunków danych to 

obliczenia przenoszące się do infrastruktury i platform chmurowych. W przypadku uczenia 

maszynowego, a szczególnie przypadków użycia opartych na głębokich sieciach neuronowych, musimy 

dokładnie zdefiniować pobieranie i przetwarzanie danych. Interfejs API DataVec ma biblioteki, które 

ułatwiają uzyskanie danych w formacie zrozumiałym dla sieci neuronowych. Podstawowym 

składnikiem jest wektoryzacja, dlatego API nosi nazwę DataVec. Jest to proces, w którym atrybuty 

danych są konwertowane na formaty numeryczne i regulowane pod kątem konkretnych wymagań 

użycia. DataVec ma podobieństwo w przetwarzaniu danych wejściowych i wyjściowych. Struktury są 

zdefiniowane tak, aby pasowały do przetwarzania równoległego i działały bezproblemowo z 

rozproszonymi systemami plików, takimi jak HDFS. 

Hadoop Distributed File System (HDFS) to rozproszony system plików zaprojektowany do działania na 

sprzęcie towarowym. Ma wiele podobieństw z istniejącymi rozproszonymi systemami plików. Różnice 

między innymi rozproszonymi systemami plików są jednak znaczne. HDFS jest wysoce odporny na 

uszkodzenia i został zaprojektowany do stosowania na niedrogim sprzęcie. HDFS zapewnia wysoką 

przepustowość dostępu do danych aplikacji i jest odpowiedni dla aplikacji, które mają duże zestawy 

danych. 

Istnieją trzy podstawowe podmioty w HDFS, a także DataVec, do przechowywania i ładowania danych 

do przetwarzania. 

* InputFormat: określa semantę strukturalną danych. Ogranicza się do predefiniowanego schematu. 

Walidatory są implementowane do sprawdzania poprawności na podstawie InputFormat. Formaty 

wejściowe są zdefiniowane w taki sposób, że można je łatwo podzielić na przetwarzanie rozproszone. 

Najczęściej używane formaty wejściowe to: 

-FileInputFormat: jest to format oparty na plikach i traktuje plik jako niezależny i unikalny obiekt. 

Format jest powiązany z katalogiem wejściowym, w którym znajduje się plik danych. Ten format może 

również czytać i przetwarzać wszystkie pliki w katalogu. Po załadowaniu wszystkich plików podziały są 

tworzone na podstawie zasad rozproszonego systemu plików. 



-TextInputFormat: Framework Hadoop MapReduce wykorzystuje to jako domyślny format. Najlepszym 

i domyślnym formatem jest rozdzielana przecinkami struktura danych, która zazwyczaj zawiera znak 

nowej linii jako separator rekordów. 

-SequenceFileInputFormat: ten format służy do odczytu plików sekwencji. 

* InputSplit: Ten obiekt jest tworzony z InputFormat i reprezentuje dane logicznie. Podziały są 

podzielone na rekordy. Rekordy mogą być niezależnie przetwarzane w sposób rozproszony przez 

Hadoop. 

* RecordReader: Ten obiekt czyta rekordy zdefiniowane przez InputSplit. Generuje pary klucz-wartość 

na podstawie indeksowania zestawów danych. Ułatwia to Mapperowi odczytywanie sekwencji 

dostępnych fragmentów danych do przetworzenia. 

Te koncepcje są również implementowane w DataVec API w celu ułatwienia rozproszonego 

przetwarzania równoległego. DataVec obsługuje również formaty wyjściowe, które są w dużej mierze 

interoperacyjne. Formaty wektorowe najczęściej generowane za pomocą DataVec to ARFF i SVMLight.  

Framework zapewnia także możliwość rozszerzenia o niestandardowe formaty wejściowe. Po 

zdefiniowaniu formatów za pomocą interfejsów DataVec środowisko obsługuje je w taki sam sposób, 

jak wstępnie zdefiniowane formaty. Wektoryzacja zbiorów danych jest głównym celem 

Biblioteka DataVec. Wektory numeryczne to jedyne odpowiednie formaty wejściowe, a także formaty 

przetwarzania dla głębokich sieci neuronowych. Interfejs API obsługuje również biblioteki 

transformacji do analizy danych i filtrowania nieistotnych rekordów i atrybutów. Po przyjęciu danych 

są one dostępne do wykorzystania w szkoleniu i testowaniu modeli. Normalizacja jest jednym z 

ważnych kroków przygotowawczych w celu optymalizacji procesu uczenia się. Ten krok jest ważny, gdy 

sieci neuronowe znajdują się głęboko w wielu ukrytych warstwach, a funkcje wprowadzania danych 

różnią się skalą. Ta wariancja powoduje powolną konwergencję i nauka głębokiej sieci neuronowej 

zajmuje bardzo dużo czasu. Jedną z najczęstszych technik normalizacji jest normalizacja zakresu 0-1. 

W ten sposób wartości wejściowe są znormalizowane od 0 do 1 bez wpływu na jakość danych lub utraty 

jakichkolwiek danych. Pokażmy normalizację za pomocą frameworku Weka: 

1. Otwórz Eksplorator Weka i wybierz plik iris.atff. Jest to prosty zestaw danych z czterema funkcjami 

i klasową zmienną wyjściową z trzema możliwymi wartościami wyjściowymi: 

 



2. Przejrzyj atrybuty i ich pierwotny rozkład wartości: 

 

3. Zastosuj filtr normalizacyjny. Wybierz filtr pod filtrami | bez nadzoru | atrybut | Znormalizuj i 

zastosuj filtr do wybranego zestawu danych: 

 

4. Sprawdź wartości atrybutów po normalizacji. Wszystkie wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 1: 

 

Te znormalizowane wartości w zakresie 0 i 1 dają ten sam model treningowy, a zatem wynik. Jednak 

dzięki normalizacji optymalizujemy wydajność uczenia się dla głębokiej sieci neuronowej. Oto kod Java 

do zastosowania normalizacji w potoku przygotowywania danych przy użyciu biblioteki 

deeplearning4j: 



package com.aibd.dnn; 

import org.datavec.api.records.reader.RecordReader; 

import org.datavec.api.records.reader.impl.csv.CSVRecordReader; 

import org.datavec.api.split.FileSplit; 

import org.datavec.api.util.ClassPathResource; 

import org.deeplearning4j.datasets.datavec.RecordReaderDataSetIterator; 

import org.nd4j.linalg.dataset.DataSet; 

import org.nd4j.linalg.dataset.api.iterator.DataSetIterator; 

import org.nd4j.linalg.dataset.api.preprocessor.NormalizerMinMaxScaler; 

public class Normalizer { 

public static void main(String[] args) throws Exception { 

int numLinesToSkip = 0; 

char delimiter = ','; 

System.out.println("Starting the normalization process"); 

RecordReader recordReader = new 

CSVRecordReader(numLinesToSkip,delimiter); 

recordReader.initialize(new FileSplit(new 

ClassPathResource("iris.txt").getFile())); 

int labelIndex = 4; 

int numClasses = 3; 

DataSetIterator fulliterator = new 

RecordReaderDataSetIterator(recordReader,150,labelIndex,numClasses); 

DataSet dataset = fulliterator.next(); 

// Original dataset 

System.out.println("\n{}\n" + dataset.getRange(0,9)); 

NormalizerMinMaxScaler preProcessor = new NormalizerMinMaxScaler(); 

System.out.println("Fitting with a dataset..............."); 

preProcessor.fit(dataset); 

System.out.println("Calculated metrics"); 

System.out.println("Min: {} - " + preProcessor.getMin()); 

System.out.println("Max: {} - " + preProcessor.getMax()); 



preProcessor.transform(dataset); 

// Normalized dataset 

System.out.println("\n{}\n" + dataset.getRange(0,9)); 

} 

} 

Oto wynik działania programu: 

===========Original Values ======= 

[[5.10, 3.50, 1.40, 0.20], 

[4.90, 3.00, 1.40, 0.20], 

[4.70, 3.20, 1.30, 0.20], 

[4.60, 3.10, 1.50, 0.20], 

[5.00, 3.60, 1.40, 0.20], 

[5.40, 3.90, 1.70, 0.40], 

[4.60, 3.40, 1.40, 0.30], 

[5.00, 3.40, 1.50, 0.20], 

[4.40, 2.90, 1.40, 0.20]] 

===========Normalized Values ======= 

[[0.22, 0.62, 0.07, 0.04], 

[0.17, 0.42, 0.07, 0.04], 

[0.11, 0.50, 0.05, 0.04], 

[0.08, 0.46, 0.08, 0.04], 

[0.19, 0.67, 0.07, 0.04], 

[0.31, 0.79, 0.12, 0.12], 

[0.08, 0.58, 0.07, 0.08], 

[0.19, 0.58, 0.08, 0.04], 

[0.03, 0.38, 0.07, 0.04]] 

Praktyczne podejście do wdrażania architektur sieci neuronowych 

Podczas gdy głębokie sieci neuronowe są dobre w uogólnianiu danych szkoleniowych za pomocą 

wielowarstwowych iteracyjnie generowanych modeli, praktyczne zastosowanie tych algorytmów i 

teorii wymaga starannego rozważenia różnych podejść. W tej części przedstawiono ogólne zasady 

korzystania z głębokich sieci neuronowych w praktycznych scenariuszach. Na wysokim poziomie 

możemy śledzić cykliczny proces wdrażania i korzystania z głębokich sieci neuronowych, jak pokazano 

na tym schemacie: 



 

Wyjaśniamy powyższy schemat w następujący sposób: 

* Zdefiniuj i zrealiuj cele: dotyczy to nie tylko głębokich sieci neuronowych, ale także ogólnego 

zastosowania algorytmów uczenia maszynowego. Cele specyficzne dla przypadku użycia związane z 

metryką błędu wyboru i progową wartością docelową metryki należy ustawić jako pierwszy krok. Cel 

wokół metryki błędu określa działania na kolejnych etapach projektowania architektonicznego i różne 

opcje projektowania. Nierealistyczne jest ustalanie celu zerowego błędu dla większości praktycznych 

przypadków użycia. Wynika to ze stochastycznej natury większości prawdziwych scenariuszy, w 

których dane szkoleniowe są często niewystarczające i nie mogą z całą pewnością modelować 

środowiska. 

* Ustaw potok od końca do końca : po ustaleniu celów i skonfigurowaniu oczekiwanych wskaźników 

progowych, następnym krokiem jest skonfigurowanie potoku kompleksowego. Chociaż potok będzie 

się różnił w zależności od przypadku użycia i dostępnych zasobów danych, w tej sekcji poznamy ogólne 

wytyczne. Gdy przypadek użycia polega na wdrożeniu nadzorowanego uczenia ze stałą i małą liczbą 

parametrów wejściowych w postaci wektorowej (na przykład określenie ceny mieszkania na podstawie 

różnych czynników, takich jak powierzchnia stopy kwadratowej, liczba pokoi, lokalizacja, rozpoczęcie 

od pliku danych -do przodu sieć). Zainicjuj tę sieć za pomocą w pełni połączonych węzłów. W przypadku 

danych struktury macierzy, takich jak piksele obrazu, użyj splotowej architektury sieci neuronowej. Jeśli 

dane wejściowe to sekwencja danych zależna od poprzedniego łańcucha wartości, użyj powtarzającej 

się topologii sieci. Wczesne zatrzymywanie i porzucanie może być wykorzystane jako strategia, gdy 

zestaw treningowy zawiera dużą liczbę przykładów i funkcji wprowadzania danych. 

* Podnoszenie wydajności: po zakończeniu podstawowej konfiguracji potoku musimy ocenić 

wydajność modelu. Istnieje potrzeba decyzji między wypróbowaniem zestawu nowych modeli lub 

parametrów modelu, a dodaniem większej ilości danych do zestawu szkoleniowego. Jako ogólną 

zasadę przewodnią, model początkowy należy przetestować poprzez wiele iteracji, dodając więcej 



danych i oceniając jego wpływ na wydajność modelu. Zmierz wydajność modelu na zestawie 

treningowym. Jeśli model nie radzi sobie dobrze na zestawie szkoleniowym, pierwszym krokiem jest 

zwiększenie liczby ukrytych jednostek w sieci. Dzięki temu model jest w stanie zidentyfikować mniejszy 

i głębszy wgląd w dane treningowe. Wydajność należy oceniać na podstawie wielu testów, ustawiając 

różne wartości szybkości uczenia się. Mimo to, jeśli wydajność modelu w danych treningowych nie 

poprawi się, może występować problem z jakością danych treningowych. Zestawy danych należy 

dokładnie przeanalizować i wyczyścić przed uruchomieniem dalszych optymalizacji. 

* Gdy model dobrze spisuje się na danych treningowych, musimy przetestować wydajność przy użyciu 

danych testowych. Jeśli model działa dobrze w ramach ustalonego progu w pierwszym etapie, model 

jest dobrze uogólniony i dobrze nadaje się do wykorzystania z rzeczywistymi danymi. Jeśli model nie 

działa dobrze na danych testowych, musimy zebrać więcej danych i ponownie wyszkolić model w celu 

lepszego uogólnienia. Zasadniczo marginalne dodawanie danych nie poprawia wydajności w znacznym 

stopniu. Musimy rozważyć dodanie danych w wielokrotnościach oryginalnego zestawu danych, aby 

osiągnąć znaczący wzrost wydajności i zmniejszyć błąd generalizacji. 

* Przyrostowe zmiany: celem na poziomie podsumowania dla wdrożenia głębokich sieci neuronowych 

jest zminimalizowanie błędu w rzeczywistych danych podczas wdrażania modelu. Aby to osiągnąć, 

musimy wprowadzać stopniowe zmiany parametrów konfiguracyjnych. Nazywa się to dostrajaniem 

hiperparametrów. Niektóre hiperparametry, które zwykle skutkują szybkimi zyskami, to liczba ukrytych 

jednostek, szybkość uczenia się, szerokość jądra splotu, ukryte wypełnienie zerowe, współczynnik 

rozkładu masy i współczynnik rezygnacji. Oprócz tego różne objętości danych treningowych są losowo 

testowane w celu przyrostowej optymalizacji wydajności modelu. Omówimy ten temat szczegółowo w 

następnej sekcji. 

* Wdróż i oceń: Po osiągnięciu progowych celów wydajności modelu model można wdrożyć w 

rzeczywistym środowisku. Ze względu na stochastyczny charakter większości środowisk wydajność 

modelu musi być stale oceniana, szczególnie w przypadku aplikacji o kluczowym znaczeniu. Na tym 

etapie musimy również rozważyć strategie automatycznego dostrajania hiperparametrów w oparciu o 

historyczne trendy wraz z wdrożeniem modelu w produkcji. Wraz ze wzrostem stopnia danych 

historycznych dotyczących wydajności modelu z różnymi wartościami ręcznie lub automatycznie 

wybieranych wartości hiperparametrów, możliwe jest również traktowanie wartości 

hiperparametrów, objętości danych treningowych jako zestawu danych wejściowych zmiennych 

zależnych oraz wydajność modelu jako zmiennej zależnej. Uproszczona technika, taka jak regresja 

bayesowska, może być wykorzystana do dalszej optymalizacji w czasie wykonywania w sposób 

zautomatyzowany. 

W następnej sekcji przyjrzymy się niektórym z głównych zasad dostrajania parametrów środowiska 

wykonawczego dla głębokich sieci neuronowych. 

Strojenie hiperparametrów 

Wyobraź sobie system dźwiękowy, który ma wysokiej jakości system głośników i mikserów. Pewnie 

widziałeś serię przycisków na konsoli, które niezależnie kontrolują określony parametr jakości dźwięku. 

Bas, góra i głośność to tylko niektóre z elementów sterujących, które należy odpowiednio ustawić, aby 

uzyskać wspaniałe wrażenia. Podobnie głęboka sieć neuronowa jest tak dobra, jak ustawienie różnych 

parametrów kontrolnych. Parametry te nazywane są hiperparametrami i procesem kontrolowania 

różnych parametrów przy wartości, która zapewnia najlepszą wydajność pod względem czasu szkolenia 

/ wykonania, a także dokładności i uogólnienia modelu. Podobnie jak w przypadku korektora dźwięku, 

wiele hiperparametrów musi zostać do siebie dopasowanych w celu uzyskania optymalnej wydajności. 

Istnieją dwie strategie zwykle stosowane przy wyborze kombinacji hiperparametrów: 



* Wyszukiwanie w sieci: hiperparametry są wykreślane na matrycy, a kombinacja, która osiąga 

najlepszą wydajność, jest wybierana dla modelu, który jest wdrażany w prawdziwym scenariuszu. Przy 

wyszukiwaniu siatki liczba iteracji do wydajności jest niewielka. 

* Wyszukiwanie losowe: W przypadku wyszukiwania losowego wartości hiperparametrów są 

wybierane losowo. W takim przypadku, przy takiej samej liczbie iteracji jak wyszukiwanie siatki, istnieje 

większa szansa na osiągnięcie optymalnych wartości dla hiperparametrów. Różnicę między 

wyszukiwaniem siatki a wyszukiwaniem losowym można przedstawić na schemacie w następujący 

sposób: 

 

Można zastosować odmianę techniki wyszukiwania losowego, aby zmniejszyć liczbę iteracji w 

przestrzeni wyszukiwania. Technika ta jest ogólnie sklasyfikowana jako wyszukiwanie zgrubne do 

dokładnego. W takim przypadku wyszukiwanie losowe jest przeprowadzane dla kilku iteracji, a po 

zidentyfikowaniu regionu z wyższą kombinacją optymalizacji przestrzeń wyszukiwania jest ograniczona 

do mniejszej strefy wartości hiperparametrów. Dzięki tej technice wyszukiwanie jest ograniczone do 

regionu, a zatem zoptymalizowane. Technikę zgrubną do drobnej można wizualizować w następujący 

sposób: 

 

Podczas początkowych iteracji wyszukiwania przeszukiwana jest cała przestrzeń. Po znalezieniu 

optymalnych wartości hiperparametrów przestrzeń wyszukiwania jest ograniczona do precyzyjnej 

strefy. Dzięki temu hiperparametry są precyzyjnie dostrojone przy stosunkowo mniejszej liczbie 



iteracji. Dzięki tym technikom wyszukiwania odpowiedniego zestawu hiperparametrów przyjrzyjmy się 

teraz niektórym najczęściej stosowanym hiperparametrom z głębokimi sieciami neuronowymi. 

Wskaźnik uczenia się 

W części dotyczącej uczenia się opartej na gradiencie tego rozdziału ustaliliśmy równania dla 

aktualizacji masy i obciążenia dla głębokiej sieci neuronowej w następujący sposó 

 

W tych równaniach wskaźnik uczenia się jest oznaczony przez. Szybkość uczenia się algorytmu spadku 

gradientu określa rozmiar kroku, jaki algorytm wykonuje z każdą instancją zestawu treningowego. Jeśli 

szybkość uczenia się jest zbyt wysoka, średnia strata na stopniach opadania będzie wysoka. W takim 

przypadku algorytm może nie uwzględniać minimów globalnych. Bardzo niski wskaźnik uczenia się 

spowoduje powolną konwergencję, jak pokazano na tym schemacie: 

 

Jeśli istnieje możliwość dostrojenia tylko jednego hiperparametru, ten parametr należy dostroić. 

Standardowo wartość wskaźnika uczenia się musi być mniejsza niż 1 i większa niż 10–6. Inną szeroko 

stosowaną strategią dotyczącą współczynnika uczenia się jest dostosowanie się do malejącego 

wskaźnika uczenia się z czasem (iteracje treningowe). Podczas początkowych iteracji szybkość uczenia 

się jest utrzymywana na stałym poziomie, a gdy model zbliża się do zbieżności (gdy zmiana wartości 

funkcji utraty spada do minimum), szybkość uczenia się jest modyfikowana niewielką częścią 

pierwotnej prędkości uczenia się. Zazwyczaj ułamek 0,001 początkowej szybkości uczenia się jest 

zalecany dla optymalnej zbieżności do minimów globalnych. Kolejna strategia na rzecz szybszej 

konwergencji z wykorzystaniem przetwarzania równoległego i treningu z mini-partiami. Te partie 

niezależnie dostrajają hiperparametr szybkości uczenia się z małymi partiami zdefiniowanymi 

współczynnikiem od 1 do 100. Gdy współczynnik mini-partii wynosi 1, algorytm zachowuje się jak 

algorytm spadku gradientu. Na przykład, gdy wartość współczynnika wynosi 20, próbki danych 

treningowych wynoszą 5% i są rozdzielane w celu niezależnego dostrajania szybkości uczenia się,. 

Liczba iteracji treningowych 



Ten hiperparametr jest przydatny, aby uniknąć nadmiernego dopasowania. W miarę zbliżania się 

modelu (plateau wartości funkcji straty w danym punkcie i nie zmieniają się z epokami), ma tendencję 

do przewyższania danych treningowych i przesuwa się w kierunku niezogólnionej strefy, w której 

próbki testowe nie działają tak dobrze, jak dane treningowe . Ostrożne ustawienie liczby iteracji 

treningowych wokół regionu płaskowyżu zapewnia wczesne zatrzymanie, a tym samym solidny model, 

który dobrze się uogólnia. 

Podczas gdy hiperparametry są dostrajane i oceniane jest ich wpływ na funkcję całkowitego kosztu, 

wczesne zatrzymanie można wyłączyć. Jednak gdy wszystkie inne hiperparametry zostaną w pełni 

dostrojone, możemy dynamicznie ustawić liczbę iteracji treningowych na podstawie regionu plateau 

dla funkcji straty. Zatrzymanie natychmiast po konwergencji nie jest dobrą strategią. Zaleca się 

kontynuowanie iteracji przez około 10% wszystkich epok, które doprowadziły do prawie zbieżności. 

Kontrolowanie liczby iteracji treningowych jest dobrą strategią zmniejszania wymagań obliczeniowych 

dla modelu. 

Liczba ukrytych jednostek 

Wydajność głębokiej sieci neuronowej można dostosować, wybierając i zmieniając liczbę ukrytych 

jednostek, nh, w każdej z warstw. Jako ogólną wskazówkę zaleca się początkowo wybranie wartości nh 

większej niż wymagana. Zapewnia to wystarczającą generalizację sieci. Jednak im wyższa wartość nh, 

tym większe są wymagania obliczeniowe do szkolenia głębokiej sieci neuronowej. Ten hiperparametr 

można również dostroić na poziomie warstwy. Każda pojedyncza warstwa może mieć inną i optymalną 

wartość nh na podstawie wyników z wielu iteracji danych testowych. W takich przypadkach zaleca się, 

aby pierwsza warstwa, która jest połączona z warstwą wejściową, była zbyt pełna (mając więcej 

węzłów niż wartość optymalna). Ta strategia pomaga uogólnić dane lepiej niż wcześniejsze 

przechowywanie warstw i bardziej wypełnione warstwy w kierunku warstwy wyjściowej. 

Liczba epok 

Jedna iteracja w całym zestawie danych do przodu i do tyłu w głębokiej sieci neuronowej nazywana 

jest epoką. Z każdą epoką sieć zazwyczaj wykorzystuje algorytm propagacji wstecznej w celu 

dostosowania wag i odchyleń. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią liczbę epok. Jeśli liczba epok jest 

zbyt wysoka, sieć potencjalnie może przewyższyć dane i nie uogólni na nowy zestaw danych 

wejściowych. Jeśli liczba epok jest zbyt niska, sieć nie spełni danych i nie będzie dobrze działać, nawet 

w przypadku danych szkoleniowych. Nie ma ogólnej zasady wyboru liczby epok dla głębokiej sieci 

neuronowej. Liczba zależy od różnorodności zestawu danych i objętości danych. Zalecaną strategią jest 

rozpoczęcie od dużej liczby epok, a gdy funkcja straty nie różni się znacząco między wieloma epokami, 

trening można przerwać. 

Eksperymentowanie z hiperparametrami z Deeplearning4j 

Zbudujmy prostą sieć neuronową, aby zademonstrować wpływ różnych hiperparametrów na 

wydajność modelu. Stworzymy prostą sieć neuronową, w której można dodawać dwie liczby na 

podstawie losowo generowanych danych treningowych. Dane treningowe mają dwie zmienne 

niezależne, x1 i x2 oraz zmienną wyjściową, y1 = x1 + x2. Oto obrazkowy widok sieci, którą 

wygenerujemy za pomocą biblioteki deeplearning4j: 



 

Oto kod narzędzia do generowania przykładowych danych: x1 i x2 jako wejściowe zmienne niezależne, 

a y jako wyjściowa (zależna) zmienna: 

// Metoda generowania danych szkoleniowych na podstawie wielkości partii przekazanej jako 

parametr 

private static DataSetIterator generateTrainingData(int batchSize, Random 

rand){ 

// container for the sum (output variable) 

double [] sum = new double[nSamples]; 

// container for the first input variable x1 

double [] input1 = new double[nSamples]; 

//container for the second input variable x2 

double [] input2 = new double[nSamples]; 

// for set size of the sample in configuration, generate random 

// numbers and fill the containers 

for (int i= 0; i< nSamples; i++) { 

input1[i] = MIN_RANGE + (MAX_RANGE - MIN_RANGE) * 

rand.nextDouble(); 

input2[i] = MIN_RANGE + (MAX_RANGE - MIN_RANGE) * 

rand.nextDouble(); 

// fill the dependent variable y 



sum[i] = input1[i] + input2[i]; 

} 

// Format in the deeplearning4j data structure 

INDArray inputNDArray1 = Nd4j.create(input1, new int[]{nSamples,1}); 

INDArray inputNDArray2 = Nd4j.create(input2, new int[]{nSamples,1}); 

INDArray inputNDArray = Nd4j.hstack(inputNDArray1,inputNDArray2); 

INDArray outPut = Nd4j.create(sum, new int[]{nSamples, 1}); 

DataSet dataSet = new DataSet(inputNDArray, outPut); 

List<DataSet> listDs = dataSet.asList(); 

Collections.shuffle(listDs,rand); 

return new ListDataSetIterator(listDs,batchSize); 

} 

Oto kod metody, która generuje wielowarstwową sieć neuronową z konfigurowalnymi 

hiperparametrami: 

/ ** Metoda generowania sieci wielowarstwowej 

* @param numHidden - the int value denoting number of nodes in the hidden 

unit 

* @param iterations - number of iterations per mini-batch 

* @param learningRate - The step size of the gradient descent algorithm 

* @param numEpochs - number of full passes through the data 

* @param trainingDataIterator - the iterator through the randomly 

generated training data 

* @return the model object (MultiLayerNetwork) 

* */ 

private static MultiLayerNetwork generateModel(int numHidden, int 

iterations, double learningRate, int numEpochs, DataSetIterator 

trainingDataIterator ) { 

int numInput = 2; // using two nodes in the input layer 

int numOutput = 1; // using one node in the output layer 

MultiLayerNetwork net = new MultiLayerNetwork(new 

NeuralNetConfiguration.Builder() 



.seed(SEED) 

.iterations(iterations) 

.optimizationAlgo(OptimizationAlgorithm.STOCHASTIC_GRADIENT_DESCENT) 

.learningRate(learningRate) 

.weightInit(WeightInit.XAVIER) 

.updater(Updater.NESTEROVS) 

.list() 

.layer(0, new DenseLayer.Builder().nIn(numInput).nOut(numHidden) 

.activation(Activation.TANH) 

.build()) 

.layer(1, new OutputLayer.Builder(LossFunctions.LossFunction.MSE) 

.activation(Activation.IDENTITY) 

.nIn(numHidden).nOut(numOutput).build()) 

.pretrain(false).backprop(true).build() 

); 

net.init(); 

net.setListeners(new ScoreIterationListener(1)); 

//Train the network on the full dataset, and evaluate in periodically 

double startTime = System.currentTimeMillis(); 

for( int i=0; i<nEpochs; i++ ){ 

trainingDataIterator.reset(); 

net.fit(trainingDataIterator); 

} 

double endTime = System.currentTimeMillis(); 

System.out.println("Model Training Time = " + (endTime - startTime)); 

return net; 

} 

Ten model można przetestować, przekazując różne wartości hiperparametrów w następujący sposób: 

public static void main(String[] args){ 

//Generate the training data 

DataSetIterator iterator = 



generateTrainingData(batchSize,randomNumberGenerator); 

// Test 1: ------------------------------------------------------ 

//Set the values of hyperparameters 

int nHidden = 10; 

int iterations = 1; 

double learningRate = 0.01; 

int nEpochs = 200; 

double startTime = System.currentTimeMillis(); 

MultiLayerNetwork net = 

generateModel(nHidden,iterations,learningRate,nEpochs,iterator); 

double endTime = System.currentTimeMillis(); 

double trainingTime = (endTime - startTime); 

// Test the addition of 2 numbers 

INDArray input = Nd4j.create(new double[] { 0.6754345, 

0.3333333333333 }, new int[] { 1, 2 }); 

INDArray out = net.output(input, false); 

actualSum = 0.6754345 + 0.3333333333333; 

double error = actualSum - out.getDouble(0); 

System.out.println("Hidden Layer Count, Iterations, Learning Rate, 

Epoch Count, Time Taken, Error"); 

System.out.println(""+nHidden + "," + iterations + "," + 

learningRate + "," + nEpochs + "," + trainingTime + "," + error ); 

// ------------------------------------------------------------- 

Za pomocą tego kodu dane wyjściowe zostaną wydrukowane na konsoli w następujący sposób: 

Hidden Layer Count, Iterations, Learning Rate, Epoch Count, Time Taken, 

Error 

------------------------------------------------------------------------ 

10,1,0.01,200,11252.0,-3.5079920391032235 

10,1,0.02,200,1,3781.0,-2.8320863346049325 

10,1,0.04,200,1,3152.0,-9.223153362650587 

10,1,0.08,200,1,3520.0,NaN 



5,1,0.01,200,2960.0,-0.725370417017652 

Alternatywnie biblioteka deeplearning4j zapewnia interfejs wizualizacji z biblioteką interfejsu 

użytkownika. Bibliotekę interfejsu użytkownika można dołączyć jako zależność Maven w następujący 

sposób: 

<dependency> 

<groupId>org.deeplearning4j</groupId> 

<artifactId>deeplearning4j-ui_2.10</artifactId> 

<version>${dl4j.version}</version> 

</dependency> 

Interfejs użytkownika można szybko włączyć, dodając następujące wiersze kodu: 

//Initialize the user interface backend 

static UIServer uiServer = UIServer.getInstance(); 

//Configure where the network information (gradients, score vs. time) is to 

be stored. 

static StatsStorage statsStorage = new InMemoryStatsStorage(); 

// Once the MultiLayerNetwork object is initialized, register the 

StateStorage instance as a //listener. 

net.setListeners(new StatsListener(statsStorage)); 

Za pomocą tego prostego fragmentu kodu platforma umożliwia interfejs użytkownika na porcie 9000 

na localhost: 

 

Strukturę sieci można wizualizować za pomocą interfejsu użytkownika widoku modelu: 



 

Komputery rozproszone 

Jak widzieliśmy, wydajność sieci neuronowej poprawia się wraz ze wzrostem ilości danych 

treningowych. Dzięki coraz większej liczbie urządzeń generujących dane, które potencjalnie mogą być 

wykorzystane do szkolenia i generowania modeli, modele stają się coraz lepsze w uogólnianiu 

środowiska stochastycznego i wykonywaniu złożonych zadań. Jednak przy większej liczbie danych i 

bardziej złożonych strukturach dla głębokich sieci neuronowych wymagania obliczeniowe rosną. Mimo 

że zaczęliśmy wykorzystywać procesory graficzne do szkolenia w głębokiej sieci neuronowej, pionowe 

skalowanie infrastruktury obliczeniowej ma swoje własne ograniczenia i implikacje kosztowe. 

Pomijając koszty, czas potrzebny na wyszkolenie znacznie dużej sieci neuronowej na dużym zestawie 

danych treningowych jest nieuzasadniony. Jednak ze względu na naturę i topologię sieci sieci 

neuronowych możliwe jest rozpowszechnianie obliczeń na wielu komputerach jednocześnie i łączenie 

wyników z powrotem w scentralizowany proces. Jest to bardzo podobne do Hadoop, jako silnika 

przetwarzania wsadowego przetwarzania rozproszonego i Spark, jako środowisko rozproszonego 

przetwarzania w pamięci. W przypadku głębokich sieci neuronowych istnieją dwa podejścia do 

wykorzystania przetwarzania rozproszonego: 

* Dystrybucja modeli: W tym podejściu głęboka sieć neuronowa jest podzielona na logiczne fragmenty, 

które są traktowane jako niezależne modele z perspektywy obliczeniowej. Wyniki z tych modeli są 

łączone przez centralny proces, jak pokazano na tym schemacie: 



 

* Dystrybucja danych: W tym podejściu cały model jest kopiowany do wszystkich węzłów 

uczestniczących w klastrze, a dane są dzielone na części w celu przetworzenia. Proces główny zbiera 

dane wyjściowe z poszczególnych węzłów i generuje końcowy wynik, pokazany w następujący sposób: 

 

Podejście do dystrybucji danych jest bardzo podobne do frameworka MapReduce firmy Hadoop. 

Zadanie MapReduce tworzy podziały danych wejściowych na podstawie predefiniowanych i 

konfiguracyjnych parametrów wykonawczych. Te fragmenty są wysyłane do niezależnych węzłów w 

celu przetworzenia przez mapę zadania w sposób równoległy. Dane wyjściowe z zadań mapy są 

tasowane dla trafności (sortowanie proste) i są podawane jako dane wejściowe do zadań redukcji w 

celu wygenerowania wyników pośrednich. Poszczególne fragmenty MapReduce są łączone, aby 

uzyskać końcowy wynik. Podejście do dystrybucji danych jest bardziej odpowiednie dla platform 

Hadoop i Spark i jest obecnie szeroko badanym podejściem. Głębokie sieci neuronowe, które 



wykorzystują dystrybucję danych, wdrażają przede wszystkim strategię uśredniania parametrów w 

celu szkolenia modelu. Jest to proste, ale wydajne podejście do szkolenia głębokiej sieci neuronowej z 

dystrybucją danych: 

 

Opierając się na tych podstawowych koncepcjach przetwarzania rozproszonego, przejrzyjmy niektóre 

popularne biblioteki i struktury, które umożliwiają równoległe głębokie sieci neuronowe. 

Rozproszone głębokie uczenie się 

Przy stale rosnącej liczbie źródeł danych i ilości danych konieczne jest, aby aplikacja do głębokiego 

uczenia się i badania wykorzystywały moc rozproszonych ram obliczeniowych. W tej sekcji przejrzymy 

niektóre biblioteki i frameworki, które skutecznie wykorzystują przetwarzanie rozproszone. Są to 

popularne platformy oparte na ich możliwościach, poziomie adopcji i aktywnym wsparciu społeczności. 

DL4J i Spark 

Przykłady w tej części zakodowaliśmy za pomocą biblioteki deeplearning4j. Podstawowa struktura DL4J 

została zaprojektowana do płynnej współpracy z Hadoop (HDFS i MapReduce) oraz przetwarzaniem 

opartym na Spark. Łatwo jest zintegrować DL4J z Spark. DL4J z Spark wykorzystuje równoległość 

danych, dzieląc duże zestawy danych na porcje do zarządzania i trenując równolegle głębokie sieci 

neuronowe w każdym węźle. Gdy modele wygenerują wartości parametrów (wagi i odchylenia), są one 

iteracyjnie uśredniane w celu uzyskania ostatecznego wyniku. 

Przegląd interfejsu API 

Aby trenować głębokie sieci neuronowe w Spark za pomocą DL4J, należy użyć dwóch podstawowych 

klas opakowań: 

* SparkDl4jMultiLayer: opakowanie wokół MultiLayerNetwork firmy DL4J 



* SparkComputationGraph: opakowanie wokół ComputationGraph DL4J 

Proces konfiguracji sieci dla trybu standardowego, jak i rozproszonego, pozostaje taki sam. Oznacza to, 

że konfigurujemy właściwości sieci, tworząc instancję MultiLayerConfiguration. Przepływ pracy dla 

głębokiego uczenia się w Spark za pomocą DL4J można przedstawić w następujący sposób: 

 

Oto przykładowe fragmenty kodu dla kroków przepływu pracy: 

1. Konfiguracja sieci wielowarstwowej: 

MultiLayerConfiguration conf = new NeuralNetConfiguration.Builder() 

.optimizationAlgo(OptimizationAlgorithm.STOCHASTIC_GRADIENT_DESCENT 

).iterations(1) 

.learningRate(0.1) 

.updater(Updater.RMSPROP) //To configure: .updater(new 

RmsProp(0.95)) 

.seed(12345) 

.regularization(true).l2(0.001) 

.weightInit(WeightInit.XAVIER) 

.list() 

.layer(0, new 

GravesLSTM.Builder().nIn(nIn).nOut(lstmLayerSize).activation(Activa 

tion.TANH).build()) 

.layer(1, new 



GravesLSTM.Builder().nIn(lstmLayerSize).nOut(lstmLayerSize).activat 

ion(Activation.TANH).build()) 

.layer(2, new 

RnnOutputLayer.Builder(LossFunctions.LossFunction.MCXENT).activatio 

n(Activation.SOFTMAX) //MCXENT + softmax for classification 

.nIn(lstmLayerSize).nOut(nOut).build()) 

.backpropType(BackpropType.TruncatedBPTT).tBPTTForwardLength(tbpttL 

ength).tBPTTBackwardLength(tbpttLength) 

.pretrain(false).backprop(true) 

.build(); 

2. Skonfiguruj konfigurację środowiska wykonawczego dla szkolenia rozproszonego: 

ParameterAveragingTrainingMaster tm = new 

ParameterAveragingTrainingMaster.Builder(examplesPerDataSetObject) 

.workerPrefetchNumBatches(2) //Async prefetch 2 batches 

for each worker 

.averagingFrequency(averagingFrequency) 

.batchSizePerWorker(examplesPerWorker) 

.build(); 

3. Utwórz instancję sieci wielowarstwowej w Spark za pomocą TrainingMaster: 

SparkDl4jMultiLayer sparkNetwork = new SparkDl4jMultiLayer(sc, config, tm); 

4. Załaduj dane treningowe, które można podzielić na fragmenty 

public static JavaRDD<DataSet> getTrainingData(JavaSparkContext 

sc) throws IOException { 

List<String> list = getTrainingDatAsList(); // arbitrary sample 

method 

JavaRDD<String> rawStrings = sc.parallelize(list); 

Broadcast<Map<Character, Integer>> bcCharToInt = 

sc.broadcast(CHAR_TO_INT); 

return rawStrings.map(new StringToDataSetFn(bcCharToInt)); 

} 

5. Trenuj głęboką sieć neuronową: 



sparkNetwork.fit (trainingData); 

6. Spakuj aplikację Spark jako plik .jar: 

mvn package 

7. Prześlij aplikację do środowiska wykonawczego Spark: 

spark-submit --class <<fully qualified class name>> --num-executors 

3 ./<<jar_name>>-1.0-SNAPSHOT.jar 

Oficjalna strona DeepLearning4j zawiera obszerną dokumentację dotyczącą obsługi głębokich sieci 

neuronowych w Spark: https: / / deeplearning4j.org/ spark. 

TensorFlow 

TensorFlow to najpopularniejsza biblioteka stworzona i otwarta przez Google. Wykorzystuje wykresy 

przepływu danych do obliczeń numerycznych i zajmuje się Tensor jako podstawowym blokiem 

konstrukcyjnym. Tensor można po prostu uznać za macierz n-wymiarową. Aplikacje TensorFlow mogą 

być bezproblemowo wdrażane na różnych platformach i mogą działać na procesorach graficznych i 

procesorach, a także na urządzeniach mobilnych i wbudowanych. TensorFlow został zaprojektowany 

jako szeroko zakrojone szkolenie rozproszone, które obsługuje nowe modele uczenia maszynowego, 

badania i optymalizacje na poziomie szczegółowym. TensorFlow można szybko zainstalować i 

rozpocząć eksperymenty. Najnowszą wersję TensorFlow można pobrać ze strony https: / / 

www.tensorflow. org /. Strona zawiera również obszerną dokumentację i samouczki. 

Keras 

Keras to wysokopoziomowy interfejs API sieci neuronowej napisany w języku Python i działający na 

TensorFlow. Aby uzyskać więcej informacji, patrz https: / / keras. io /. TensorFlow i Keras zajmują 

pierwsze dwa miejsca pod względem adopcji i wzmianki przez badaczy w pracach naukowych. Ranking 

stosów frameworków i bibliotek według arxiv.org wygląda następująco: 

 

Często Zadawane Pytania 

P: Jaka jest różnica między uczeniem maszynowym a uczeniem głębokim? 



O: Głębokie uczenie się jest specjalistyczną implementacją uczenia maszynowego jako koncepcji 

abstrakcyjnej. Algorytmy uczenia maszynowego są przede wszystkim funkcjami, które rysują linie przez 

punkty danych w przypadku algorytmów uczenia nadzorowanego. Przestrzeń cech jest odwzorowana 

jako reprezentacja wielowymiarowa. Ta reprezentacja uogólnia zbiory danych i może przewidzieć 

wartość lub stan aktora dla nowych stanów środowiska. Algorytmy głębokiego uczenia modelują 

również rzeczywiste dane w kontekście. Jednak przy tworzeniu modeli przyjmują podejście 

warstwowe. Każda warstwa w sieci specjalizuje się w określonej części sygnału wejściowego, 

począwszy od bardziej ogólnych, bardziej ogólnych cech w początkowych warstwach, po głębsze i 

bardziej szczegółowe cechy w kolejnych warstwach w kierunku warstwy wyjściowej. Sieci te są w stanie 

samodzielnie szkolić się w oparciu o niektóre popularne algorytmy, takie jak propagacja wsteczna. Inną 

różnicą między głębokim uczeniem a uczeniem maszynowym jest wydajność w odniesieniu do 

dodawania danych. Algorytmy uczenia maszynowego osiągnęły plateau przy określonej objętości 

danych. Jednak algorytmy głębokiego uczenia się stale się poprawiają wraz z dodawaniem danych 

treningowych. Zazwyczaj algorytmy głębokiego uczenia potrzebują więcej czasu i mocy obliczeniowej 

do trenowania w porównaniu do tradycyjnych modeli uczenia maszynowego. 

P: Jaka jest różnica między epoką, rozmiarem partii i iteracjami głębokiej sieci neuronowej? 

O : Napotykamy te terminologie, gdy rozmiar danych jest wysoki. Epoka to jedno przejście do przodu i 

do tyłu przez cały zestaw danych szkoleniowych. W większości scenariuszy w świecie rzeczywistym 

zestaw danych szkoleniowych jest tak wysoki, że obliczeniowo bardzo trudno jest przekazać wszystkie 

dane przez jedną epokę. Aby uczynić szkolenie przez głęboką sieć neuronową wykonalnym 

obliczeniowo, cały zestaw danych jest podzielony na partie treningowe. Liczba przykładów 

szkoleniowych w jednej partii jest nazywana rozmiarem partii. Liczba partii do ukończenia jednej epoki 

nazywa się iteracją. Na przykład, jeśli wielkość danych treningowych wynosi 10 000, a wielkość partii 

to 2000, jedna epoka zostanie ukończona w pięciu iteracjach. 

P: Dlaczego potrzebujemy nieliniowych funkcji aktywacyjnych w głębokich sieciach neuronowych? 

O : W rzeczywistych, stochastycznych środowiskach i przestrzeniach cech nieliniowość występuje 

częściej niż relacje liniowe. Sieci neuronowe uczą się, poznając funkcje o strukturze warstwowej, w 

której każda warstwa przechowuje określony zestaw funkcji z danych szkoleniowych. Dzięki 

zastosowaniu liniowej funkcji aktywacji we wszystkich węzłach w różnych warstwach liniowość może 

być agregowana w jednej warstwie i nie ma sensu mieć sieci wielowarstwowej. Bez sieci 

wielowarstwowej nie jest możliwe modelowanie stochastycznych danych wejściowych i uogólnienie 

modelu. 

P: Jak mierzymy wydajność głębokiej sieci neuronowej? 

O: Zasadniczo wydajność głębokiej sieci neuronowej jest czynnikiem wpływającym na to, jak dobrze 

jest ona w stanie uogólnić rzeczywiste dane po wdrożeniu sieci do użytku produkcyjnego. Są chwile, 

kiedy model bardzo dobrze radzi sobie z danymi treningowymi, ale nie radzi sobie dobrze z danymi 

testowymi z powodu przeregulowania. Chociaż istnieje wiele parametrów, na podstawie których 

należy ocenić głęboką sieć neuronową, trzy podstawowe wskaźniki pomagają nam zrozumieć 

wydajność modelu na szerokim poziomie: 

* Krzywa operacyjna odbiornika (ROC): W oparciu o przewidywane punkty danych jest to wykres 

między częstością fałszywie dodatnich na osi x a rzeczywistą częstością dodatnią na osi y. Zazwyczaj 

krzywa ROC przybiera następujący kształt po wykreśleniu za pomocą testu z doskonałym 

rozróżnieniem. Im bliżej krzywej pozostaje lewy górny róg, tym większa dokładność, a tym samym 

wydajność sieci: 



 

* Precyzja i przywołanie: Precyzja określa stosunek liczby poprawnych klasyfikacji do całkowitej liczby 

danych treningowych. Jest to ogólne wskazanie, jak często model jest poprawny. Recall mierzy 

użyteczność modelu w przestrzeni wyszukiwania pod względem znalezienia prawidłowego wyniku. Te 

wyniki są zawsze widoczne w kombinacji i stanowią wynik F1 dla modelu. Jeśli jeden z tych parametrów 

jest niski, ogólny wynik F1 również jest niski. 

P: Jakie są obszary wdrażania głębokich sieci neuronowych? 

O: Głębokie uczenie się może być stosowane w różnych dziedzinach, takich jak automatyczne 

rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie obrazu, przetwarzanie języka naturalnego, przetwarzanie 

obrazu medycznego, systemy rekomendacji i bioinformatyka. 

Podsumowanie 

Pogłębiliśmy nasze zrozumienie ANN, do głębokich sieci neuronowych, które zawierają więcej niż 

jedną, a nawet setki i tysiące ukrytych warstw. Uczenie się oparte na tych głębokich sieciach 

neuronowych nazywa się uczeniem głębokim. Głębokie uczenie się ewoluuje jako jeden z 

najpopularniejszych algorytmów rozwiązywania niektórych niezwykle złożonych problemów w 

środowisku stochastycznym. Ustaliliśmy podstawową teorię działania głębokich sieci neuronowych i 

przyjrzeliśmy się elementom składowym uczenia opartego na gradiencie, propagacji wstecznej, 

nieliniowości i porzuceniu techniki regularyzacji. Sprawdziliśmy także niektóre CNN i RNN 

wyspecjalizowanej sieci neuronowej. Przebadaliśmy również praktyczne podejścia do budowania 

potoków przygotowywania danych i przyjrzeliśmy się przykładom stosowania regularyzacji przy użyciu 

biblioteki Weka wraz z biblioteką DataVec. Przebadaliśmy kilka praktycznych podejść do wdrażania 

architektur sieci neuronowych. Przeanalizowaliśmy również zestaw hiperparametrów, które wpływają 

na wydajność głębokich sieci neuronowych, i zdefiniowaliśmy najlepsze praktyki dostrajania tych 

hiperparametrów. Eksperymentowaliśmy z biblioteką deeplearning4j, aby zademonstrować strojenie 

hiperparametrów i jak wizualizować sieć neuronową za pomocą biblioteki interfejsu deeplearning4j. 

Głębokie sieci neuronowe są ciężkie obliczeniowo, a zatem wymagają większej mocy obliczeniowej, 

ponieważ dodajemy więcej danych, aw konsekwencji więcej ukrytych warstw i węzłów w każdej ukrytej 

jednostce. Konieczne jest wykorzystanie rozproszonych ram obliczeniowych do głębokiego uczenia się. 

Przejrzeliśmy niektóre z podstaw przetwarzania rozproszonego i jak zintegrować deeplearning4j ze 

Spark.  



Przetwarzanie języka naturalnego 

Uczenie maszynowe lub sztuczna inteligencja opiera się na danych, które mogą być ustrukturyzowane 

lub nieustrukturyzowane. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) to dziedzina algorytmów 

skoncentrowana na przetwarzaniu nieustrukturyzowanych danych. Ta część koncentruje się na 

nieustrukturyzowanych danych w formacie tekstowym w języku naturalnym. Organizacje zawsze mają 

duże korpusy nieustrukturyzowanych danych tekstowych, w postaci dokumentów słownych, plików 

PDF, treści wiadomości e-mail lub dokumentów internetowych. Dzięki postępowi technologicznemu 

organizacje zaczęły polegać na dużych ilościach informacji tekstowych. Na przykład firma prawnicza 

ma wiele informacji w postaci papierów dłużnych, umów prawnych, nakazów sądowych, dokumentów 

prawnych i tak dalej. Takie zasoby informacyjne składają się z informacji tekstowych, które są 

specyficzne dla domeny (w tym przypadku legalne). Jest to konieczne  aby wykorzystać te cenne zasoby 

tekstowe i przekształcić informacje w wiedzę, potrzebujemy inteligentnych maszyn, aby mogły 

zrozumieć tekst w obecnej postaci, bez żadnej interwencji człowieka. NLP dla dużych zbiorów danych 

używa ton danych tekstowych z różnych źródeł, aby określić relacje i wzorce w treściach otrzymanych 

z tych źródeł. Pomaga w identyfikacji trendów, które zostaną wykorzystane w przypadkach użycia, 

takich jak silniki rekomendacji. W tym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia związane z NLP 

wraz z praktycznymi przykładami. Możemy podzielić NLP na dwa rodzaje podejść, nadzorowane NLP i 

NLP bez nadzoru. Podejście NLP do nauki nadzorowanej polega na zastosowaniu algorytmów nauki 

nadzorowanej, takich jak Naive Bayes i Random Forests. W tych algorytmach modele są tworzone na 

podstawie przewidywanych danych wyjściowych przekazanych im w celu szkolenia zestawu danych 

wejściowych. Oznacza to, że nadzorowane metody uczenia się nie są samouczące się, lecz trenują i 

dostosowują modele w oparciu o dostarczone im docelowe wyniki. Algorytmy uczenia bez nadzoru nie 

opierają się na tym, że dostarczono im docelowy wynik szkolenia modelu. Wyciągają wnioski z danych 

wejściowych,  z rekordów podanych im w wyniku wielu iteracji w porównaniu do uczenia się danych z 

wyników poprzednich iteracji oraz dostrajania wag i parametrów w celu optymalizacji wyników. 

Nawracające sieci neuronowe (RNN) są jednym z powszechnych algorytmów uczenia się bez nadzoru 

stosowanych w środowisku naturalnym przetwarzanie języka. Omówimy wszystkie te techniki. Ogółem 

omówimy następujące tematy: 

* Podstawy przetwarzania języka naturalnego 

* Wstępne przetwarzanie tekstu 

* Ekstrakcja funkcji 

* Stosowanie technik NLP 

* Wdrażanie analizy sentymentów 

Podstawy przetwarzania języka naturalnego 

Zanim przedstawimy niektóre z głównych kroków związanych z NLP, ważne jest ustalenie definicji NLP. 

Mówiąc najprościej, NLP to zbiór procesów, algorytmów i narzędzi wykorzystywanych przez 

inteligentne systemy do interpretacji danych tekstowych zapisanych w języku ludzkim w celu uzyskania 

praktycznych informacji. Wzmianka o danych tekstowych czyni jeden fakt dotyczący NLP bardzo 

oczywistym. NLP polega na interpretacji nieustrukturyzowanych danych. NLP organizuje 

nieustrukturyzowane dane tekstowe i stosuje wyrafinowane metody rozwiązywania wielu problemów, 

takich jak analiza sentymentów, klasyfikacja dokumentów i podsumowanie tekstu. W tej sekcji 

omówimy niektóre podstawowe kroki związane z NLP. W kolejnych sekcjach zajmiemy się tymi 

krokami.  



* Rodzaj uczenia maszynowego: NLP można wykonać przy użyciu nadzorowanych algorytmów uczenia 

się lub jako algorytmy uczenia się bez nadzoru. Nadzorowane algorytmy uczenia obejmują Naive Bayes, 

SVM i Random Forest. Algorytmy uczenia bez nadzoru obejmują sieci neuronowe Feed Forward (Multi 

Layer Perceptron) i Recurrent Neural Network (RNN). Należy tutaj zauważyć, że etapy wstępnego 

przetwarzania i ekstrakcji funkcji są takie same dla obu klas algorytmów. Różni się tym, jak trenujesz 

swój model. Uczenie się pod nadzorem wymaga danych wyjściowych oznaczonych jako dane 

wejściowe, a uczenie się bez nadzoru przewidywałoby wynik bez żadnych oznakowanych wyników. 

* Przetwarzanie wstępne : Ten krok jest wymagany, ponieważ surowy tekst naturalny nie może być 

używany w systemach NLP. Spowoduje to złe lub niezbyt dokładne dane wyjściowe. Niektóre z 

typowych kroków wstępnego przetwarzania tekstu obejmują usuwanie słów stop, zastępowanie 

wielkich liter i usuwanie znaków specjalnych. Innym częstym krokiem w przetwarzaniu tekstu jest część 

tagowania mowy, zwana również adnotacją. Stosowana jest również normalizacja tekstu w postaci 

wyprowadzania i lematyzacji. 

* Wyodrębnianie funkcji: Aby dowolny algorytm ML działał na tekście, teksty te muszą zostać 

przekonwertowane na jakąś formę wprowadzania numerycznego. Wyodrębnianie cech wykorzystuje 

popularne techniki przekształcania tekstu wejściowego na numeryczny w postaci wektorów. 

* Szkolenie modelowe: Szkolenie modelowe to proces ustanawiania lub znajdowania funkcji 

matematycznej, której można użyć do przewidywania wyniku na podstawie danych wejściowych. 

Proces znajdowania funkcji wymaga wielu iteracji i dostrajania parametrów. 

* Weryfikacja modelu: ten etap polega na weryfikacji modeli wynikających z procesu szkolenia modeli. 

Zasadniczo dzielisz swój zestaw danych szkoleniowych na stosunek 80:20. 80% danych jest 

wykorzystywanych do szkolenia modeli, a 20% danych służy do sprawdzania poprawności modelu. W 

przypadku rozbieżności dokładnie dostosuj kroki tworzenia modelu i ponownie uruchom weryfikacje. 

* Wdrażanie modeli i interfejsy API: Po zweryfikowaniu modeli wdrażasz swoje modele, dzięki czemu 

można ich używać do przewidywania wyników w kontekście aplikacji korporacyjnych. Możesz zapisać 

te modele w miejscu przechowywania, w którym można je odczytać w pamięci i można je zastosować 

do zestawu danych, aby przewidzieć jego wynik. Podczas przetwarzania rozproszonego są one na ogół 

zapisywane w rozproszonym systemie plików Hadoop, aby procesy wsadowe Hadoop mogły odczytać 

i zastosować te modele. W przypadku aplikacji internetowych są one przechowywane w postaci plików 

marynowanych w Pythonie, a te pliki marynowane są odczytywane i przetwarzane przy każdym 

żądaniu prognozy. Chociaż, aby aplikacje mogły z niego korzystać, trzeba by na nim nałożyć warstwy 

API. Te warstwy API mogą być spokojnymi interfejsami API lub mogą mieć postać spakowanych słoików 

rozmieszczonych w miejscu, w którym hostowane są aplikacje. Kiedy Interfejsy API są widoczne, mogą 

być używane przez różne aplikacje internetowe, aplikacje mobilne, mechanizmy analityczne lub BI. 

Wstępne przetwarzanie tekstu 

Wstępne przetwarzanie danych to proces czyszczenia i przygotowywania tekstu do klasyfikacji i 

wyprowadzania znaczenia. Ponieważ nasze dane mogą zawierać dużo szumu, nieistotne części, takie 

jak tagi HTML, muszą zostać wyeliminowane lub ponownie dostosowane. Na poziomie słów może 

istnieć wiele słów, które nie mają większego wpływu na ogólną semantię kontekstu tekstowego. 

Wstępne przetwarzanie tekstu składa się z kilku etapów, takich jak wyodrębnianie, tokenizacja, 

usuwanie słów zatrzymanych, wzbogacanie tekstu oraz normalizacja z pobieraniem i lematyzacją. 

Oprócz tych, niektóre podstawowe i ogólne techniki poprawiające dokładność obejmują konwersję 

tekstu na małe litery, usuwanie liczb (w zależności od kontekstu), usuwanie interpunkcji, usuwanie 

białych spacji (czasami zwiększają szum w sygnale wejściowym), i eliminując rzadkie warunki, które są 



rzadkimi terminami w dokumencie. W kolejnych sekcjach szczegółowo przeanalizujemy niektóre z tych 

technik. 

Usuwanie słów stop 

Słowa zatrzymane to słowa występujące częściej w zdaniu, które powodują, że tekst jest cięższy i mniej 

ważny dla analizy, należy je wyłączyć z wprowadzania. Posiadanie słów stop w tekście dezorientuje 

algorytm, ponieważ te słowa stop nie mają kontekstowego znaczenia i nie zwiększają cech 

wymiarowych wektorów terminów. Dlatego konieczne jest usunięcie tych słów stop, aby uzyskać 

większą dokładność modelu. Przykłady słów stop to i, am, is . Jednym ze sposobów usunięcia słów 

końcowych jest utworzenie wstępnie skompilowanej listy słów końcowych, a następnie usunięcie tych 

słów końcowych z dokumentu (tekst używany do szkolenia modelu). 

Dzięki Spark możemy korzystać z biblioteki StopWordsRemover, która ma własną listę domyślnych 

słów kluczowych dla wielu języków naturalnych. Możemy również dostarczyć listę słów kluczowych z 

parametrem stopWords. Inny sposób usunięcia mniej znaczących słów z dokumentu opiera się na ich 

częstotliwości występowania; jeśli częstotliwość tego słowa jest niska, możemy usunąć te słowa, jest 

to również znane jako przycinanie. Oto przykładowy kod do korzystania z biblioteki Spark. Dzięki tej 

bibliotece proces usuwania słów zatrzymujących jest zrównoleglony i możemy szybko wykonać 

usuwanie słów zatrzymanych na dużej ilości danych w sposób rozproszony: 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

import org.apache.spark.ml.feature.StopWordsRemover; 

import org.apache.spark.sql.Dataset; 

import org.apache.spark.sql.Row; 

import org.apache.spark.sql.RowFactory; 

import org.apache.spark.sql.types.DataTypes; 

import org.apache.spark.sql.types.Metadata; 

import org.apache.spark.sql.types.StructField; 

import org.apache.spark.sql.types.StructType; 

StopWordsRemover remover = new StopWordsRemover() 

.setInputCol("raw") 

.setOutputCol("filtered"); 

List<Row> data = Arrays.asList( 

RowFactory.create(Arrays.asList("I", "am", "removing", "the", "stop", 

"words")), 

RowFactory.create(Arrays.asList("from", "a", "large", "volume", 

"of","data")) 

); 



StructType schema = new StructType(new StructField[]{ 

new StructField( 

"raw", DataTypes.createArrayType(DataTypes.StringType), false, 

Metadata.empty()) 

}); 

Dataset<Row> dataset = spark.createDataFrame(data, schema); 

remover.transform(dataset).show(false); 

Stemming 

Różne formy słowa często przekazują zasadniczo to samo znaczenie. Rozważ przykład wyszukiwarki, 

gdy użytkownik wyszukuje buty lub gdy szuka butów. Intencja użytkownika jest taka sama, a wynikiem 

wyszukiwania nadal będą buty różnych marek. Ale obecność obu słów może mylić modele. Aby uzyskać 

większą dokładność, musimy przekonwertować te różne formy słowa w formacie wiersza. Stemming 

konwertuje słowo w tekście na format surowy. Na przykład wprowadzanie, wprowadzanie i 

wprowadzanie wszystkich przekształca się w wprowadzać po zrobieniu. Celem tej metody jest 

usunięcie różnych sufiksów w celu zmniejszenia liczby słów. Pomaga to również modelowi uniknąć 

nieporozumień podczas szkolenia. Dostępnych jest wiele algorytmów generujących, takich jak porter, 

snowball i Lancaster. Większość algorytmów pochodnych w poniższych sekcjach jest dostępna w wielu 

językach naturalnych. 

Porter stemming 

Porter jest jedną z form algorytmu, który usuwa sufiksy ze słów podstawowych lub terminów ze 

słownika angielskiego. Głównym celem Porter Stemmer jest poprawą wydajności ćwiczenia 

modelowego NLP. Czyni to, usuwając przyrostki ze słowa i doprowadzając je do swojej podstawowej 

formy. W ten sposób liczba terminów jest zmniejszona, a ślad pamięci i złożoność przestrzeni terminów 

są również zminimalizowane. Porter nie jest oparty na słowniku. Nie używa żadnego słownika rdzeni 

do identyfikowania sufiksów, które należy usunąć. Opiera się na zestawie ogólnych zasad. Niektóre 

osoby postrzegają to jako wadę, ponieważ jego działanie jest dość proste i nie zajmuje się 

drobiazgowym kontekstem drobiazgowości angielskich słów. Porter jest używany dla jego prostoty i 

szybkości. Porter ma pięć kroków, które są stosowane do słowa, dopóki jeden z nich nie spełni. 

Rozważmy na przykład krok 1 w porterze, który jest wyjaśniony w następujących blokach: 

SSESS -> SS - This rule converts SSESS suffix of the word into SS. 

For example, prepossess - > preposs 

IES -> I - This rule converts IES suffix of the word into I. 

For example, ties -> ti 

SS -> SS - If the word has SS as suffix this won’t change. 

For example, Success -> Success 

S -> - If the word has S as suffix this would remove the suffix. 

For example, Pens -> Pen 



Snowball stemming 

Jest to również znane jako Porter2. Algorytm Porter2 jest zaimplementowany jako angielski Stemmer 

(oparty na Snowball). Algorytm ten został opracowany jako struktura do użycia w językach innych niż 

angielski. Jest to dokładniejsze niż algorytmy portera. Przykład reguły śnieżki podano w następujący 

sposób: 

ied or ies -> replace by i if preceded by more than one letter, otherwise 

by ie. 

ties -> tie, 

cries -> cri 

So as we can see with porter ties we stemmed into ti whereas with snowball it becomes tie. 

Lancaster stemming 

Bardzo agresywny algorytm wyprowadzający, czasem do błędu. W przypadku portera i kuli śnieżnej 

reprezentacje oparte na rdzeniach są zazwyczaj dość intuicyjne dla czytelnika, a nie w przypadku 

Lancastera, ponieważ wiele krótszych słów zostanie całkowicie zaciemnionych. Najszybszy algorytm 

tutaj, znacznie zmniejszy Twój zestaw słów, ale jeśli chcesz więcej rozróżnić, nie jest to narzędzie do 

użycia. Przykład reguły Lancaster podano w następującym bloku: 

ies -> y - Ta reguła przekształca przyrostek słowa w y. 

płacze -> płacze 

Więc z Lancasterem pojawiającym się, gdy widzimy płacz, który stał się bardziej płaczem. 

Lovins 

W 1968 r. Lovins JB opublikował ten algorytm. Podejście Lovinsa jest nieco inne, ale zaczyna się od 

usunięcia przyrostków ze słowa. Dochodzi do wniosku w dwuetapowym procesie. Najpierw usuwa 

najdłuższy możliwy przyrostek ze słowa. To jest inglepass algorytm, który usuwa pojedynczy największy 

sufiks ze słowa. Po drugie, stosuje zestaw reguł dotyczących najdłuższego przyrostka, aby przekształcić 

go w słowo. Algorytm ten oparty jest na regułach i słownikach. Jest szybszy i zwykle wymaga mniej 

pamięci. Jest w stanie konwertować słowa takie jak wchodzenie w get lub słowa takie jak mysz do 

myszy. Czasami ten algorytm może być niedokładny z powodu wielu sufiksów niedostępnych w 

słowniku. Co więcej, często nie tworzy słowa ze słowa wywodzącego się ze słowa lub nawet jeśli słowo 

jest tworzone, może nie mieć takiego samego znaczenia jak słowo oryginalne. 

Dawson stemming 

Ten stemmer rozszerza to samo podejście co stempel Lovinsa z listą ponad tysiąca sufiksów w języku 

angielskim. Oto ogólny algorytm dla stemmera Dawson: 

1. Uzyskaj słowo wejściowe 

2. Uzyskaj pasujący sufiks 

2a. Pula sufiksów jest indeksowana odwrotnie według długości 

2b. Pula sufiksów jest indeksowana do tyłu przez ostatni znak 

3. Usuń najdłuższy przyrostek ze słowa z dokładnym dopasowaniem. 



4. Przekoduj słowo za pomocą tabeli mapowania 

5. Konwertuj rdzeń na prawidłowe słowo. 

Zalety stemmer Dawson są następujące: 

*Obejmuje szerszy zakres sufiksów, a tym samym zapewnia dokładniejszy wyjściowy wynik.  

*Jest to algorytm jednoprzebiegowy, dzięki czemu jest wydajny 

Lemmatyzacja 

Lemmatyzacja różni się nieco od tworzenia. Pytanie zazwyczaj usuwa znaki końcowe ze słowa, 

oczekując, że otrzymają prawidłowe słowo podstawowe. Czasami jednak powoduje usunięcie 

sufiksów, które dodają znaczenia słowu. Lemmatyzacja próbuje przezwyciężyć to ograniczenie 

rodzenia. Próbuje znaleźć bazę formy słowa, zwana lematem, oparta na słownictwie słów, które ono 

posiada, oraz na analizie morfologicznej słów. Korzysta ze słownika wiedzy leksykalnej WordNet, aby 

uzyskać prawidłową podstawową formę słowa. Ma to jednak swoje ograniczenia, na przykład wymaga 

tagowania części mowy, w przeciwnym razie potraktuje wszystko jak rzeczownik. 

N-gramy 

N-gram to ciągła sekwencja N-słów lub tokenów w danym zdaniu lub ciągła sekwencja tekstu. N 

definiuje się jako wartość całkowitą rozpoczynającą się od 1. Tak więc, N-Gram może być Uni-Gram (N 

= 1), Bi-Gram (N = 3) lub Tri-Gram (N = 3). Algorytmy lub programy N-gram identyfikują wszystkie ciągłe 

sąsiednie sekwencje słów w danym tokenie zdania. Jest to funkcjonalność oparta na systemie 

Windows, zaczynająca się od lewej pozycji słowa, a następnie przesuwając okna o jeden krok. 

Zobaczmy to z przykładowym zdaniem: To jest książka AI Big Data. Zobacz następujący przykład 

przykładów Uni-Gram, Bi-Gram i Tri-Gram: 

 

N-gramów używa się do opracowywania wydajnych funkcji, które są przekazywane do nadzorowanych 

modeli zarabiania na maszynach, takich jak SVM i Naive Bayes, do szkolenia i prognozowania. Chodzi 

o użycie tokenów, takich jak Bi-Gramy, zamiast tylko Uni-Grams, aby te   modele uczenia maszynowego 

mogły się efektywnie uczyć. Używanie N-gramów ma tendencję do przechwytywania kontekstu, w 

którym słowa są używane razem w danym dokumencie. Jak pokazano w poprzednim przykładzie, Tri-

Gramy mogą nadać Twojemu algorytmowi uczenia maszynowego szerszy kontekst, dzięki czemu 

można lepiej przewidzieć następny zestaw słów. Jednak, jaka powinna być optymalna wartość N, 

należy ustalić na podstawie zestawu danych i po przeprowadzeniu wystarczającej eksploracji i analizy 

danych. Większa wartość N nie zawsze oznacza lepszy wynik. Powinieneś podejmować bardzo 

świadome decyzje dotyczące wartości N. 

Ekstrakcja funkcji 



Jak wspomniano wcześniej, system NLP nie rozumie wartości ciągów. Potrzebują danych 

numerycznych do budowy modeli, czasem nazywane są również funkcjami numerycznymi. 

Wyodrębnianie funkcji w NLP polega na konwertowaniu zestawu informacji tekstowych na zestaw 

funkcji numerycznych. Każdy algorytm uczenia maszynowego, który zamierzasz trenować, 

potrzebowałby funkcji w liczbowych formach wektorowych, ponieważ nie rozumie ciągu. Istnieje wiele 

sposobów przedstawienia tekstu jako wektorów numerycznych. Niektóre z takich sposobów to One 

hot encoding, TF-IDF, Word2Vec i CountVectorizer. 

Jedno gorące kodowanie 

Jednym z kodowań na gorąco jest binarna rzadka wektorowa reprezentacja tekstu. W tym kodowaniu 

wynikowy wektor binarny ma wartość zerową, z wyjątkiem pozycji lub indeksu tokena, w którym jest 

jeden. Spójrzmy na to z przykładem. Załóżmy, że są dwa zdania: To jest książka AI Big Data. Ta książka 

wyjaśnia algorytmy AI na Big Data. Unikatowymi tokenami (rzeczownikami) dla wcześniejszych zdań 

byłyby {dane, AI, książka, algorytmy}. Jedna reprezentacja kodowania na gorąco dla tych tokenów 

wyglądałaby następująco: 

 

Kodowana rzadka reprezentacja wektorowa wyglądałaby następująco: 

 

TF-IDF 

Metoda ekstrakcji cech TF-IDF wykorzystuje iloczyn skalarny częstotliwości terminu (TF) i odwrotnej 

częstotliwości dokumentu (IDF) do obliczenia wektora liczbowego tokena lub terminu. TFIDF nie tylko 

oblicza znaczenie słowa w określonym dokumencie, ale także mierzy jego znaczenie w innych 

dokumentach korpusu. Co więcej, próbuje znormalizować każde słowo, które jest zbyt częste w całym 

korpusie. TF lub Termin Częstotliwość to występowanie terminu w dokumencie. Możemy użyć 

biblioteki HashingTF w Spark do obliczenia częstotliwości tego terminu. HashingTF tworzy rzadki 

wektor odpowiadający każdemu dokumentowi reprezentującemu indeks i częstotliwość. Na przykład, 

jeśli weźmiemy pod uwagę wyodrębnienie funkcji za pomocą ekstrakcji HashingTF w ciąg tekstowy 

metody, a następnie TF każdego słowa we wcześniejszym dokumencie używającym HashingTF byłby 

następujący: 



 

Dane wyjściowe HashingTF: 

 

Na poprzednim zrzucie ekranu widzimy, że pierwsza tablica to wyodrębnione funkcje z dokumentu, a 

druga tablica to Array [SparseVector], która reprezentuje indeks i częstotliwość. Na przykład słowo 

ekstrakcyjne występuje dwukrotnie w dokumencie, dzięki czemu możemy zobaczyć, że częstotliwość 

tego słowa wynosi 2. W przypadku HashingTF tablica słów tokenizowanych może nie być w tej samej 

sekwencji co tablica wektorowa. TF mierzy znaczenie słowa tylko w określonym dokumencie, a nie w 

odniesieniu do całego zbioru dokumentów. Co więcej, zbyt częste słowa w dużym dokumencie mogą 

nie być tak ważne w odniesieniu do całego korpusu. Może to utrudnić prognozowanie, ponieważ słowa, 

które pojawiają się rzadziej, mogą mieć większe znaczenie w odniesieniu do całego korpusu. Tutaj 

pojawia się IDF; reprezentuje odwrotność udziału dokumentów, w których można znaleźć rozważany 

termin. Im mniejsza liczba zawartych dokumentów w stosunku do wielkości korpusu, tym wyższy 

współczynnik. Powodem, dla którego ten stosunek nie jest stosowany bezpośrednio, ale zamiast jego 

logarytmu, jest to, że w przeciwnym razie skuteczna kara za punktowanie w dwóch dokumentach 

byłaby zbyt ekstremalna. Oto przykładowy przykład wspólnego obliczania TF-IDF: 

 



Dane wyjściowe kodu IDF są następujące: 

 

Celem TF-IDF jest znalezienie słów o większym znaczeniu. Algorytm śledzi lokalne znaczenie słowa w 

dokumencie za pomocą obliczeń TF oraz globalne znaczenie słowa w całym korpusie szkoleniowym za 

pomocą obliczeń IDF. Na koniec oba obliczenia są mnożone, aby uzyskać ostateczną wagę słowa. 

Zachęcamy jednak do zapoznania się ze sposobem, w jaki można to zastosować w systemie NLP, 

ponieważ zachowanie w rankingu TF-IDF może nie dać odpowiednich wyników w twoim przypadku 

użycia. Możesz zastosować wiele korekt do korpusu, aby uzyskać pożądane zachowanie. Poniżej 

znajduje się wzór matematyczny dla TF-IDF: 

Wzór do obliczania częstotliwości (TF) 

 

Gdzie jest termin lub słowo w dokumencie, d, nt,d. ,jest liczbą terminów t w dokumencie .  

 

jest liczbą wszystkich terminów w dokumencie. 

Wzór na obliczenie odwrotnej częstotliwości dokumentów (IDF): 

 

Gdzie dft to częstotliwość terminów w dokumencie i całkowita liczba dokumentów w korpusie. Wzór 

masy TF-IDF to: 

 

CountVectorizer 

CountVectorizer i CountVectorizerModel działa na liczbę słów (tokenów). Wykorzystuje słowa w 

dokumentach tekstowych do budowy wektorów zawierających liczbę tokenów. Zawiera 

postanowienia dotyczące używania słownika słów do identyfikowania tokenów, które można 

traktować jako dane wejściowe do algorytmów. Jeśli słownik nie jest dostępny, CountVectorizer używa 

własnego estymatora do budowania słownictwa. Na podstawie tego słownictwa generuje 

CountVectorizerModel, rzadkie reprezentacje dokumentów szkoleniowych. Ten model działa jako 

dane wejściowe dla algorytmów NLP, takich jak LDA. CountVectorizer zlicza częstotliwości słów dla 

dokumentu, podczas gdy TF-IDF nadaje nam znaczenie tego słowa w odniesieniu do całego korpusu. 

CountVectorizer jest jednym z narzędzi służących do konwersji tekstu na wektor, który można 



przekazać jako funkcję do modelu uczenia maszynowego. Podobnie jak TF-IDF, model ten wytwarza 

również rzadkie reprezentacje dokumentów w zakresie słownictwa. Na przykład, jeśli weźmiemy pod 

uwagę wyodrębnienie funkcji za pomocą ciągu tekstowego metody wyodrębniania Countvectorizera, 

wówczas wynik wyglądałby mniej więcej tak: 

 

Dane wyjściowe kodu CountVector: 

 

Widzimy we wcześniejszym przykładzie, że tablica pierwszych słów to wyodrębnione cechy z 

dokumentu, podobne do TF-IDF, ale drugą tablicą cech jest macierz [SparseVector], która reprezentuje 

indeks i częstotliwość słów uporządkowaną od najwyższej do najniższego. Również tutaj 3 jest rozmiar 

słownictwa, co oznacza, że CountVectorizer wybiera i jest równy odrębnym słowom w dokumencie, 

który w naszym przypadku wynosi 3. Możesz to dostosować w Spark. 

Word2Vec 

W typowej funkcji wyodrębniania z tekstu wektory numeryczne są tworzone na podstawie nadanych 

im unikalnych etykiet. Jednak te unikatowo oznakowane rzadkie wektory nie reprezentują kontekstu, 

w którym pojawiło się każde słowo. Innymi słowy, nie określa konkretnie lub reprezentują związek 

danego słowa z innymi słowami w korpusie. Oznacza to, że algorytmów uczenia się bez nadzoru, które 

uczą się na podstawie przetwarzania danych, nie można znacznie wykorzystać. Algorytmy te nie mogą 

wykorzystywać relacji ani informacji kontekstowych o tym słowie. Dlatego opracowano nową klasę 

algorytmów do wyodrębniania funkcji, która zachowuje informacje o kontekście lub relacji między 

słowami. Ta nowa klasa algorytmów nosi nazwę algorytmów wyodrębniania funkcji osadzania 

wyrazów. Te klasy algorytmów reprezentują rzadkie wektory w ciągłe modele przestrzeni wektorowej 

(VSM). W VSM podobne słowa są odwzorowane na pobliskie punkty, dzięki czemu tworzą grupę 

podobnych słów. Word2Vec to metoda predykcyjna oparta na algorytmach osadzania słów, które 

mogą być zaimplementowane na dwa sposoby, model ciągłej torby słów (CBOW) i model Skip-Gram. 

CBOW 



Większość modeli predykcyjnych opiera się na słowach lub kontekstach, które pojawiły się w 

poprzednich słowach. Na podstawie uczenia się na podstawie wcześniejszych słów przewidują 

następne słowo. CBOW, w przeciwieństwie do tego, używa N słów przed i po danym słowie, aby 

przewidzieć wynik. 

Wykorzystuje ciągłą reprezentację worka słów, aby przewidzieć wynik. Jednak porządek nie ma tu 

znaczenia. CBOW przyjmuje kontekst w postaci okna słów i przewiduje słowo. Poniższy rysunek 

przedstawia działanie CBOW: 

 

Na podstawie poprzedniego schematu CBOW można sformalizować jako: 

 

Poprzednia formuła opiera się na oknie n słów wokół słowa docelowego. t oznacza krok czasowy. Okno 

słów obejmuje poprzednie i następne słowa. 

Model Skip-Gram 

Model Skip-Gram działa przeciwnie do modelu CBOW. Przewiduje kontekst na podstawie bieżącego 

słowa. Innymi słowy, wykorzystuje świat centralny do przewidywania słów pojawiających się przed i 

po głównym słowie. Poniższy rysunek przedstawia model Skip-Gram: 



 

Na podstawie poprzedniego schematu Skip-Gram można sformalizować jako: 

 

Model pominięcia oblicza i podsumowuje logarytmiczne prawdopodobieństwa poprzedniego i 

następnego, n, słów otaczających słowo docelowe, Wt. Oto kod do obliczenia Word2Vec przy użyciu 

modelu Skip-Gram w Spark: 

 



Kod wyjściowy Word2Vec Skip-Gram Spark wygląda następująco: 

 

 

Stosowanie technik NLP 

Zasadniczo w przypadku dowolnej klasy problemów NLP najpierw stosuje się wstępne przetwarzanie 

tekstu i techniki wyodrębniania funkcji. Po zmniejszeniu hałasu w tekście i możliwości wyodrębnienia 

funkcji z tekstu, wykonujesz różne algorytmy uczenia maszynowego, aby rozwiązać różne klasy 

problemów NLP. W tej sekcji zajmiemy się jednym z takich problemów, zwanym klasyfikacją tekstu. 

Klasyfikacja tekstowa 

Klasyfikacja tekstu jest jednym z bardzo częstych przypadków użycia NLP. Klasyfikacja tekstu może być 

stosowana w przypadkach użycia, takich jak wykrywanie spamu e-mail, identyfikacja hierarchii 

produktów detalicznych i analiza sentymentów. Ten proces jest zwykle problemem klasyfikacyjnym, w 

którym próbujemy zidentyfikować konkretny temat ze źródła w języku naturalnym dużej ilości danych. 

W obrębie każdej grupy danych możemy omawiać wiele tematów, dlatego ważne jest, aby 

sklasyfikować artykuł lub informacje tekstowe w logiczne grupy. Pomagają nam w tym techniki 

klasyfikacji tekstu. Te techniki wymagają dużej mocy obliczeniowej, jeśli ilość danych jest ogromna  to 

zaleca się stosowanie rozproszonych ram obliczeniowych do klasyfikacji tekstu. Na przykład, jeśli 

chcemy sklasyfikować dokumenty prawne istniejące w repozytorium wiedzy w Internecie, możemy 

zastosować techniki klasyfikacji tekstu do logicznego rozdzielenia różnych rodzajów dokumentów. 

Poniższa ilustracja przedstawia typowy proces klasyfikacji tekstu, który odbywa się w dwóch etapach: 

 

Zobaczmy teraz, jak można przeprowadzić klasyfikację tekstu za pomocą Spark. Nasz kod podzielimy 

na cztery części: wstępne przetwarzanie tekstu, wyodrębnianie funkcji, szkolenie / weryfikacja modelu 

i przewidywanie. Użyjemy algorytmu Naive Bayesa do szkolenia modeli i prognozowania. Ale zanim 

zagłębimy się w kod, omówimy, jak działa NB. Podamy również krótki przegląd innego algorytmu, 

Random Forest, którego można użyć do klasyfikacji tekstu. 



Wprowadzenie do algorytmu Naive Bayesa 

Klasyfikator Naive Bayes (NB) jest bardzo silnym algorytmem do zadań klasyfikacyjnych. NB jest bardzo 

dobry w przypadkach, w których do analizy tekstu używamy przetwarzania języka naturalnego. 

Podobnie jak w przypadku nazwy, Naive oznacza niezależną zależność lub jej brak, a algorytm NB 

zakłada, że nie ma związku między cechami. Jak sama nazwa wskazuje, działa na podstawie twierdzenia 

Bayesa. Czym więc jest twierdzenie Bayesa? Twierdzenie Bayesa określa prawdopodobieństwo 

wystąpienia zdarzenia w przyszłości na podstawie zdarzeń, które już miały miejsce. Ten rodzaj 

prawdopodobieństwa nazywany jest również prawdopodobieństwem warunkowym. 

Prawdopodobieństwo to zależy od kontekstu, a kontekst zależy od wiedzy o zdarzeniach, które już 

miały miejsce. Oto matematyczne wyrażenie twierdzenia Bayesa: 

 

Dla dowolnych dwóch zdarzeń, A i B, twierdzenie Bayesa oblicza P (A | B) (prawdopodobieństwo 

zdarzenia A występującego po wystąpieniu zdarzenia B) z P (B | A) (prawdopodobieństwo wystąpienia 

zdarzenia B, biorąc pod uwagę, że zdarzenie A już się wydarzyło). Naive Bayes próbuje klasyfikować 

punkty danych na klasy. Oblicza prawdopodobieństwo każdego punktu danych należącego do klasy. 

Następnie porównuje się każde z prawdopodobieństw, aby uzyskać najwyższe prawdopodobieństwo, 

i określa się drugie największe prawdopodobieństwo. Klasa najwyższego prawdopodobieństwa jest 

uważana za klasę podstawową, a drugie najwyższe prawdopodobieństwo za klasę wtórną. Jeśli masz 

wiele klas - na przykład załóżmy, że klasyfikujemy owoce jako jabłko, banan, pomarańcza lub mango, 

to mamy więcej niż dwie klasy, w których klasyfikujemy owoce - jest to znane jako MultiNomial Naive 

Bayes, a jeśli miałby tylko dwie klasy - na przykład e-mail jako spam lub nie-spam - byłby to Binomial 

MultiNomial Naive Bayes. Algorytm NB byłby bardziej przejrzysty w następującym przykładzie: 

A pathology lab is performing a test of a disease, D, with two results, Positive or Negative. They 

guarantee that their test result is 99% accurate: if you have the disease, you will test positive 99% of 

the time. If you don’t have the disease, you will test negative 99% of the time. If 3% of all the people 

have this disease and test gives the positive result, what is the probability that you have the disease? 

Aby rozwiązać powyższy problem, będziemy musieli użyć prawdopodobieństwa warunkowego. 

Poniższe obliczenia matematyczne pokazują, w jaki sposób matematyczne prawdopodobieństwo 

warunkowe byłoby stosowane: 

Probability of people suffering from Disease D, P(D) = 0.03 = 3% 

Probability that test gives “positive” result and patient have the disease, P(Pos | D) = 0.99 =99%  

Probability of people not suffering from Disease D, P(~D) = 0.97 = 97%  

Probability that test gives “positive” result and patient does have the 

disease, P(Pos | ~D) = 0.01 =1% 

For calculating the probability that the patient actually have the disease i.e, P( D | Pos) we will use 

Bayes theorem: 

P( D | Pos) = (P(Pos | D) * P(D)) / P(Pos) 

We have all the values of numerator but we need to calculate P(Pos): 



P(Pos) = P(D, pos) + P( ~D, pos) 

= P(pos|D)*P(D) + P(pos|~D)*P(~D) 

= 0.99 * 0.03 + 0.01 * 0.97 

= 0.0297 + 0.0097 

= 0.0394 

Let’s calculate, P( D | Pos) = (P(Pos | D) * P(D)) / P(Pos) 

= (0.99 * 0.03) / 0.0394 

= 0.753807107 

Poprzedni przykład pokazuje, że istnieje około 75% szansy na wystąpienie choroby u pacjenta. 

Losowy las 

Random Forest to klasa algorytmów zaliczana do kategorii algorytmów nadzorowanego uczenia. 

Opiera się na lasach drzew, które w niektórych kontekstach przypominają drzewa decyzyjne. 

Algorytmy losowego lasu mogą być stosowane zarówno w przypadku problemów z klasyfikacją, jak i 

regresją. Drzewo decyzyjne podaje zestaw reguł używanych w modelach budynków, które można 

wykonać na podstawie testowego zestawu danych dla prognozy. W drzewach decyzyjnych najpierw 

obliczamy węzeł główny. Aby obliczyć węzeł główny, używamy zdobywania informacji. Na przykład, 

jeśli chcesz przewidzieć, czy twój przyjaciel przyjmie ofertę pracy, czy nie. Musisz podać zestaw danych 

szkoleniowych z ofert, które zaakceptowali, do drzewa decyzyjnego. Na tej podstawie drzewo 

decyzyjne przedstawi zestaw reguł, których będziesz używać w przewidywaniu. Powiedzmy więc, że 

regułą może być pensja> 50 tys., Wtedy twój przyjaciel zaakceptuje ofertę. Algorytm drzewa 

decyzyjnego może się nakładać, ponieważ jest bardzo elastyczny. Aby uniknąć nadmiernego 

dopasowania tego modelu w drzewie decyzyjnym, możemy wykonać przycinanie. Poniżej znajduje się 

pseudokod algorytmu Random Forest: 

1. Losowo wybierz k funkcji spośród wszystkich m funkcji. Gdzie k << m. 

2. Spośród funkcji k obliczyć węzeł d, używając najlepszego punktu podziału. 

3. Podziel węzeł na węzły potomne przy użyciu najlepszego podziału. 

4. Powtarzaj kroki od 1 do 3, aż zostanie osiągnięta l liczba węzłów. 

5. Zbuduj las, powtarzając kroki od 1 do 4 dla liczby n razy, aby utworzyć liczbę n drzew. 

Po wytrenowaniu modelu na podstawie poprzednich kroków, w celu przewidywania musimy przejść 

funkcje testowe przez wszystkie reguły utworzone przez różne drzewa w lesie. Jeśli chcemy zrozumieć 

na przykładzie, załóżmy, że chcesz kupić telefon komórkowy i postanowiłeś zapytać znajomych, który 

telefon jest dla Ciebie najlepszy. W takim przypadku Twoi znajomi mogą zadać Ci losowe pytanie 

dotyczące funkcji, które lubisz, i zasugerować odpowiedni telefon. Tutaj każdy przyjaciel jest drzewem, 

a dzięki połączeniu wszystkich przyjaciół tworzymy las. Po zebraniu sugestii od znajomych (drzew, pod 

względem algorytmu Losowy Las), policzysz, który typ telefonu ma najwięcej głosów, i możesz go kupić. 

Podobnie w Losowym lesie każde drzewo będzie przewidywać inną zmienną docelową, którą 

zsumujemy w odniesieniu do tego klucza. Kluczem o największej liczbie, przewidywanym na podstawie 

maksymalnej liczby drzew, jest ostateczna zmienna docelowa. 

Przykład kodu klasyfikacji tekstu Naive Bayes  



Poniższy kod przedstawia sposób przeprowadzania klasyfikacji tekstu za pomocą algorytmu NB: 

import org.apache.spark.ml.{Pipeline, PipelineModel} 

import org.apache.spark.ml.classification.{NaiveBayes, NaiveBayesModel} 

import org.apache.spark.ml.feature.{StringIndexer, StopWordsRemover, 

HashingTF, Tokenizer, IDF, NGram} 

import org.apache.spark.ml.linalg.Vector 

import org.apache.spark.sql.Row 

//Sample Data 

val exampleDF = spark.createDataFrame(Seq( 

(1,"Samsung 80 cm 32 inches FH4003 HD Ready LED TV"), 

(2,"Polaroid LEDP040A Full HD 99 cm LED TV Black"), 

(3,"Samsung UA24K4100ARLXL 59 cm 24 inches HD Ready LED TV Black") 

)).toDF("id","description") 

exampleDF.show(false) 

//Add labels to dataset 

val indexer = new StringIndexer() 

.setInputCol("description") 

.setOutputCol("label") 

val tokenizer = new Tokenizer() 

.setInputCol("description") 

.setOutputCol("words") 

val remover = new StopWordsRemover() 

.setCaseSensitive(false) 

.setInputCol(tokenizer.getOutputCol) 

.setOutputCol("filtered") 

val bigram = new 

NGram().setN(2).setInputCol(remover.getOutputCol).setOutputCol("ngrams") 

val hashingTF = new HashingTF() 

.setNumFeatures(1000) 

.setInputCol(bigram.getOutputCol) 

.setOutputCol("features") 



val idf = new IDF().setInputCol(hashingTF.getOutputCol).setOutputCol("IDF") 

val nb = new NaiveBayes().setModelType("multinomial") 

val pipeline = new 

Pipeline().setStages(Array(indexer,tokenizer,remover,bigram, 

hashingTF,idf,nb)) 

val nbmodel = pipeline.fit(exampleDF) 

nbmodel.write.overwrite().save("/tmp/spark-logistic-regression-model") 

val evaluationDF = spark.createDataFrame(Seq( 

(1,"Samsung 80 cm 32 inches FH4003 HD Ready LED TV") 

)).toDF("id","description") 

val results = nbmodel.transform(evaluationDF) 

results.show(false) 

Poniższy zrzut ekranu przedstawia wyniki: 

 

 

Wdrażanie analizy sentymentów 

W poniższym fragmencie kodu zaimplementowaliśmy analizę sentymentów opartą na teorii NLP 

omówionej w tym rozdziale. Wykorzystuje biblioteki SPARK w rekordach Tweetera JSON do trenowania 

modeli w zakresie rozpoznawania nastrojów, takich jak szczęśliwy lub nieszczęśliwy. Wyszukuje słowa 

kluczowe typu „szczęśliwy” w wiadomościach na Twitterze, a następnie oznacza je wartością 1, 

wskazując, że ta wiadomość reprezentuje szczęśliwy nastrój. Inne wiadomości są oznaczone wartością 

0, która reprezentuje niezadowolenie. Wreszcie algorytm TF-IDF jest stosowany do modeli pociągów: 

import org.apache.spark.sql.functions._ 

import org.apache.spark.ml.classification.LogisticRegression 

import org.apache.spark.ml.Pipeline 

import org.apache.spark.ml.classification.MultilayerPerceptronClassifier 

import org.apache.spark.ml.evaluation.MulticlassClassificationEvaluator 

import scala.util.{Success, Try} 



import sqlContext.implicits._ 

val sqlContext = new org.apache.spark.sql.SQLContext(sc) 

var tweetDF = sqlContext.read.json("hdfs:///tmp/sa/*") 

tweetDF.show() 

var messages = tweetDF.select("msg") 

println("Total messages: " + messages.count()) 

var happyMessages = 

messages.filter(messages("msg").contains("happy")).withColumn("label",lit(" 

1")) 

val countHappy = happyMessages.count() 

println("Number of happy messages: " + countHappy) 

var unhappyMessages = messages.filter(messages("msg").contains(" 

sad")).withColumn("label",lit("0")) 

val countUnhappy = unhappyMessages.count() 

println("Unhappy Messages: " + countUnhappy) 

var allTweets = happyMessages.unionAll(unhappyMessages) 

val messagesRDD = allTweets.rdd 

val goodBadRecords = messagesRDD.map( 

row =>{ 

val msg = row(0).toString.toLowerCase() 

var isHappy:Int = 0 

if(msg.contains(" sad")){ 

isHappy = 0 

}else if(msg.contains("happy")){ 

isHappy = 1 

} 

var msgSanitized = msg.replaceAll("happy", "") 

msgSanitized = msgSanitized.replaceAll("sad","") 

//Return a tuple 

(isHappy, msgSanitized.split(" ").toSeq) 

} 



) 

val tweets = spark.createDataFrame(goodBadRecords).toDF("label","message") 

// Split the data into training and validation sets (30% held out for 

validation testing) 

val splits = tweets.randomSplit(Array(0.7, 0.3)) 

val (trainingData, validationData) = (splits(0), splits(1)) 

val tokenizer = new 

RegexTokenizer().setGaps(false).setPattern("\\p{L}+").setInputCol("msg").se 

tOutputCol("words") 

val hashingTF = new 

HashingTF().setNumFeatures(1000).setInputCol("message").setOutputCol("featu 

res") 

val idf = new IDF().setInputCol(hashingTF.getOutputCol).setOutputCol("IDF") 

val layers = Array[Int](1000, 5, 4, 3) 

val trainer = new MultilayerPerceptronClassifier().setLayers(layers) 

val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(hashingTF,idf,trainer)) 

val model = pipeline.fit(trainingData) 

val result = model.transform(validationData) 

val predictionAndLabels = result.select("message","label","prediction") 

predictionAndLabels.where("label==0").show(5,false) 

predictionAndLabels.where("label==1").show(5,false) 

Dane wyjściowe są następujące: 

 

Poprzednie wdrożenie jest bardzo podstawową formą analizy sentymentalnej opartej na NLP i 

powinno być postrzegane jako prosty przykład zrozumienia analizy sentymentalnej. W tym przykładzie 

można zastosować bardziej zaawansowane techniki, aby uczynić go bardziej dostosowanym do 

aplikacji klasy korporacyjnej. 



Często Zadawane Pytania 

P: Jakie są najczęstsze przypadki przetwarzania języka naturalnego? 

O: Przetwarzanie języka naturalnego jest gałęzią algorytmów uczenia maszynowego, które 

przetwarzają dane tekstowe w celu uzyskania istotnych informacji. Kilka typowych przypadków użycia 

NLP to odpowiadanie na pytania zadawane przez użytkownika, analiza sentymentalna, tłumaczenie 

języka na język obcy, wyszukiwarki i klasyfikacje dokumentów. Kluczową kwestią do zrozumienia tutaj 

jest to, że jeśli chcesz przeprowadzić analizę / uczenie maszynowe na danych reprezentowanych przez 

format tekst / zdania / słowo, NLP jest właściwą drogą. 

P: W jaki sposób ekstrakcja funkcji ma znaczenie dla NLP? 

O: Algorytmy uczenia maszynowego działają na formach matematycznych. Wszelkie inne formularze, 

takie jak Tekst, należy przekształcić w formularze matematyczne, aby zastosować algorytmy uczenia 

maszynowego. Wyodrębnianie obiektów to przekształcanie formularzy, takich jak teksty / obrazy, w 

funkcje numeryczne, takie jak Wektory. Te cechy liczbowe działają jako dane wejściowe do algorytmów 

uczenia maszynowego. Techniki takie jak TF-IDF i Word2Vec są używane do konwersji tekstu na funkcje 

numeryczne. W skrócie, ekstrakcja funkcji jest obowiązkowym krokiem do wykonania NLP dla danych 

tekstowych. 

Podsumowanie 

Dokonaliśmy przeglądu jednej z najważniejszych technik ewolucji inteligentnych maszyn, aby 

zrozumieć i zinterpretować ludzki język w jego naturalnej formie. Omówiliśmy niektóre ogólne 

koncepcje w NLP przykładowym kodem i przykładami. Konieczne jest, aby technika NLP i nasze 

rozumienie tekstu były coraz lepsze wraz z coraz większą liczbą zasobów danych wykorzystywanych do 

szkolenia. Łącząc NLP z ontologicznym światopoglądem, inteligentne maszyny mogą czerpać znaczenie 

z zasobów tekstowych w skali internetowej i ewoluować do systemu know-all, który może uzupełnić 

ludzką zdolność do zrozumienia ogromnej ilości wiedzy i wykorzystać ją we właściwym czasie z 

najlepsze możliwe działania w oparciu o kontekst. 



Systemy rozmyte 

W poprzedniej części omówiliśmy teorię i techniki budowy inteligentnych systemów zdolnych do 

przetwarzania danych w języku naturalnym. Pewne jest, że będzie rosło zapotrzebowanie na maszyny, 

które mogą wchodzić w interakcje z ludźmi za pomocą języka naturalnego. Aby systemy mogły 

interpretować język naturalny i reagować w najbardziej rozsądny i niezawodny sposób, systemy 

wymagają dużego stopnia rozmycia. Mózg biologiczny może bardzo łatwo poradzić sobie z 

przybliżeniami danych wejściowych w porównaniu z tradycyjną logiką, którą zbudowaliśmy z 

komputerami. Na przykład, kiedy widzimy osobę, możemy wywnioskować iloraz starości bez 

wyraźnego poznania wieku osoby. Na przykład, jeśli widzimy dwuletnie dziecko, na iloraz starości 

interpretujemy to dziecko jako nie stare, a więc młody. Możemy łatwo poradzić sobie z 

dwuznacznością danych wejściowych. W tym przypadku nie musimy znać dokładnego wieku dziecka, 

aby uzyskać podstawową i bardzo podstawową interpretację danych wejściowych. Ten poziom 

rozmycia jest niezbędny, jeśli chcemy budować inteligentne maszyny. W rzeczywistych scenariuszach 

nie możemy polegać na dokładnym matematycznym i ilościowym danych wejściowych dla naszych 

systemów do pracy, chociaż nasze modele (na przykład głębokie sieci neuronowe) wymagają 

rzeczywistych danych wejściowych. Niepewności są częstsze, a charakter scenariuszy w świecie 

rzeczywistym jest wzmacniany przez niekompletność informacji kontekstowej, charakterystyczną 

przypadkowość i ignorancję danych. Poziomy ludzkiego rozumowania są w stanie poradzić sobie z tymi 

atrybutami w prawdziwym świecie. Podobny poziom rozmycia jest niezbędny do budowy 

inteligentnych maszyn, które mogą uzupełniać ludzkie możliwości, w pełnym tego słowa znaczeniu.Tu  

zajmiemy się podstawami teorii logiki rozmytej i jej implementacją do budowy następujących 

elementów: 

* Adaptacyjne sieciowe systemy wnioskowania rozmytego 

* Klasyfikatory z rozmytymi c-średnimi 

* Neuro-rozmyte klasyfikatory 

Omówimy następujące tematy: 

* Podstawy logiki rozmytej 

* Sieć ANFIS 

* Rozmyte C-oznacza oznacza grupowanie 

* NEFCLASS 

Podstawy logiki rozmytej 

Szybko zrozumiemy, w jaki sposób interakcje międzyludzkie są płynne, nawet przy pewnym stopniu 

niejasności w naszych wypowiedziach. Oświadczenie takie jak John jest wysoki, nie ma żadnego 

wskazania dokładnej wysokości Johna w calach lub centymetrach. Jednak w kontekście rozmowy dwie 

osoby komunikujące się ze sobą mogą je zrozumieć i wywnioskować. Rozważmy teraz, że ta rozmowa 

odbywa się między dwoma nauczycielami w szkole na temat ucznia drugiej klasy, Johna. W tym 

kontekście stwierdzenie, że John jest wysoki, oznacza pewną wysokość, a my jesteśmy naprawdę 

dobrzy w zrozumieniu i wnioskowaniu o znaczeniu kontekstowym na podstawie tej niejasnej 

informacji. Podstawowa koncepcja logiki rozmytej wywodzi się z faktu, że wraz ze wzrostem złożoności 

kontekstu środowiskowego zmniejsza się nasza zdolność do precyzyjnego i dokładnego stwierdzania o 

stanie, a mimo to ludzki mózg jest w stanie wyciągać dokładne wnioski . Logika rozmyta reprezentuje 



stopień prawdy zamiast prawdy absolutnej (czasami matematycznej). Przedstawmy różnicę między 

logiką tradycyjną a logiką rozmytą za pomocą prostego schematu: 

 

Podczas gdy tradycyjne ramy obliczeniowe są lepiej dostosowane do tradycyjnej logiki, inteligentne 

systemy, które zamierzamy zbudować, muszą dostosować się do rozmytych danych wejściowych 

opartych na kontekście. Ramy obliczeniowe muszą przejść od prawdy absolutnej, tak / nie, do prawdy 

częściowej, wyjątkowo wysokiej, bardzo wysokiej i tak dalej. Jest to bardzo podobne do paradygmatu 

rozumowania człowieka, w którym prawda jest stronnicza, a fałsz jest malejącym stopniem prawdy. 

Zestawy rozmyte i funkcje składowe 

W naszym przykładzie wszystkie możliwe odpowiedzi na pytanie o wysokość osoby stanowią zbiór. 

Ponieważ w każdej z wartości występuje wystarczająca niepewność, określa się ją mianem zbioru 

rozmytego. W tym przypadku rozmytym zestawem jest = k, {„Bardzo wysoki”, „Nieco wysoki”, „Średnio 

wysoki”}. Każda składowa zbioru ma wartość matematyczną reprezentującą poziom lub stopień 

członkostwa. W naszym przykładzie zestaw może być reprezentowany wraz ze stopniem członkostwa 

jako {„Niezwykle wysoki”: 1,0, „Bardzo wysoki”: 0,8, „Nieco wysoki”: 0,6, „Średnio wysoki”: 0,2}. Dane 

wejściowe można wykreślić na krzywej reprezentującej wartości w rozmytym zbiorze wraz ze 

stopniami członkostwa: 

 

Zdefiniujmy standardową terminologię dotyczącą zbiorów rozmytych. Zbiór rozmytych jest zazwyczaj 

oznaczony znakiem „A”, który reprezentuje parametr przestrzeni danych X (w tym przypadku miara 



wysokości). Zbiór rozmytych A jest definiowany za pomocą funkcji członkostwa μA (X), która wiąże 

każdą wartość w obrębie A z liczbą rzeczywistą od 0 do 1, oznaczającą stopień członkostwa w A. 

Przestrzeń członkostwa jest również nazywana wszechświatem dyskurs, który po prostu odnosi się do 

wszystkich możliwych wartości w zbiorze A. W przestrzeni wartości funkcja członkostwa musi spełniać 

tylko jeden warunek: stopień członkostwa dla wszystkich rozmytych elementów zbioru powinien 

wynosić od 0 do 1. W ramach tego ograniczenia , funkcje członkostwa mogą przybierać dowolną formę 

(trójkątną, sigmoidalną, krokową, gaussowską itd.) w zależności od zestawu danych i trudny kontekst. 

Oto reprezentacja funkcji członkowskich dla naszego zestawu danych, która oznacza wysokość dla 

osoby: 

 

Zmienne językowe (NT / ST / VT / ET) mogą być powiązane ze zmiennymi numerycznymi (rzeczywisty 

wzrost osoby w calach) z poziomem przybliżenia lub rozmycia. 

Atrybuty i notacje wyraźnych zbiorów 

Wyraźny zestaw to zbiór bytów, które można wyraźnie oddzielić jako członków od osób niebędących 

członkami, na przykład zbiór obiektów żywych w porównaniu z obiektami nieożywionymi. W takim 

przypadku pojemnik całkowicie zawiera lub całkowicie wyklucza elementy. Istnieje kilka sposobów 

definiowania wyraźnych zestawów: 

* Zestaw liczb parzystych większych niż 0 i mniejszych niż 10 

* A = {2,4,6,8} 

* Zestaw elementów należących do innego zestawu, P i Q 

* A = {x | x jest elementem należącym do P i Q} 

* μA(X) = 1 jeśli (x ∈ A), 0 jeśli (x ∉ A) 

* Φ: reprezentuje zestaw zerowy lub pusty 

* Zestaw zasilania P (A) = {X | x ⊆ A}: jest to zestaw zawierający wszystkie możliwe podzbiory A 

* W przypadku wyraźnych zestawów A i B zawierających super zestaw elementów w obrębie X: 

* x ⊂ A ==> x należy do A. 



* x ∉ A ==> x nie należy do A. 

* x ⊂ X ==> x należy do całego wszechświata X 

* Rozważ wyraźne zestawy A i B na przestrzeni X. 

* A ⊂ B ==> A jest całkowicie częścią B (jeśli x ∈ A to x ∈ B) - domyślnie 

rozumowanie 

* A ⊆ B ==> A jest zawarte lub równoważne z B. 

* A = B ==> A ⊂ B lub B ⊂ A 

Operacje na wyraźnych zestawach 

Podobnie do liczb matematycznych, możemy wykonywać pewne operacje na wyraźnych zestawach: 

Unia: A ∪ B = {x | x ∈ A OR x ∈ B} 

Przecięcie: A ∩ B = {x | x ∈ A AND x ∈ B} 

Uzupełnienie: Ā = {x | x ∉ A, x ∈ X} 

Różnica: A - B = A | B = {x | x ∉ A i x ∉ B} ==> A - (A ∩ B) 

Oto jak reprezentujemy następujące operacje: 

 

Właściwości wyraźnych zbiorów 

Zestawy Crisp wykazują następujące właściwości: 

Przemienność: 

A ∪ B = B ∪ A 

A ∩ B = B ∩ A 

Stowarzyszenie: 

A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C 

A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C 

Dystrybucja: 



A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) 

A ∩ (A ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) 

Idempotencja: 

A ∪ A = A 

A ∩ A = A 

Przechodniość: 

Jeżeli A ⊆ B ⊆ C, to A ⊆ C 

Fuzzification 

Komputery cyfrowe są zaprojektowane i zaprogramowane do pracy przede wszystkim z wyraźnymi 

zestawami. Oznacza to, że są w stanie stosować operacje logiczne i wnioskowanie obliczeniowe w 

oparciu o zbiory klasyczne. Aby tworzyć inteligentne maszyny, potrzebujemy procesu zwanego 

fuzzification. W tym procesie wejścia cyfrowe są przekształcane w zestawy rozmyte. Przynależność do 

zbiorów rozmytych odpowiada pewnemu poziomowi pewności dla zbiorów rozmytych. Fuzzification 

to proces, w którym stopniowo przechodzimy od precyzyjnych symboli do niejasności dla reprezentacji 

elementów, co przekłada zmierzone wartości liczbowe na rozmyte wartości językowe. Rozważ zestaw 

liczb zbliżonych do liczby całkowitej 5: 

Aclassic = {3,4,5,6,7} 

Afuzzy = {0,6 / 2, 0,8 / 3, 1,0 / 4, 1,0 / 5, 1,0 / 6, 0,8 / 7, 0,6 / 8} 

Fuzzification to proces określania stopnia członkostwa zestawu członków. W przypadku zestawu 

klasycznego stopień przynależności wynosi 1 lub 0. Natomiast w zestawie rozmytym stopień 

przynależności waha się od 0 do 1. Poniższy schemat ilustruje zestaw danych reprezentujący słabość 

stopni. Załóżmy, że student otrzymuje na egzaminie oceny od 0 do 100. 0 jest minimalną, a zatem 

najgorszą oceną, a 100 jest najwyższą, a zatem wcale nie jest złą oceną: 

 

Jeśli uczeń uzyska 30 punktów na egzaminie, z tradycyjną logiką, otrzymał słabe oceny, ponieważ 

słabość ocen jest funkcją krokową, która traktuje wszystkie oceny poniżej 40 jako słabe, a powyżej 40 

jako niezadowalające. W przypadku logiki rozmytej, jeśli uczeń otrzyma 30, ma 0,8 stopnia słabej 

oceny, a jeśli uczeń uzyska 70, ma 0,2 stopnia słabej oceny. Zestawy rozmyte nie muszą być odrębne i 

mogą się łączyć, przecinać, uzupełniać i różnicować: 



 

 

Funkcja rozmyta może przybierać dowolną złożoną formę na podstawie wnioskowania kontekstowego 

opartego na danych. Członkostwo dla elementów w zestawie rozmytym, które następuje po funkcji 

rozmytej, można zapewnić na wiele sposobów, w zależności od kontekstu: 

* Członkostwo jako podobieństwo 

* Członkostwo jako prawdopodobieństwo 

* Członkostwo jako intensywność 

* Członkostwo jako przybliżenie 

* Członkostwo jako kompatybilność 

* Członkostwo jako możliwość 

* Funkcje członkostwa można generować na dwa sposoby: 

* Temat: Intuicja / wiedza specjalistyczna / wiedza 

* Automatyczne: grupowanie / sieci neuronowe / algorytmy genetyczne 



Defuzzification 

Defuzzification to proces, w którym możliwe do uzyskania wyniki są generowane jako wartości 

kwantyfikowalne. Ponieważ komputery mogą zrozumieć tylko wyraźne zestawy, można to również 

postrzegać jako proces konwersji rozmytych wartości ustawionych na podstawie kontekstu na wyraźne 

wyjście. Defuzzification interpretuje wartość członkostwa w oparciu o kształt funkcji członkostwa w 

rzeczywistą wartość. Odblokowana wartość reprezentuje działanie, jakie ma podjąć inteligentna 

maszyna na podstawie danych kontekstowych. Dostępnych jest wiele technik defuzzyfikacji; ten, który 

jest używany dla danego problemu, zależy od kontekstu. 

Metody defuzyfikacji 

Mamy następujące metody usuwania defuzji: 

* Metoda środka sum 

* Metoda środka ciężkości (COG) / centriod of area (COA) 

* Metoda środka / dwusieczna obszaru (BOA) 

* Metoda średniej ważonej 

* Metody Maxima: 

* Pierwsza metoda maksima (FOM) 

* Metoda ostatniej z maksimów (LOM) 

* Metoda średniej maksimów (MOM) 

Wnioskowanie rozmyte 

Wnioskowanie rozmyte jest faktycznym procesem, który łączy wszystko razem w celu sformułowania 

działań dla inteligentnych maszyn. Proces można przedstawić następująco: 

 

W tradycyjnych systemach wejścia są odbierane jako wyraźne zbiory. Wyraziste dane wejściowe są 

zamazane jako funkcje członkostwa, a zestawy danych rozmytych są agregowane za pomocą technik 

unii / uzupełnienia / różnicowania. Po uzyskaniu zagregowanej funkcji członkostwa, stosujemy bazę 

wiedzy, reguły i wykorzystujemy historyczne zbiory danych, zanim odblokujemy zestaw danych 

wejściowych w możliwej do zastosowania wartości wyjściowej. Nowoczesne inteligentne systemy 

muszą bezpośrednio pracować z rozmytym wejściem; proces fuzyfikacji jest częścią kontekstu 

środowiskowego. Maszyny muszą interpretować język naturalny, aby zapewnić użytkownikom 



końcowym bezproblemową obsługę. Jednostka fuzyfikująca musi obsługiwać różne metody fuzzyfikacji 

w celu przekształcenia wyraźnych danych wejściowych w zestawy rozmyte. 

Sieć ANFIS 

We wcześniejszych częściach widzieliśmy teorię i praktyczne zastosowania ANN. Łącząc ogólną teorię 

ANN z logiką rozmytą, jesteśmy w stanie uzyskać neuro-rozzmyty system, który jest bardzo wydajnym 

i potężnym mechanizmem do modelowania danych wejściowych ze świata rzeczywistego w 

inteligentnych maszynach i generowania wyników opartych na ocenie adaptacyjnej maszyny. To 

przybliża ramy obliczeniowe do sposobu, w jaki ludzki mózg interpretuje informacje i jest w stanie 

podjąć działania w ciągu ułamków sekund. Sama logika rozmyta ma zdolność wzajemnego przenikania 

się interpretacji danych, informacji i wiedzy przez człowieka i maszynę. Nie ma jednak nieodłącznej 

zdolności do tłumaczenia i modelowania procesu przekształcania ludzkich procesów myślowych w 

oparte na regułach, samouczące się, rozmyte systemy wnioskowania (FIS). ANN można wykorzystać do 

automatycznego dostosowania funkcji członkostwa w oparciu o kontekst środowiskowy i interaktywne 

szkolenie sieci w celu zmniejszenia poziomu błędu. To stanowi podstawę Sztucznych Neuro-Rozmytych 

Systemów Wnioskowania (ANFIS). ANFIS można uznać za klasę lub typ sieci adaptacyjnych 

równoważnych wnioskowaniu rozmytemu systemu wykorzystujące hybrydowy algorytm uczenia się. 

Sieć adaptacyjna 

Jest to rodzaj sprzężonej sieci neuronowej z wieloma warstwami, która często wykorzystuje 

nadzorowany algorytm uczenia. Ten typ sieci zawiera wiele adaptacyjnych węzłów, które są ze sobą 

połączone, bez żadnej wartości masy między nimi. Każdy węzeł w tej sieci ma inne funkcje i zadania. 

Zastosowana reguła uczenia się wpływa na parametry w węźle i zmniejsza poziomy błędów w warstwie 

wyjściowej. Ta sieć neuronowa jest zwykle trenowana z propagacją wsteczną lub spadkiem gradientu. 

Ze względu na powolność konwergencji można również zastosować podejście hybrydowe, które 

przyspiesza konwergencję i potencjalnie pozwala uniknąć lokalnych minimów. 

Architektura ANFIS i algorytm uczenia hybrydowego 

Podstawą architektury ANFIS jest sieć adaptacyjna, która wykorzystuje algorytm uczenia 

nadzorowanego. Rozumiemy to na prostym przykładzie. Weź pod uwagę, że istnieją dwa wejścia x i y 

oraz wyjście z. Możemy rozważyć użycie dwóch prostych reguł w metodzie if-then w następujący 

sposób: 

Zasada 1: Jeśli x oznacza A1, a y oznacza B1, to z1 = p1x + q1x + r1 

Zasada 2: Jeśli x oznacza A2, a y oznacza B2, to z2 = p2y + q2y + r2 

A1, A2 i B1, B2 są funkcjami członkostwa każdego wejścia x i y. p1, q1, 

r1 i p2, q2, r2 są parametrami liniowymi modelu wnioskowania rozmytego. 

Zilustrujmy to diagramem 



 

Architekturę ANFIS w tym przypadku można uznać za pięciowarstwową sieć neuronową. Pierwsza i 

czwarta warstwa zawierają węzeł adaptacyjny, a pozostałe warstwy zawierają stałe węzły, jak 

widzieliśmy już w poprzednich rozdziałach o ANN. Sieć została zilustrowana na poniższym schemacie: 

 

* Warstwa 1: Ta warstwa składa się z dwóch adaptacyjnych węzłów, które dostosowują się do 

parametru funkcji na podstawie wartości wejściowych (xiy). Dane wyjściowe z każdego z tych węzłów 

oznaczają stopień członkostwa odpowiadający wartości wejściowej (patrz przesłanka ANFIS na 

poprzednim schemacie). Funkcja członkostwa, jak widzieliśmy w poprzednich sekcjach, może 

przybierać dowolną formę (gaussowska, funkcja dzwonka itd.). Parametry w tej warstwie są nazywane 

parametrami wstępnymi: 

z1 = p1x + q1y + r1 

z2 = p2x + q2y + r2 

* Warstwa 2: Węzły w tej warstwie są stałymi węzłami, które z natury nie są adaptacyjne i 

przypominają ukryty węzeł warstwy w sieci neuronowej. Sygnał wyjściowy z tych węzłów jest 

uzyskiwany przez pomnożenie sygnału pochodzącego z węzłów adaptacyjnych i dostarczany do 



węzłów następnej warstwy. Węzły w tej warstwie reprezentują siłę strzału każdej z reguł, które są 

dziedziczone przez węzły adaptacyjne w poprzedniej warstwie. 

* Warstwa 3: Węzły na tej warstwie są również stałymi węzłami. Każdy węzeł jest obliczoną wartością 

stosunku siły strzału n-tej reguły do sumy siły strzału wszystkich reguł. Ogólny wynik reprezentuje 

znormalizowaną siłę strzału. 

* Warstwa 4: Węzły na tej warstwie są węzłami adaptacyjnymi. W tej warstwie znormalizowana siła 

strzału z poprzednich węzłów warstwy jest mnożona przez wynik funkcji reguł (p1x + q1x + r1 i p2y + 

q2y + r2). Parametry wyjściowe z tej warstwy nazywane są parametrami wynikowymi. 

* Warstwa 5: jest to warstwa wyjściowa i ma jeden stały węzeł wyjściowy podobny do ANN. Ten węzeł 

dokonuje sumowania sygnałów z poprzedniej warstwy. Jest to ogólna wydajność sieci ANFIS. 

Przedstawia to ilościowy możliwy do działania wynik z systemu rozmytego. Dane wyjściowe można 

wykorzystać w pętli sterowania i propagować wstecz w celu szkolenia i optymalizacji, ostatecznie 

minimalizując błąd. 

Po wdrożeniu tej topologii sieci możemy zastosować hybrydowy algorytm uczenia się w celu 

zoptymalizowania wyników i zmniejszenia błędu. Algorytm hybrydowy zapewnia również, że jesteśmy 

w stanie szybciej się konwergować i unikać lokalnych minimów. Algorytm hybrydowy to dwuetapowy 

proces, który zasadniczo poprawia parametry pierwszej i czwartej warstwy adaptacyjnej w oparciu o 

zestaw reguł. Podczas przejścia do przodu parametry pierwszej warstwy (parametry założenia) są 

utrzymywane na stałym poziomie, a parametry czwartej warstwy (wynikające z tego parametry) są 

dostosowywane w oparciu o metodę rekurencyjnego estymatora najmniejszych kwadratów (RLSE). 

Zauważ, że wynikające z tego parametry warstwy są liniowe i możemy przyspieszyć współczynnik 

konwergencji w procesie uczenia się. Po uzyskaniu kolejnych wartości parametrów dane są 

przekazywane przez przestrzeń wejściową i zagregowane funkcje członkostwa, a dane wyjściowe są 

generowane. Moc wyjściowa jest następnie porównywana z rzeczywistą mocą wyjściową. Po 

wykonaniu przejścia wstecznego, kolejne parametry uzyskane z pierwszego kroku są utrzymywane na 

stałym poziomie, a parametry wstępne są modyfikowane za pomocą metody uczenia się opadania 

gradientu lub propagacji wstecznej. Dane wyjściowe są ponownie generowane ze zmienionymi 

wartościami parametrów lokalu i porównywane z rzeczywistymi danymi wyjściowymi w celu dalszego 

strojenia i optymalizacji. Zastosowanie tego hybrydowego algorytmu, który łączy RLSE i opadanie 

gradientu, zapewnia szybszą konwergencję. 

Rozmyte C-means oznacza grupowanie 

Wcześniej widzieliśmy algorytm klastrowania k-średnich, który jest iteracyjnym algorytmem bez 

nadzoru, który tworzy klastry dla zestawu danych na podstawie odległości od losowej centroidu w 

pierwszym kroku iteracji. Centriody są obliczane w każdej iteracji, aby uwzględnić nowe punkty danych. 

Proces ten powtarza się, dopóki centriody nie zmienią się znacząco po punkcie. W wyniku algorytmu 

klastrowania k-średnich otrzymujemy dyskretne klastry z punktami danych. Każdy punkt danych albo 

należy do klastra, albo nie. Istnieją tylko dwa stany dla punktu danych pod względem członkostwa w 

klastrze. Jednak w rzeczywistych sytuacjach mamy punkty danych, które mogą należeć do wielu 

klastrów o różnym stopniu członkostwa. Algorytmy tworzące rozmyte członkostwo zamiast wyraźnego 

członkostwa w punktach danych w klastrze nazywa się algorytmami miękkiego klastrowania. 

Klastrowanie C-średnich jest jednym z najpopularniejszych algorytmów, który ma charakter iteracyjny 

i bardzo podobny do algorytmu grupowania k-średnich. Rozważmy zestaw danych S, który zawiera N 

punktów danych. Celem jest zgrupowanie tych N punktów danych w klastry C: 

S = {x1, x2, x3, ...., xN} 



Będziemy mieć funkcje członkostwa w klastrze C (oznaczone μ): 

μ1 = [μ1 (x1), μ1 (x2), μ1 (x3), ..... μ1 (xn)] 

μ2 = [μ2 (x1), μ2 (x2), μ2 (x3), ..... μ2 (xn)] 

. 

. 

μc = [μc (x1), μc (x2), μc (x3), ..... μc (xn)] 

Dla każdego klastra reprezentowanego przez funkcje członkostwa będziemy mieli centroidowy punkt 

danych, oznaczony przez Vi, odpowiadający rozmytemu klasterowi Cli (i = 1,2,3, ... C). Na podstawie 

tych informacji ogólnych i tych notacji cel optymalizacji dla algorytmu klastrowania C-means jest 

zdefiniowany jako: 

 

Ns jest całkowitą liczbą wektorów wejściowych; m oznacza wskaźnik niewyraźności dla i-tego skupiska 

(im wyższa wartość m, tym wyższa jest niewyraźność). Algorytm rozmytych C-średnich minimalizuje Jm, 

wybierając Vi i μi, gdzie i = 1,2,3, ... C w procesie iteracyjnym. Z tymi notacjami i celem algorytmu, oto 

schemat blokowy reprezentujący rozmyty algorytm C-mean: 

 

Schemat blokowy wyjaśniono w następujący sposób: 



*Inicjalizacja (Wybierz takie funkcje członkostwa, aby): 

 

 

* Oblicz rozmyte centroidy dla i = 1,2,3, ....... C i k = 1,2,3, ... Ns: 

 

* Oblicz nowe rozmyte funkcje sładowe: 

 

* Sprawdź zbieżność: 

* Jeśli funkcje członkostwa nie zmieniają się podczas iteracji, iteracje mogą zostać zatrzymane, a 

algorytm zbiegnie się 

* Gdy algorytm zbiegnie się, μi reprezentuje rozmyte klastry 

* Jeśli algorytm nie jest zbieżny, a liczba iteracji jest równa maksymalnej liczbie iteracji ustawionych 

jako parametr, wychodzimy z pętli bez znalezienia optymalnych rozmytych klastrów 

Wartości członkostwa dla punktów danych uzyskanych przez algorytm nie są unikalne, ponieważ 

istnieje zależność od początkowych warunków losowych. Istnieje możliwość konwergencji tego 

algorytmu do lokalnego minimum. Jeśli ustawimy próg dla wartości członkostwa, możliwe jest 

tworzenie twardych klastrów (tak samo jak algorytm klastrowania k-średnich). Na przykład możemy 

ustawić wartość progową na 0,8. Jeśli wartość członkostwa w klastrze jest większa niż 0,8, możemy 

uznać ją za wyraźną wartość członkostwa wynoszącą 1, a mniejszą niż 0,8 jako 0. 

Zaimplementujmy ten algorytm w Spark: 

import org.apache.spark.mllib.linalg.Vectors 



import scala.util.Random 

import org.apache.spark.mllib.clustering._ 

import org.apache.spark.ml.clustering._ 

import org.apache.spark.mllib.clustering.KMeans 

import org.apache.spark.mllib.clustering.FuzzyCMeans 

import org.apache.spark.mllib.clustering.FuzzyCMeans._ 

import org.apache.spark.mllib.clustering.FuzzyCMeansModel 

val points = Seq( 

Vectors.dense(0.0, 0.0), 

Vectors.dense(0.0, 0.1), 

Vectors.dense(0.1, 0.0), 

Vectors.dense(9.0, 0.0), 

Vectors.dense(9.0, 0.2), 

Vectors.dense(9.2, 0.0) 

) 

val rdd = sc.parallelize(points, 3).cache() 

for (initMode <- Seq(KMeans.RANDOM, KMeans.K_MEANS_PARALLEL)) { 

(1 to 10).map(_ * 2) foreach { fuzzifier => 

val model = FuzzyCMeans.train(rdd, k = 2, maxIterations = 10, runs 

= 10, initMode, seed = 26031979L, m = fuzzifier) 

val fuzzyPredicts = model.fuzzyPredict(rdd).collect() 

rdd.collect() zip fuzzyPredicts foreach { fuzzyPredict => 

println(s" Point ${fuzzyPredict._1}") 

fuzzyPredict._2 foreach{clusterAndProbability =&gt; 

println(s"Probability to belong to cluster 

${clusterAndProbability._1} " + 

s"is ${"%.6f".format(clusterAndProbability._2)}") 

} 

} 

} 

} 



Program wyświetli to rozmyte grupowanie: 

 

 

NEFCLASS 

W poprzednich rozdziałach poznaliśmy ogólną teorię sieci neuronowych, które przypominają ludzki 

mózg pod względem sieci połączonych ze sobą jednostek obliczeniowych. Sieci neuronowe są 

trenowane przez dostosowanie wag synaps (łączników). Jak widzieliście, sieć neuronowa może być 

przeszkolona do rozwiązywania problemów z klasyfikacją, takich jak rozpoznawanie obrazów. Sieci 

neuronowe akceptują wyraźne dane wejściowe i dostosowują wagi, aby uzyskać wartości wyjściowe 

(klasyfikacja do klasy). Jednak, jak widzieliśmy w tym rozdziale, dane wejściowe w świecie rzeczywistym 

mają pewien stopień rozmycia, a także pewien stopień niejasności w danych wyjściowych. 

Przynależność zmiennych wejściowych i wyjściowych do określonego klastra lub typu jest 

reprezentowana stopniem zamiast wyraźnego zestawu. Możemy połączyć dwa podejścia, aby 

sformułować neuro-rozmytą klasyfikację (NEFCLASS), która jest oparta na rozmytym wejściu i 

wykorzystuje elegancję wielowarstwowej sieci neuronowej w celu rozwiązania problemu klasyfikacji. 

W tej sekcji zrozumiemy algorytm i intuicję. Na wysokim poziomie NEFCLASS składa się z warstw 

wejściowych, reguł i wyjściowych. Neurony w tych warstwach są więc nazywane neuronami 

wejściowymi, neuronami rządzącymi i neuronami wyjściowymi. Oto ogólne przedstawienie 

strukturalne sieci NEFCLASS: 



 

Layer 1 przetwarza dane wejściowe. Funkcja aktywacji w tej warstwie jest zazwyczaj funkcją 

tożsamości. Neurony w ukrytej warstwie 2 reprezentują rozmyte reguły, które zawierają rozmyte 

zbiory po stronie przesłanek i wniosków (wejście i wyjście, dla uproszczenia). W matematyce funkcja 

tożsamości, zwana także relacją tożsamości, mapą tożsamości lub transformacją tożsamości, jest 

funkcją, która zawsze zwraca tę samą wartość, która została użyta jako argument. W równaniach 

funkcję tę podaje f (x) = x. Zazwyczaj używane są zestawy rozmyte z trójkątnymi funkcjami członkostwa, 

a część rozmyta z funkcją członkostwa singleton jest używana w części podsumowującej. Przesłanki 

reguł rozmytych stają się wagami dla neuronów reguł w Warstwie 2. Wreszcie, konkluzja reguły jest 

połączeniem neuronu reguły z warstwą wyjściową. Kiedy obliczamy aktywację z neuronów reguł w 

Warstwie 2, używamy T-normy jako funkcji minimalizacji: 

 

W (x, R) reprezentuje wagę połączenia między neuronem wejściowym, x, a neuronem reguły, R.  

Wagi dla neuronów reguł, podane we wcześniejszej formule, są wspólne dla każdej rozmytej wartości 

wejściowej i używany jest jeden zestaw rozmytych. Od reguły neuronowej warstwy (Warstwa 2) do 

warstwy klasyfikacyjnej (Warstwa 3) dołączone jest tylko jedno połączenie. To reprezentuje związek 

między regułą a klasą. Ostatnią warstwą jest warstwa wyjściowa, która oblicza wartość aktywacji dla 

danej klasy na podstawie aktywacji reguł wskazujących daną klasę jako wynik. W takim przypadku 

korzystamy z funkcji maksymalnej wskazanej poniżej: 

 

Po obliczeniu aktywacji w neuronach wyjściowych, neuron o najwyższej aktywacji jest wybierany w 

wyniku klasyfikacji. 

Często Zadawane Pytania 

P: Dlaczego potrzebujemy rozmytych systemów? 



O: W naszym dążeniu do zbudowania inteligentnych maszyn nie możemy nadal modelować świata za 

pomocą wyraźnych, ilościowych i określonych danych wejściowych. Musimy modelować systemy takie 

jak ludzki mózg, które mogą łatwo zrozumieć i przetworzyć dane wejściowe, nawet jeśli nie są 

matematyczne i zawierają pewien stopień niejasności. Potrzebujemy rozmytych systemów, aby 

interpretować rzeczywiste dane wejściowe i wykonywać określone działania w oparciu o kontekst. 

Systemy rozmyte mogą zakłócać i odblokowywać dane wejściowe oraz ułatwiać nierozdzielność 

zdarzeń naturalnych i komputerów. 

P: Co to są zestawy wyraźne i rozmyte? Czym się różnią od siebie? 

O: Zestawy Crisp mają dwie możliwości dla członków. Konkretnym elementem / punktem danych / 

zdarzeniem jest element lub element niebędący elementem zestawu danych. Na przykład dni w 

tygodniu od poniedziałku do niedzieli są członkami wyraźnych dni tygodnia. Cokolwiek innego oprócz 

siedmiu dni nie jest członkiem zestawu. Z drugiej strony członkowie zbiorów rozmytych należą do 

zbioru rozmytego z pewnym stopniem członkostwa. W ten sposób odbywają się nasze rozmowy w 

języku naturalnym. Kiedy mówimy, że dana osoba jest wysoka, nie wspominamy o jej dokładnej 

wysokości. W ten punkt, jeśli wysokość jest uważana za funkcję przynależności, osoba o pewnej 

wysokości należy do rozmytego zbioru ze stopniem. 

P: Czy zestawy rozmyte obsługują wszystkie operacje obsługiwane przez zestawy wyraźne? 

O: Tak, zestawy rozmyte obsługują wszystkie operacje obsługiwane przez zestawy wyraźne, takie jak 

połączenie, przecięcie, uzupełnienie i różnicowanie. 

Podsumowanie 

Zrozumieliśmy podstawową teorię logiki rozmytej. Konieczne jest, aby budując inteligentne maszyny z 

ciągle rosnącymi ilościami danych, które są dostępne z dyskretnych źródeł w postaci 

ustrukturyzowanej, nieustrukturyzowanej i częściowo ustrukturyzowanej, maszyny potrzebują 

zdolności do komunikowania się ze światem rzeczywistym w taki sam sposób jak istoty ludzkie robić. 

Nie potrzebujemy wyraźnych danych matematycznych, aby podejmować nasze decyzje. W ten sam 

sposób, jeśli będziemy w stanie zinterpretować język naturalny i zastosować do obliczeń techniki 

rozmyte, będziemy w stanie stworzyć inteligentne maszyny, które naprawdę będą uzupełniać ludzi. 

Matematyczna teoria systemów rozmytych ma dziesięciolecia. Jednak wraz z nadejściem masowych 

ram przechowywania i przetwarzania danych możliwe są praktyczne implementacje, szczególnie w 

przypadku zbieżności logiki rozmytej i głębokich sieci neuronowych, a naprawdę inteligentny, 

samouczący się system wkrótce stanie się rzeczywistością. Ten rozdział stworzył podstawy do 

modelowania i przybliżenia naszych systemów do ludzkiego mózgu. 

 



Programowanie genetyczne 

Narzędzia do eksploracji Big Data należy wzmocnić za pomocą wydajnych obliczeniowo technik, aby 

zwiększyć ich wydajność. Wykorzystanie algorytmów genetycznych w porównaniu do eksploracji 

danych tworzy świetne, niezawodne, wydajne obliczeniowo i adaptacyjne systemy. W rzeczywistości, 

z wykładniczą eksplozją danych, techniki analizy danych wymagają więcej czasu i odwrotnie wpływają 

na przepustowość. Ponadto ze względu na ich statyczny charakter często pomija się złożone ukryte 

wzory. W tym rozdziale chcemy pokazać, jak używać genów do wydobywania danych z dużą 

wydajnością. Aby osiągnąć ten cel, zamierzamy zbadać niektóre podstawy programowania 

genetycznego i podstawowe algorytmy. Zaczniemy od niektórych bardzo podstawowych zasad 

genetyki naturalnej (biologicznej) i narysujemy pewne podobieństwa, jeśli chodzi o zastosowanie 

ogólnej teorii do algorytmów komputerowych. Omówimy następujące kwestie: 

* Struktura algorytmu genetycznego 

* Framework KEEL 

* Ramy uczenia maszynowego Encog 

* Ramy Weka 

* Wyszukiwanie atrybutów za pomocą algorytmów genetycznych w Weka 

Algorytmy genetyczne czerpią wiele inspiracji z natury, a następujący cytat jest odpowiedni, gdy 

badamy naturę pod kątem ewolucji inteligentnych maszyn: 

„Natura ma w sobie wszystkie odpowiedzi. Potrzebujemy stanu umysłu, który jest zharmonizowany z 

Naturą, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które niepokoją ludzkość”. —Gurunath 

Patwardhan (Vishnudas) 

Życie na naszej planecie ewoluowało przez miliony lat w szczególny sposób, utrzymując niektóre 

podstawowe zasady na stałym poziomie. U podstaw procesu ewolucji różne stworzenia, zjawiska 

naturalne i wszystko, co możemy namacalnie dostrzec, istnieje uniwersalna świadomość działająca w 

ramach określonych praw. Nasze dążenie do opracowania inteligentnych systemów, które pasują do 

ludzkiej inteligencji, nie może się zakończyć, jeśli to zrobimy aby nie czerpać znaczenia z uniwersalnej 

świadomości i próbować naśladować niektóre złożone algorytmy, które natura wykorzystuje na 

nieograniczony czas. Jednym z takich zjawisk jest teoria genów, która jest jedną z podstawowych zasad 

biologii. Podstawową zasadą tej teorii jest to, że cechy przekazywane są od rodziców potomstwom 

poprzez transmisję genów. Geny znajdują się na chromosomach i składają się z DNA. Chociaż naturalne 

prawa ewolucji biologicznej są bardzo interesujące do zbadania, są one poza naszym zakresem, 

Przyjrzymy się ogólnym zasadom ewolucji genetycznej i sposoby ich zastosowania w celu naśladowania 

algorytmu komputerowego, który pomaga nam w rozsądnym wydobywaniu ogromnych ilości danych 

i uzyskiwaniu praktycznych informacji na temat inteligentnych maszyn. Podstawowe zasady, które 

definiują teorię genetyczną i podtrzymują naturalną generację ewolucji po pokoleniach, to: 

* Dziedziczność: jest to proces, w którym potomstwo w następnym pokoleniu otrzymuje wybrane 

cechy od obojga rodziców. Na przykład istnieje szansa, że następne pokolenie wysokich rodziców 

będzie wysokie. 

* Wariacja: Aby utrzymać ewolucję, musi istnieć poziom charakterystycznej zmienności między 

partnerami reprodukującymi. Nowy zestaw kombinacji i cech nie będzie ewoluował, jeśli będzie brak 

różnorodności. 



* Selekcja: jest to mechanizm, dzięki któremu członkowie populacji wykazujący wyraźnie lepsze cechy 

są wybierani jako ci, którzy uczestniczą w procesie dopasowywania i rodzą następne pokolenie. 

Kryteria wyboru przyrody są subiektywne i zależą od kontekstu i różnią się w zależności od gatunku. 

* Powielanie: w tym procesie cechy rodziców są przenoszone na następne pokolenie poprzez proces 

selekcji krzyżowej i dopasowywania. Mówiąc prościej, niektóre cechy każdego z dwóch rodziców są 

wybierane i wyraźnie przenoszone, podczas gdy ten sam atrybut jest uśpiony dla drugiego rodzica. 

Podczas gdy algorytm natury do wybierania cech nie jest całkowicie przypadkowy, jest daleki od 

pełnego zrozumienia. Jest to sposób natury na tworzenie kolejnych odmian z każdym pokoleniem. 

* Mutacja: Jest to opcjonalny, ale niezbędny krok w naturalnej ewolucji. W niektórych minimalnych 

przypadkach natura dokonuje modyfikacji struktury chromosomalnej (czasami z powodu jakiegoś 

zewnętrznego bodźca i przez większość czasu bez znanego lub oczywistego wyzwalacza), aby 

całkowicie zmodyfikować charakterystyczne zachowanie potomstwa. Jest to kolejny sposób, w jaki 

natura wprowadza jeszcze większy stopień różnorodności i różnorodności, ponieważ proces selekcji 

naturalnej może mieć tylko tak dużą różnorodność. 

Zdefiniujmy założenia algorytmów genetycznych, które czerpią motywację z naturalnego procesu 

ewolucji. Potrzebujemy inteligentnych programów komputerowych, które ewoluują w przestrzeni 

wyszukiwania możliwych rozwiązań w optymalny i samo-ewoluujący sposób. Jak to zwykle bywa, 

przestrzeń poszukiwań jest ogromna i obliczeniowo niemożliwe jest zastosowanie brutalnej siły w celu 

znalezienia rozwiązania w rozsądnym czasie. Algorytmy genetyczne zapewniają szybki przełom w 

przestrzeni wyszukiwania z procesem bardzo podobnym do naturalnej ewolucji proces. W następnej 

sekcji zdefiniujemy strukturę ogólnego algorytmu genetycznego oraz sposób, w jaki upraszcza on i 

optymalizuje odkrywanie rozwiązań w przestrzeni wyszukiwania. Zanim tam dotrzemy, oto 

terminologia, której będziemy używać: 

* Generacja: Generacja jest iteracją algorytmu genetycznego. Początkowe generowanie losowe 

nazywa się generowaniem zero. 

* Genotyp: określa strukturę rozwiązania stworzonego przez algorytm genetyczny. Na przykład # 

ff0000 to szesnastkowa reprezentacja koloru czerwonego, który jest genotypem dla koloru 

czerwonego. 

* Fenotyp: reprezentuje fizyczną / namacalną / postrzeganą cechę odpowiadającą genotypowi. W 

poprzednim przykładzie kolor czerwony jest manifestacją lub fenotypem genotypu # ff0000. 

* Dekodowanie: Jest to proces, który przekłada rozwiązanie z genotypu na przestrzeń fenotypową. 

* Kodowanie: Jest to proces, który przekłada rozwiązanie z fenotypu na przestrzeń genotypu. 

* Populacja: reprezentuje podzbiór wszystkich możliwych rozwiązań danego problemu. 

* Różnorodność: określa względną wyjątkowość każdego elementu wybranej populacji. Wyższy 

poziom różnorodności uważa się za dobry dla konwergencji algorytmu genetycznego. 

Struktura algorytmów genetycznych 

W tej sekcji poznajmy strukturę algorytmu genetycznego, który znajduje optymalne rozwiązanie 

problemu, w którym przestrzeń poszukiwań jest tak duża, że brutalna siła nie może jej rozwiązać. 

Algorytm podstawowy został zaproponowany przez Johna Holland'a w 1975 roku. Ogólnie algorytm 

genetyczny zapewnia możliwość dostarczenia wystarczająco dobrego rozwiązania wystarczająco 

szybkiego, aby było rozsądne. Ogólny przepływ algorytmu genetycznego przedstawiono na schemacie: 



 

Spróbujmy zilustrować algorytm genetyczny prostym przykładem. Weź pod uwagę, że musisz znaleźć 

liczbę (liczbę całkowitą) w milionach wartości (przestrzeń rozwiązania). Możemy postępować zgodnie 

z krokami algorytmu i osiągnąć rozwiązanie docelowe znacznie szybciej niż zastosowanie metody 

brutalnej siły. Oto implementacja algorytmu w Javie: 

1. Zdefiniuj klasę GA za pomocą prostego konstruktora, aby zainicjować populację: 

public GA(int solutionSpace, int populationSize,int targetValue, int maxGenerations, int 

mutationPercent) { this.solutionSpace = solutionSpace; // Entire solution space in which the algorithm 

needs to search this.populationSize = populationSize; // Size of the random 

sample from the solution space 

this.targetValue = targetValue; // Value of the target solution 

this.maxGenerations = maxGenerations; // Maximum number of 

generations (iterations) of the GA 

this.mutationPercent = mutationPercent; // This field defines 

the percentage of new generation members to be mutated 

population = new int[this.populationSize]; // Initialize the 

first generation 

for(int i=0; i< this.populationSize; i++) { 

population[i] = new Random().nextInt(this.solutionSpace); 



} 

} 

2. Utwórz funkcję sprawności, która określa poziom sprawności danego rozwiązania pod względem 

jego bliskości z rzeczywistym rozwiązaniem. Im wyższa wartość sprawności rozwiązania, tym większa 

szansa na zachowanie go w kolejnych generacjach GA. W tym przypadku sprawiamy, że sprawność jest 

odwrotnie proporcjonalna do odległości od wartości docelowej: 

private int getFitness(int chromosome) { 

int distance = Math.abs(targetValue - chromosome); 

double fitness = solutionSpace / new Double(distance); 

return (int)fitness; 

} 

3. Wybierz następną generację z puli na podstawie wartości sprawności. Im wyższa kondycja, tym 

więcej zmian, aby przejść do następnej generacji: 

private ArrayList <Integer> getSelectionPool() { 

ArrayList <Integer> selectionPool = new ArrayList <Integer>(); 

for(int i=0; i<this.populationSize; i++ ) { 

int memberFitnessScore = getFitness(this.population[i]); 

//System.out.println("Member fitness score = " + 

memberFitnessScore); 

Integer value = new Integer(this.population[i]); 

for(int j=0; j<memberFitnessScore; j++) { 

selectionPool.add(value); 

} 

} 

return selectionPool; 

} 

4. W każdym pokoleniu zastosuj niewielką mutację, która zmienia element potomny niewielkim 

marginesem. Obejmuje to różnorodność i zwiększa szanse na skuteczne znalezienie rozwiązania w 

krótkim czasie: 

for (int g=0; g<algorithm.maxGenerations; g++) { 

System.out.println("********** Generation " + g + " 

************"); 

ArrayList <Integer> pool = algorithm.getSelectionPool(); 



Random randomGenerator = new Random(); 

int[] nextGeneration = new int[algorithm.populationSize]; 

for(int i=0; i<algorithm.populationSize; i++) { 

if(pool.size() == 0) 

break; 

int parent1RandomIndex = 

randomGenerator.nextInt(pool.size()); 

int parent2RandomIndex = 

randomGenerator.nextInt(pool.size()); 

int parent1 = pool.get(parent1RandomIndex).intValue(); 

int parent2 = pool.get(parent2RandomIndex).intValue(); 

if(parent1 == algorithm.targetValue || parent2 == 

algorithm.targetValue) { 

System.out.println("Found a match !!! "); 

System.exit(1); 

} 

int child1 = (parent1 + parent2) > algorithm.solutionSpace ? 

algorithm.solutionSpace - (parent1 + parent2) : (parent1 + 

parent2); 

int child2 = Math.abs(parent1 - parent2); 

if (child1 == algorithm.targetValue || child2 == 

algorithm.targetValue) { 

System.out.println("Found a match !!! "); 

System.exit(1); 

} 

double mutatioRate = 0.001; 

float randomizer = new Random().nextFloat(); 

if(randomizer < mutatioRate) { 

System.out.println("Mutating...."); 

child1 += new Random().nextInt(1); 

child2 -= new Random().nextInt(1); 



} 

if(algorithm.getFitness(child1) > 

algorithm.getFitness(child2)) 

nextGeneration[i] = child1; 

else 

nextGeneration[i] = child2; 

} 

algorithm.population = nextGeneration; 

Oto wyniki programu w wielu przebiegach. Jak widać, musimy dostroić różne parametry, aby uzyskać 

optymalną wydajność algorytmu: 

 

Jak widzimy, implementacja algorytmu genetycznego jest prosta, a podstawowe zasady można 

zastosować do bardziej złożonych problemów, takich jak profilowanie genów ludzkich, przetwarzanie 

sygnałów, przetwarzanie obrazu i tak dalej. W oparciu o podstawowe pojęcia, które omówiliśmy do tej 

pory w tym rozdziale, opracowano wiele ram i modeli w celu wykorzystania algorytmów ewolucyjnych 

(EA) do różnych eksploracji danych i powiązanych problemów. W następnych sekcjach dokonamy 

przeglądu niektórych z tych frameworków na wysokim poziomie. 

Framework KEEL 

KEEL (ekstrakcja wiedzy oparta na uczeniu ewolucyjnym) to platforma, która może być używana do 

różnych zadań, co przekłada dane na informacje w zasoby wiedzy. KEEL w szczególności ocenia 

algorytmy ewolucyjne do eksploracji danych w oparciu o regresję, klasyfikację, uczenie bez nadzoru i 

tak dalej. Ostatecznym osiągnięciem inteligencji maszynowej będzie to, że programy komputerowe 

będą w stanie czytać tekst oraz interpretować i rozumieć go tak, jak robią to ludzie. Dzięki tej 

możliwości, w połączeniu z wykładniczo rosnącą siłą obliczeniową brutalnej siły, będziemy w stanie 

stworzyć system wiedzy, który będzie posiadał nadprzyrodzone moce, jeśli chodzi o zastosowanie tej 

wiedzy do różnych problemów, takich jak dekodowanie genomu, badania przeciwciał i tak dalej, które 

są plagą ludzkość od wieków. Ramy KEEL i podobne ramy przybliżają nas o krok do tego celu z 

podstawową ideą automatycznego odkrywania wiedzy z zestawów danych przy użyciu algorytmów 

ewolucyjnych. Chociaż EA są potężne w rozwiązywaniu szerokiego zakresu problemów naukowych, 

można ich używać tylko z rozległą wiedzą programistyczną i ostrożnym dostrajaniem parametrów i 

eksperymentowaniem z wynikami przez długi okres czasu. KEEL umożliwia użytkownikowi dość łatwe 

korzystanie z EA bez potrzeby obszernego programowania, pozwalając mu skupić się na podstawowych 

problemach związanych z wydobywaniem i wydobywaniem danych, zapewniając jednocześnie 



zestaw narzędzi dla łatwości użytkowania. KEEL zapewnia obszerną bibliotekę EA wraz z łatwym w 

użyciu oprogramowaniem, które jest przydatne do znacznego obniżenia poziomu doświadczenia i 

wiedzy wymaganej przez badaczy w dziedzinie obliczeń ewolucyjnych. KEEL to oparta na Javie aplikacja 

komputerowa, która ułatwia analizę zachowania uczenia się ewolucyjnego w różnych obszarach zadań 

związanych z uczeniem się i przetwarzaniem wstępnym, ułatwiając użytkownikowi zarządzanie tymi 

zadaniami. Najnowsza dostępna wersja (3.0) KEEL składa się z następujących modułów: 

 

* Zarządzanie danymi: Jest to podstawowy składnik umożliwiający udostępnianie danych do analizy i 

przeprowadzania eksperymentów przy użyciu różnych algorytmów i technik wizualizacji. Umożliwia 

import danych z różnych źródeł, eksportowanie danych do systemów wychodzących i 

przechowywanie, wizualizację danych i edycję (transformacje na podstawie przypadków użycia), a co 

najważniejsze, tworzenie partycji, jeśli wolumen danych jest duży, aby można go było dystrybuować 

do różne węzły, jeśli wykorzystywany jest klaster obliczeniowy i magazynowy (na przykład framework 

Hadoop). Aplikacja zawiera wstępnie załadowane zestawy danych do szybkiego eksperymentowania. 

Oto widok zarządzania danymi w KEEL: 

 



* Eksperymenty: ta sekcja pozwala użytkownikom tworzyć eksperymenty na podstawie 

zaimportowanych zestawów danych. Istnieje kilka predefiniowanych eksperymentów, od których 

użytkownik może zacząć, i którzy mogą budować własne eksperymenty na podstawie przypadków 

użycia i dostępnych algorytmów w KEEL. Struktura zapewnia różne łatwe w użyciu opcje, takie jak 

rodzaj walidacji, rodzaj uczenia się (klasyfikacja / regresja / nauka bez nadzoru) i tak dalej: 

 

Eksperymenty można skonfigurować za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika, który pozwala 

użytkownikom wybierać zestawy danych wraz z algorytmem stosowanym podczas przetwarzania 

wstępnego, przetwarzania i przetwarzania końcowego. W tym samym eksperymencie można 

skonfigurować wiele ścieżek, wykorzystując różne algorytmy do porównania. Algorytmy można 

dostroić, ustawiając odpowiednie parametry, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 



Po skonfigurowaniu i wykonaniu eksperymentów środowisko KEEL generuje strukturę katalogów i pliki 

wymagane do uruchomienia ich na komputerze lokalnym, a także rozproszone środowisko 

komputerowe. Na przykład klasa Java może być osadzona w celu uruchomienia jako funkcja 

zdefiniowana przez użytkownika (UDF) w dowolnym elemencie ekosystemu Hadoop w celu 

wykorzystania paradygmatu przetwarzania równoległego. Struktura KEEL umożliwia także rozszerzenie 

bibliotek podstawowych i zasięgu algorytmu poprzez zapewnienie interfejsów API dla rozszerzenia. 

Filozofia KEEL stara się uwzględniać jak najmniej ograniczeń dla programisty, aby uprościć włączenie 

nowych algorytmów do tego narzędzia. W rzeczywistości każdy algorytm ma swój kod źródłowy w 

jednym folderze i nie zależy od konkretnej struktury klas, dzięki czemu integracja nowych metod jest 

prosta. 

Po skonfigurowaniu i wykonaniu eksperymentów środowisko KEEL generuje strukturę katalogów i pliki 

wymagane do uruchomienia ich na komputerze lokalnym, a także rozproszone środowisko 

komputerowe. Na przykład klasa Java może być osadzona w celu uruchomienia jako funkcja 

zdefiniowana przez użytkownika (UDF) w dowolnym elemencie ekosystemu Hadoop w celu 

wykorzystania paradygmatu przetwarzania równoległego. Struktura KEEL umożliwia także rozszerzenie 

bibliotek podstawowych i zasięgu algorytmu poprzez zapewnienie interfejsów API dla rozszerzenia. 

Filozofia KEEL stara się uwzględniać jak najmniej ograniczeń dla programisty, aby uprościć włączenie 

nowych algorytmów do tego narzędzia. W rzeczywistości każdy algorytm ma swój kod źródłowy w 

jednym folderze i nie zależy od konkretnej struktury klas, dzięki czemu integracja nowych metod jest 

prosta. 

Zachowaj ramy uczenia maszynowego 

Encog to zaawansowana platforma ML, która obsługuje różne algorytmy, w tym sieci neuronowe i 

algorytmy genetyczne. Obsługuje interfejsy API Java i .NET oraz środowisko robocze z łatwym w użyciu 

interfejsem użytkownika do uruchamiania różnych testów i eksperymentów z zestawami danych. 

Implementacje algorytmu szkoleniowego są wielowątkowe i obsługują sprzęt wielordzeniowy. W tej 

sekcji zobaczymy ogólne zastosowanie frameworka Encog, a w szczególności jego obsługi 

programowania genetycznego (GP) do implementacji algorytmów genetycznych (GA). 

Włącz konfigurację środowiska programistycznego 

Podstawowe biblioteki frameworka Encog można uzyskać z repozytorium Git i zbudować jako projekt 

Maven w środowisku programistycznym w następujący sposób: 

https://github.com/encog/encog-java-core 

pakiet mvn 

Struktura API Encog 

Podstawowy interfejs API to prosty obiektowy paradygmat z trzema podstawowymi blokami 

funkcjonalnymi: 

* Metody uczenia maszynowego: Każdy typ modelu w programie Encog jest reprezentowany jako 

metoda uczenia maszynowego. Te metody uczenia maszynowego implementują interfejs 

org.encog.ml.MLMethod jako interfejs znacznika. Ta superklasa nie zawiera żadnej metody ani nie 

definiuje żadnego zachowania dla interfejsów dziedziczących i jedynie oznacza je jako metodę uczenia 

maszynowego. MLMethod to algorytm, który akceptuje dane i zapewnia wgląd w nie. Może to być sieć 

neuronowa, obsługa maszyny wektorowej, algorytm klastrowania lub coś innego całkowicie: 



* MLRegresja: Służy do definiowania modeli regresji, które generują dane liczbowe 

* MLClassification: Służy do definiowania modeli klasyfikacji, które klasyfikują zmienne wejściowe do 

jednej z klas wyjściowych 

* MLClustering: Służy do definiowania algorytmów klastrowania, które pobierają dane wejściowe i 

umieszczają je w kilku klastrach 

Oto schemat klas interfejsów, które są podstawowymi elementami składowymi frameworka Encog: 

 

* Zestawy danych Encog: Encog potrzebuje danych pasujących do różnych metod uczenia 

maszynowego. Dostęp do danych można uzyskać za pomocą różnych klas zestawów danych. Obiekty 

obsługi danych Encog działają z następującymi interfejsami: 

* MLData: Używany do przechowywania wektora, który będzie wejściowy lub wyjściowy do lub z 

modelu. 

* MLDataPair: Używany jako wejściowe wektory MLData do nauki nadzorowanej. Zestaw treningowy 

jest zbudowany z tego typu danych. 

* MLDataSet: Zapewnia listę obiektów MLDataPair do funkcji trenera. 

Możemy tworzyć nowe wersje dowolnego z tych trzech interfejsów. Encog zapewnia również 

podstawowe implementacje tych klas, takie jak BasicMLData, BasicMLDataPair i BasicMLDataSet. 

Encog obsługuje szeroką implementację algorytmów ewolucyjnych, które wspierają programowanie 

genetyczne. Oto migawka różnych dostępnych klas: 



 

Dzięki tym interfejsom API implementacja algorytmów genetycznych jest niezwykle łatwa dzięki 

Encogowi stosującemu poziom abstrakcji. Oto pseudokod do implementacji algorytmów genetycznych 

w programie Encog: 

Population pop = initPopulation(); // Initialize the initial 

population (generation 0) 

CalculateScore score = new ScorererClass(pop.solutionSpace); // This is 

the implementation of 

// the scorer class 

genetic = new TrainEA(pop,score); // Train 

the model with 

genetic.addOperation(0.9,new SpliceNoRepeat(POPULATION_SIZE)); // apply 

crossover operation 

genetic.addOperation(0.1,new MutateShuffle()); // apply 

mutation 

while (solutionCount < MAX_SAME_SOLUTION) { // 

iterate over generations 

genetic.iteration(); // next 

generation 

double thisSolution = genetic.getError(); // 

solution from next generation 



} 

Framework Encog zapewnia także środowisko analityczne, które jest przydatnym interfejsem 

użytkownika do przeprowadzania szybkich eksperymentów z różnymi zestawami danych. Workbench 

korzysta z podstawowych bibliotek Encog i wizualizuje dane wyjściowe z różnych algorytmów i cykli 

testowych. Oto szybka migawka środowiska roboczego Encog: 

 

Wprowadzenie do frameworka Weka 

Jednym z przydatnych narzędzi do oceny różnych algorytmów analizy danych jest Weka (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis). Jest to pakiet oprogramowania do uczenia maszynowego 

napisanego w języku programowania Java. Weka jest bardzo popularna, ponieważ można ją rozszerzyć 

o dodatkowe algorytmy i techniki eksploracji danych. W tej sekcji zapoznamy się z ogólnymi pojęciami 

Weka, a konkretnie przyjrzymy się używaniu go do implementacji algorytmów genetycznych. 

Weka zapewnia świetny i intuicyjny interfejs użytkownika do eksploracji danych, analizy i modelowania 

predykcyjnego. Niektóre funkcje, które sprawiają, że Weka jest popularnym wyborem dla społeczności: 

* Weka jest dostępna jako bezpłatne narzędzie do użytku na licencji GNU General Public 

* Weka jest napisana w języku programowania Java i kompiluje do bajtu kodu, który można łatwo 

przenosić na różne platformy 

* Weka zawiera bogatą bibliotekę algorytmów uczenia maszynowego i można ją rozszerzyć w ramach 

struktury, tworząc zaczepy za pomocą prostych w użyciu interfejsów API 



* Prosty w obsłudze interfejs GUI ułatwia szkolenie i porównywanie różnych klasyfikatorów, klastrów i 

wyników regresji Oto koncepcyjny widok frameworku Weka: 

 

Weka obsługuje ARFF (format pliku atrybutów), CSV (wartości oddzielone przecinkami) i formaty 

danych dla zestawów danych. Plik ARFF (Attribute-Relation File Format) to plik tekstowy ASCII, który 

opisuje listę instancji współdzielących zestaw atrybutów. Pliki ARFF zostały opracowane przez Machine 

Learning Project na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Waikato do użytku z oprogramowaniem do 

uczenia maszynowego Weka. Pliki ARFF mają dwie odrębne sekcje. Pierwsza sekcja to informacje 

nagłówka, po których następują informacje o danych. Nagłówek pliku ARFF zawiera nazwę pliku 

relacjia, listę atrybutów (kolumny w danych) i ich typy. Przykładowy nagłówek standardowego i zwykle 

używanego zestawu danych IRIS wygląda następująco: 

% 1. Title: Iris Plants Database 

% 

% 2. Sources: 

% (a) Creator: R.A. Fisher 

% (b) Donor: Michael Marshall (MARSHALL%PLU@io.arc.nasa.gov) 

% (c) Date: July, 1988 

% 

@RELATION iris 

@ATTRIBUTE sepallength NUMERIC 

@ATTRIBUTE sepalwidth NUMERIC 

@ATTRIBUTE petallength NUMERIC 

@ATTRIBUTE petalwidth NUMERIC 



@ATTRIBUTE class {Iris-setosa,Iris-versicolor,Iris-virginica} 

Dane pliku ARFF wyglądają następująco:  

@DATA 

5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa 

4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa 

4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa 

4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa 

5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa 

5.4,3.9,1.7,0.4,Iris-setosa 

4.6,3.4,1.4,0.3,Iris-setosa 

Linie zaczynające się od% są komentarzami. 

Wielkość liter  @RELATION, @ATTRIBUTE i @DATA, jest  niewrażliwa. 

Dwie zalety Weka polega na tym, że zawiera bogatą bibliotekę różnych algorytmów regresji i 

klasyfikacji, a także istnieje łatwy sposób na porównanie algorytmów w oparciu o dostępne zbiory 

danych. Po uruchomieniu Weka istnieje pięć możliwych aplikacji do wyboru: 

* Explorer: Ta aplikacja zapewnia środowisko do eksploracji zestawów danych za pomocą Weka. 

* Experimenter: środowisko do przeprowadzania eksperymentów i przeprowadzania testów 

statystycznych między schematami uczenia się. 

* Knowledge Flow: To środowisko obsługuje te same funkcje co Eksplorator, ale ma interfejs 

przeciągania i upuszczania. Wspiera naukę przyrostową. 

* Workbench: Jest to aplikacja typu „wszystko w jednym”, która łączy wszystkie pozostałe w ramach 

perspektyw, które użytkownik może wybrać. 

* Simple CLI: Zapewnia prosty interfejs wiersza poleceń, który umożliwia bezpośrednie wykonywanie 

poleceń Weka dla systemów operacyjnych, które nie zapewniają własnego interfejsu wiersza poleceń. 

Oto skonsolidowany widok ekranu początkowego uruchamiania w Weka: 



 

Wizualizacje pozwalają nam wizualnie przeglądać zbiory danych za pomocą kilku podstawowych opcji 

dostępnych w menu uruchamiania Wizualizacja. W sekcji Narzędzia Menedżer pakietów zapewnia 

interfejs graficzny do systemu zarządzania pakietami Weka. Jest to jedna z kluczowych zalet Weka, 

którą można bardzo łatwo rozszerzyć o płynne dołączanie dodatkowych pakietów. Kolejnym 

przydatnym narzędziem dostarczanym przez Weka jest ARFF-Viewer. Dzięki temu możemy szybko 

wyświetlić strukturę i zawartość pliku danych w formacie .arff. Weka udostępnia niektóre wstępnie 

załadowane zestawy danych podczas instalacji. Przyjrzyjmy się jednemu z zestawów danych, których 

będziemy używać jako przykładu, aby pokazać niektóre funkcje eksploratora Weka. Weka zawiera 

zestaw danych na temat cukrzycy, który zawiera zestaw zmiennych niezależnych i jedną zmienną 

zależną, która określa, czy dana osoba ma cukrzycę, czy nie. Oto migawka przeglądarki plików .arff: 



 

1. Z menu wyboru pliku wybierz plik danych .artf z dostępnych plików danych 

2. Pokaż wszystkie pola (zmienna niezależna) w zestawie danych wraz z ich typami danych i klasą 

wyjściową (zmienna zależna) 

3. Pokaż właściwości nagłówka pliku # rekordów, liczby atrybutów i liczby klas wyjściowych 

Funkcje Weka Explorer 

Chociaż wprowadzenie do całego narzędzia jest poza zakresem tej książki, przejrzymy sekcję 

Eksplorator zestawu narzędzi Weka. 

Proces wstępny 

Ta sekcja pozwala nam wybierać i modyfikować dane, na podstawie których podejmowane są 

działania. Weka pozwala użytkownikom wybrać plik danych w dużym zestawie obsługiwanych 

formatów. Oto zrzut ekranu Weka Explorer: 

 

Jak widać na poprzednim zrzucie ekranu, istnieje wiele możliwości wyboru zestawu danych: 

* Otwórz plik ...: Ta opcja wyświetla pole wyboru pliku, aby wybrać plik danych z dysku lokalnego lub 

lokalizacji sieciowej. 



* Otwarty adres URL: ta opcja wyświetla pole wprowadzania adresu URL, które akceptuje punkt 

końcowy adresu URL HTTP dla zestawu danych. 

* Open DB: Ta opcja pozwala użytkownikom połączyć się z bazą danych i pobrać zestaw danych. Dostęp 

do bazy danych można uzyskać za pomocą protokołu JDBC pod warunkiem, że lokalizacja sieciowa bazy 

danych jest dostępna dla komputera, na którym uruchomiona jest Weka. 

* Generuj: Umożliwia użytkownikowi generowanie sztucznych danych z różnych generatorów danych. 

Otwórzmy plik dibetes.arff z dostępnych zestawów danych. Otwiera następujący interfejs 

użytkownika: 

 

Jak widać na poprzednim zrzucie ekranu, istnieje wiele możliwości wyboru zestawu danych: 

* Otwórz plik ...: Ta opcja wyświetla pole wyboru pliku, aby wybrać plik danych z dysku lokalnego lub 

lokalizacji sieciowej. 

* Otwarty adres URL: ta opcja wyświetla pole wprowadzania adresu URL, które akceptuje punkt 

końcowy adresu URL HTTP dla zestawu danych. 

* Open DB: Ta opcja pozwala użytkownikom połączyć się z bazą danych i pobrać zestaw danych. Dostęp 

do bazy danych można uzyskać za pomocą protokołu JDBC pod warunkiem, że lokalizacja sieciowa bazy 

danych jest dostępna dla komputera, na którym uruchomiona jest Weka. 

* Generuj: Umożliwia użytkownikowi generowanie sztucznych danych z różnych generatorów danych. 

Otwórzmy plik dibetes.arff z dostępnych zestawów danych. Otwiera następujący interfejs 

użytkownika: 

1. Filtr: Sekcja Preprocesses pozwala zdefiniować filtry, aby przekształcały dane na różne sposoby. Pole 

filtra służy do konfigurowania wymaganych filtrów. Weka zapewnia spójny interfejs użytkownika do 

wyboru filtrów i wszelkich innych typów obiektów, które są stosowane do danych. Po wybraniu filtru 

przycisk Zastosuj filtruje dane na podstawie kryteriów określonych w filtrze. 

2. Bieżąca relacja: po załadowaniu danych panel procesów wstępnych wyświetla różne informacje o 

zestawie danych: 



* Relacja: nazwa relacji podana w pliku, który został załadowany 

z (@ Relacja w pliku ARFF) 

* Instancje: liczba rekordów w danych 

* Atrybuty: liczba atrybutów (funkcji) w danych 

3. Atrybuty: Ta sekcja pokazuje wszystkie atrybuty w tej samej kolejności, w jakiej są obecne w pliku 

danych. 

4. Wybrany atrybut: Ta sekcja wyświetla szczegółowe informacje na temat wybranego atrybutu, takie 

jak nazwa, typ,% brakujących wartości,% unikalnych wartości, wraz z minimalną / maksymalną / 

średnią i odchyleniem standardowym dla atrybutu. 

5. Wizualizacja: Ta sekcja pokazuje klasę wyjściową jako funkcję wybranego atrybutu. Przycisk 

Wizualizuj wszystko pokazuje histogramy dla wszystkich atrybutów w osobnym oknie w następujący 

sposób: 

 

6. Pasek stanu: Jest to symbol zastępczy dla informacji i wpisu dziennika na podstawie ostatniej 

aktywności w eksploratorze 

Klasyfikacja  

Ta sekcja pozwala nam trenować różne algorytmy klasyfikacji danych do klasy wyjściowej. Weka 

zapewnia sposób na szybkie porównanie różnych technik klasyfikacji. Ułatwia to wybór odpowiedniego 

algorytmu wraz z optymalnymi parametrami do zastosowania w rzeczywistej przestrzeni problemów. 

Poniżej znajduje się zrzut ekranu sekcji Klasyfikacja w Weka: 



 

Poniżej znajdują się klasyfikatory w sekcji Klasyfikacja: 

1. Wybór klasyfikatora: Ta sekcja ma pole tekstowe, które wyświetla nazwę aktualnie wybranego 

klasyfikatora. 

2. Lista klasyfikatorów: Kliknięcie przycisku Wybierz otwiera listę dostępnych klasyfikatorów do 

wyboru. Weka oferuje szeroką gamę klasyfikatorów, które można bezproblemowo stosować. Można 

to bardzo łatwo rozszerzyć za pomocą interfejsów API i bibliotek rozszerzeń udostępnianych przez 

framework Weka. 

3. Opcje testowe: Wyniki zastosowania wybranego klasyfikatora zostaną przetestowane zgodnie z 

opcjami przewidzianymi do testowania. Istnieją cztery podstawowe tryby testowe: 

* Użyj zestawu treningowego: Klasyfikator jest oceniany na podstawie tego, jak dobrze przewiduje 

klasę instancji, w których był trenowany. 

* Dostarczony zestaw testowy: Klasyfikator jest oceniany na podstawie tego, jak dobrze przewiduje 

klasa zestawu instancji załadowanych z pliku. 

* Cross Validation: Klasyfikator jest oceniany przez cross-validation, przy użyciu szeregu fałd, które są 

wpisane w polu tekstowym Folds. 

* Podział procentowy: klasyfikator jest oceniany na podstawie tego, jak dobrze przewiduje określony 

procent danych, które są trzymane do testowania. Ilość 

przetrzymywanych danych zależy od wartości wprowadzonej w polu%. 

4. Dane wyjściowe klasyfikatora: W zależności od zastosowanego klasyfikatora dane wyjściowe 

zawierają różne informacje: 



* Uruchom informacje: lista informacji zawierająca opcje schematu uczenia się, nazwę relacji, 

instancje, atrybuty i tryb testowy zaangażowany w proces. 

* Model klasyfikatora: tekstowa reprezentacja modelu klasyfikacji który został opracowany na 

podstawie pełnych danych treningowych. 

* Podsumowanie: lista statystyk podsumowujących, jak dokładnie klasyfikator był w stanie przewidzieć 

prawdziwą klasę instancji w wybranym trybie testowym. 

* Szczegółowa dokładność według klasy: Bardziej szczegółowy przedklasowy podział dokładności 

prognoz klasyfikatora. 

* Macierz błędów: pokazuje, ile instancji zostało przypisanych do każdej klasy. 

Oto wyniki klasyfikacji regresji logistycznej dla bazy danych cukrzycy: 

=== Run information === 

Scheme: weka.classifiers.functions.Logistic -R 1.0E-8 -M -1 -numdecimal- 

places 4 

Relation: pima_diabetes 

Instances: 768 

Attributes: 9 

preg 

plas 

pres 

skin 

insu 

mass 

pedi 

age 

class 

Test mode: split 80.0% train, remainder test 

=== Classifier model (full training set) === 

Logistic Regression with ridge parameter of 1.0E-8 

Coefficients... 

Class 

Variable tested_negative 

============================ 



preg -0.1232 

plas -0.0352 

pres 0.0133 

skin -0.0006 

insu 0.0012 

mass -0.0897 

pedi -0.9452 

age -0.0149 

Intercept 8.4047 

Odds Ratios... 

Class 

Variable tested_negative 

============================ 

preg 0.8841 

plas 0.9654 

pres 1.0134 

skin 0.9994 

insu 1.0012 

mass 0.9142 

pedi 0.3886 

age 0.9852 

Time taken to build model: 0.06 seconds 

=== Evaluation on test split === 

Time taken to test model on test split: 0 seconds 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances 125 81.1688 % 

Incorrectly Classified Instances 29 18.8312 % 

Kappa statistic 0.5384 

Mean absolute error 0.2942 

Root mean squared error 0.3768 

Relative absolute error 65.6566 % 



Root relative squared error 80.6233 % 

Total Number of Instances 154 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate FP Rate Precision Recall F-Measure MCC ROC 

Area PRC Area Class 

0.914 0.408 0.828 0.914 0.869 0.547 0.836 0.884 

tested_negative 

0.592 0.086 0.763 0.592 0.667 0.547 0.836 0.773 

tested_positive 

Weighted Avg. 0.812 0.306 0.807 0.812 0.804 0.547 0.836 0.849 

=== Confusion Matrix === 

a b <-- classified as 

96 9 | a = tested_negative 

20 29 | b = tested_positive 

5. Lista wyników: Po uruchomieniu wielu testów z różnymi klasyfikatorami w ramach sesji lista jest 

dostępna do analizy porównawczej. Weka zapewnia różne opcje wizualizacji wygenerowanych modeli 

klasyfikacji w następujący sposób: 

 



 

 

W tej sekcji przedstawiliśmy krótkie wprowadzenie do frameworka Weka i jego intuicyjnego 

graficznego interfejsu użytkownika. W następnej sekcji użyjemy Weka do analizy algorytmu 

genetycznego i zademonstrowania, jak go używać do wyszukiwania atrybutów w zestawach danych.  

Wyszukiwanie atrybutów za pomocą algorytmów genetycznych w Weka 

Ponownie wybierzmy zestaw danych dotyczących cukrzycy w menu Przetwarzanie wstępne i przejdź 

do menu Wybierz atrybuty. W polu wyboru Metoda wyszukiwania wybierz Wyszukiwanie genetyczne. 

Parametry konfiguracji wyszukiwania genetycznego można ustawić, klikając prawym przyciskiem 

myszy tekst metody wyszukiwania. Jak widać wcześniej w tym rozdziale, możemy dostroić różne 

parametry algorytmu i eksperymentować z optymalną wydajnością. Oto zrzut ekranu przedstawiający 

Genetic Search z Weka : 

 

Po kliknięciu przycisku Start algorytm przeszukuje dane treningowe i wybiera odpowiednie atrybuty za 

pomocą GA. Oto dane wyjściowe z wykonania GA w zestawie danych na temat cukrzycy: 

=== Run information === 

Evaluator: weka.attributeSelection.CfsSubsetEval -P 1 -E 1 

Search: weka.attributeSelection.GeneticSearch -Z 20 -G 20 -C 0.6 -M 0.033 - 

R 20 -S 1 

Relation: pima_diabetes 

Instances: 768 

Attributes: 9 



preg 

plas 

pres 

skin 

insu 

mass 

pedi 

age 

class 

Evaluation mode: evaluate on all training data 

=== Attribute Selection on all input data === 

Search Method: 

Genetic search. 

Start set: no attributes 

Population size: 20 

Number of generations: 20 

Probability of crossover: 0.6 

Probability of mutation: 0.033 

Report frequency: 20 

Random number seed: 1 

Initial population 

merit scaled subset 

0.0147 0 3 

0.07313 0.06963 4 8 

0.13 0.1374 2 3 6 

0.04869 0.04051 5 

0.1413 0.15086 1 2 3 6 7 8 

0.14492 0.15517 2 3 5 6 7 8 

0.08319 0.08162 6 

0.03167 0.02022 3 4 

0.02242 0.0092 7 



0.12448 0.13082 2 3 5 7 8 

0.07653 0.07368 1 8 

0.10614 0.10896 2 4 7 

0.11629 0.12106 5 6 8 

0.0147 0 3 

0.1258 0.13239 1 2 

0.13042 0.1379 1 2 4 5 8 

0.08771 0.087 5 6 7 

0.13219 0.14001 2 4 5 6 

0.10947 0.11294 2 7 

0.11407 0.11842 1 2 4 7 

Generation: 20 

merit scaled subset 

0.16427 0.18138 2 6 8 

0.16427 0.18138 2 6 8 

0.16108 0.17237 2 5 6 8 

0.15585 0.1576 1 2 6 8 

0.16427 0.18138 2 6 8 

0.14809 0.13569 2 4 5 6 8 

0.16427 0.18138 2 6 8 

0.14851 0.13688 2 3 5 6 8 

0.16427 0.18138 2 6 8 

0.10004 0 1 3 6 8 

0.14851 0.13688 2 3 5 6 8 

0.16427 0.18138 2 6 8 

0.1465 0.13119 2 5 6 

0.16108 0.17237 2 5 6 8 

0.16108 0.17237 2 5 6 8 

0.14851 0.13688 2 3 5 6 8 

0.14851 0.13688 2 3 5 6 8 

0.16427 0.18138 2 6 8 



0.15585 0.1576 1 2 6 8 

0.16427 0.18138 2 6 8 

Attribute Subset Evaluator (supervised, Class (nominal): 9 class): 

CFS Subset Evaluator 

Including locally predictive attributes 

Selected attributes: 2,6,7,8 : 4 

plas 

mass 

pedi 

age 

Jak widzimy, bardzo łatwo jest rozszerzyć Weka i użyć go do wdrożenia algorytmów genetycznych i 

eksperymentowania z różnymi parametrami. 

Często Zadawane Pytania 

P: Jakie jest znaczenie algorytmów genetycznych dla eksploracji danych? 

O: Ze względu na rosnącą liczbę źródeł danych, a co za tym idzie wzrost wolumenu, trudno jest uzyskać 

użyteczne spostrzeżenia z tych zasobów danych w rozsądnym czasie, pomimo wykładniczo rosnącej 

mocy obliczeniowej. Potrzebujemy inteligentnych algorytmów do przeszukiwania przestrzeni 

rozwiązań. Natura dostarcza inspiracji ewolucją życia na Ziemi. Za pomocą algorytmów genetycznych 

możemy znacznie zoptymalizować wyszukiwanie i inne operacje eksploracji danych. 

P: Jakie są podstawowe elementy GA? 

O: Inicjalizacja populacji, przypisanie sprawności, selekcja, krzyżowanie, mutacja i selekcja osób, które 

przeżyły, są podstawowymi elementami GA. Musimy dostroić wartości parametrów dla tych 

komponentów, aby znaleźć rozwiązanie w sposób zoptymalizowany. 

Podsumowanie 

Wprowadziliśmy pojęcie algorytmów genetycznych (GA) i konstruktów programowania związanych z 

GA. Algorytmy te czerpią inspirację z naturalnego procesu ewolucji. Gatunki żywe ewoluują poprzez 

dziedziczenie, zmienność w selekcji partnerów, a zatem atrybuty potomstwa i sporadyczne (losowe) 

mutacje w kodzie genetycznym (strukturze DNA). Te same koncepcje są stosowane w GA w celu 

znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania z szerokiej gamy możliwych opcji. Algorytm najlepiej 

stosować do problemów, w których brutalna siła jest niewystarczająca i nie może znaleźć rozwiązania 

w ciągu rozsądnego czasu. Widzieliśmy ogólnie strukturę GA i wdrożyliśmy rozwiązanie prostego 

problemu w Javie. Sprawdziliśmy niektóre funkcje frameworka KEEL i sposób, w jaki bardzo łatwo jest 

przełożyć dane na wiedzę. KEEL to oparta na Javie aplikacja komputerowa, która ułatwia analizę 

zachowania uczenia się ewolucyjnego w różnych obszarach zadań związanych z uczeniem się i 

przetwarzaniem wstępnym, ułatwiając użytkownikowi zarządzanie tymi zadaniami. Przez krótki czas 

widzieliśmy także framework Encog i strukturę API oraz to, jak bardzo łatwo jest rozszerzyć framework. 

Przeanalizowaliśmy także strukturę Weka i GUI do porównywania różnych algorytmów. Weka 

zapewnia łatwy w użyciu i bogaty interfejs użytkownika i jest dostarczany z przykładowymi zestawami 



danych. Ostatecznie przeprowadziliśmy szybkie wyszukiwanie atrybutów za pomocą algorytmów 

genetycznych za pomocą Weka. 

 



Inteligencja roju 

W pewnym momencie wszyscy musieliście obserwować zachowanie mrówek. Sposób, w jaki poruszają 

się w skoordynowanej linii jedna za drugą, sposób, w jaki zbierają i przenoszą żywność (większą niż ich 

rozmiar) do swoich gniazd, sposób, w jaki tworzą mosty, aby zakryć większe szczeliny. Wszystkie te 

zachowania są niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że mózgi tych małych stworzeń nie znajdują się w 

pobliżu ludzkiego mózgu pod względem liczby neuronów, a tym samym połączeń. Tego rodzaju 

porządkowanie jest nieodłącznym elementem naturalnych procesów i jest regulowane w niezwykły 

sposób. Należy tutaj zauważyć, że owady te są bardzo małe i ich indywidualna zdolność do osiągania 

tak dużych celów nie jest indywidualna. Jednak gdy pracują w grupie, są w stanie osiągnąć tak większe 

cele. W świetle tego owady te nazywane są również owadami społecznymi. Owady społeczne mają 

pewne znaczące cechy. Żyją w koloniach, mają podział pracy, mają silne interakcje grupowe 

(bezpośrednie lub pośrednie) i są elastyczne. Wszystkie te zachowania są stosowane w celu osiągnięcia 

zbiorowej inteligencji grupy. Ten rodzaj zjawisk skłonił naukowców do pracy nad nowym sposobem 

uzyskania sztucznej inteligencji (AI) o nazwie inteligencja roju (SI). Termin SI został po raz pierwszy 

wymyślony przez Gerardo Beni i Jing Wanga w 1989 roku w kontekście robotycznych systemów 

komórkowych. To dziedzina sztucznej inteligencji inspirowana naturalnym zachowaniem i 

skoordynowanym funkcjonowaniem mniejszych owadów, takich jak mrówki, pszczoły i termity. Dla 

każdego układu SI istniałaby kolonia prostych czynników (takich samych jak pojedyncza mrówka w 

kolonii mrówek), które są również nazywane boidami. Każda z tych platform będzie wchodzić w 

interakcje z sąsiadem i jego otoczeniem (kontekstami), aby osiągnąć indywidualne cele. Razem osiągają 

jeden większy cel, jakim jest rozwiązanie problemu. Pomysł SI spodobał się badaczom, którzy badają 

go bardziej w celu zastosowania go w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. W dzisiejszym świecie, 

w którym napływ informacji jest niekontrolowany, staranne obchodzenie się z takimi informacjami nie 

jest już możliwe w ramach pojedynczego ludzkiego mózgu lub pojedynczego scentralizowanego 

systemu z powodu stale rosnącej ilości danych. Zawsze jesteś ograniczony indywidualną zdolnością 

rasy ludzkiej lub sprzętem maszynowym. SI pojawia się jako alternatywa, w której przetwarzanie 

informacji jest rozproszone, autonomiczne i naturalnie kontrolowane. W kilku następnych częściach 

będziesz miał większą jasność na temat tego, jak SI rozwiązuje niektóre złożone problemy w świecie 

rzeczywistym. W tym rozdziale zajmiemy się następującymi tematami: 

* Przegląd inteligencji roju 

* Model optymalizacji roju policji 

* Model optymalizacji kolonii mrówek 

* Biblioteka Masona 

* Biblioteka Opt4J 

* Aplikacje w analityce dużych zbiorów danych 

* Obsługa danych dynamicznych 

* Optymalizacja wielu celów 

Inteligencja roju 

Inteligencja roju jest inspirowana zachowaniem grupowym gatunków takich jak mrówki, termity i 

pszczoły. U tych gatunków zachowanie grupy w celu osiągnięcia wspólnych większych celów wykracza 

poza możliwości osób należących do grupy. Jednak każda osoba w ograniczonej zdolności, jak na swoje 

możliwości, pomaga w osiągnięciu wspólnego zachowania grupy. Jako grupa, gatunki te zachowują się 



inteligentnie, bez nadmiernej scentralizowanej władzy lub zarządzania. W dziedzinie informatyki SI jest 

zbiorem algorytmów i koncepcji, które modelują i formalizują takie zachowania inteligentnych grup. 

Na bardzo wysokim poziomie SI można postrzegać jako system, który koncentruje się na uzyskiwaniu 

przydatnych inteligentnych zachowań, które są wynikiem wspólnych wysiłków osób należących do 

grupy (zwanej także rojem). Te osoby nazywane są agentami. Każdy z tych środków ma jednorodny 

charakter. Działają asynchronicznie i równolegle bez scentralizowanej kontroli lub nadmiernego 

zarządzania. Ogólnie rzecz biorąc, ci agenci współpracują ze sobą świadomie lub nieświadomie, aby 

osiągnąć określony cel, który określa inteligentne zachowanie grupy. Z punktu widzenia sztucznej 

inteligencji lub informatyki możemy podać następujące informacje jak definicja inteligencji roju: 

Inteligencja roju to zbiór inteligentnych systemów inspirowanych zbiorową inteligencją grupy. Tę 

kolektywną inteligencję osiąga się poprzez bezpośrednie lub pośrednie interakcje czynników o 

jednorodnej naturze, ale współpracujących ze sobą w ich lokalnym środowisku, bez świadomości 

globalnego kontekstu lub schematu. 

Podczas budowania dowolnego systemu opartego na SI istnieją trzy podstawowe koncepcje lub 

właściwości, które proponowany system powinien spełniać co najmniej. Te trzy podstawowe 

właściwości to samoorganizacja (SO), stygmergia i podział pracy. Przyjrzyjmy się teraz kolejno tym 

właściwościom. 

Samoorganizacja 

Jest to jedna z najważniejszych cech układów SI. SO jest własnością systemów SI, która określa 

podstawową współpracę między agentami SI w celu osiągnięcia pożądanego zachowania zbiorowego. 

SO to jedno globalne zachowanie lub zjawisko, które osiąga się poprzez interakcje między jego 

agentami lub botami niższego poziomu. Te interakcje zależą od zestawu reguł, które są uwzględniane 

w oparciu o lokalny kontekst lub środowisko, w którym działają agenci. Agenci ci nie są świadomi 

żadnych globalnych wzorców ani zachowań. Jednak globalne zachowanie wynika z indywidualnego 

funkcjonowania agentów. Kluczem jest to, że nie ma zewnętrznego organu kontrolującego lokalne 

zachowanie agentów. W skrócie, zachowanie globalnej grupy w dowolnym systemie SI osiągane jest 

przez samoorganizujące się zdolności poszczególnych agentów, których zakres funkcjonalny jest 

ograniczony do środowiska lokalnego. Istnieją cztery podstawowe aspekty SO. Oni są: 

*Pozytywne opinie 

* Negatywne opinie 

* Losowe fluktuacje behawioralne 

* Wiele interakcji między agentami 

Pozytywne opinie to pewne zasady, które pomagają w budowaniu najlepszego zachowania roju na 

świecie. Na przykład rekrutacja pszczół lub wzmocnienie nowych członków zespołu w celu zbierania 

żywności lepszej jakości z lepszego źródła żywności jest przykładem pozytywnej opinii. Jeśli kolonia 

pszczół będzie prezentowana z dwoma źródłami pożywienia o podobnym charakterze pod względem 

jakości pożywienia i znajdującymi się w tej samej odległości, pszczoły będą próbowały zbierać 

pożywienie z obu źródeł jednocześnie. Jeśli jednak jakość jednego źródła pożywienia jest gorsza, 

pszczoły najpierw wykorzystają lepsze źródło pożywienia w oparciu o pozytywne opinie otrzymane na 

temat tego źródła pożywienia. Innym zachowaniem, które może wyniknąć z pozytywnego sprzężenia 

zwrotnego, jest założenie, że pszczoły są w lepszym źródle pokarmu w trakcie zbierania pokarmu z 

innego źródła, a następnie kolonia pszczół może całkowicie lub częściowo porzucić to źródło pokarmu. 

Zrekrutują lub wzmocnią więcej pszczół, aby zbierać żywność z nowo zidentyfikowanych lub lepszych 



źródeł żywności. Takie zachowanie, które zwiększa szanse przeżycia dla całej społeczności, jest 

wynikiem SO. Każdy indywidualny typ pszczół zna swoją rolę i obowiązki oraz wykonuje działania, które 

prowadzą do wykonania danego zestawu zadań. Podobne zachowanie SO obserwuje się także u 

mrówek. Kolonia mrówek jako całość zawsze stara się zbudować gniazdo, które będzie bezpieczne od 

trudnych warunków i organizować indywidualne działania mrówek, aby zlokalizować źródło 

pożywienia najbliższe spośród wszystkich dostępnych źródeł pożywienia. Mrówki stosują unikalny i 

inteligentny algorytm lokalizowania najbliższego i najobfitszego źródła pokarmu. Po ustanowieniu 

schronienia (kolonii) najważniejszym aspektem przetrwania kolonii jest znalezienie najbliższego i 

najbogatszego źródła pożywienia. Mrówki robotnicze (same i w sposób samoorganizujący się) 

zaczynają się przemieszczać w wielu partiach w niezależnych kierunkach. Podczas eksploracji różnych 

miejsc wydzielają substancję chemiczną zwaną feromonami. Podczas gdy wciąż badają źródło 

pożywienia, ilość feromonów jest stała i wskazuje, że poszukiwania wciąż trwają. Po znalezieniu źródła 

mrówka przemierza ścieżkę z powrotem do kolonii. Jednak tym razem wydziela różnorodną ilość 

feromonów. Im większa ilość feromonów, tym większe i obfite źródło pożywienia. Ten sygnał jest 

wystarczający, aby inne mrówki w kolonii natychmiast przeszły tą samą ścieżką (ponownie w sposób 

samoorganizujący się). Nie ma centralnego mechanizmu dowodzenia i kontroli, który śledzi wszystkie 

mrówki znajdujące się na określonej ścieżce. Jednak ogólne osiągnięcie celu (w tym przypadku 

znalezienie pożywienia) nie zależy od centralnego dowództwa, o ile mrówki samoorganizują się. Jeśli 

źródło pokarmu nagle zanika, mrówki mają plan awaryjny oparty na wtórnych źródłach pożywienia 

znalezionych przez inny zestaw mrówek i na podstawie poziomu feromonu na alternatywnej ścieżce. 

Jak widać SO dla spełnienia indywidualnej odpowiedzialności jest kluczem do przetrwania mrówek. 

Systemy AI czerpią wiele inspiracji z tych przykładów i powinny być budowane przy użyciu środków do 

samoorganizacji z konkretną odpowiedzialnością za pracę w kontekście środowiska aplikacji. Ważnym 

aspektem jest jednak to, że poszczególni agenci działają bez lidera lub scentralizowanej kontroli w 

oparciu o prostą regułę dla swoich działań w środowisku. Te proste zasady, działając w harmonii, 

powodują inteligentne zachowanie, które znacznie wykracza poza łączną sumę możliwości 

poszczególnych agentów. 

Stygmergia 

Reguły muszą reagować na zmiany stanu środowiska, a agent powinien mieć możliwość samodzielnego 

dostosowania się do zmian i dalszego wykonywania swojej funkcji. To zachowanie nazywa się 

stygmatyzmem. Bez tej właściwości agent nie może się samoorganizować i będzie wymagał 

scentralizowanego agenta kontrolującego. W przypadku stygmergii agent jest informowany o 

kontekście, w którym działa, nawet jeśli środowisko zmieni się w porównaniu z poprzednią interakcją 

agentów z nim. Weźmy na przykład mrówkę poruszającą się po ścieżce do źródła żywności, a na ścieżkę 

wylewa się trochę wody. Gdy mrówka napotka po drodze wodę, zaczyna szukać alternatywnej ścieżki 

opartej na sygnale feromonu. Może również przejść przez swoją drogę powrotną do kolonii, a 

następnie samodzielnie rozpocząć od nowa na innej ścieżce (bez centralnej kontroli). Jednocześnie 

mrówka zostawia ślady dla innych mrówek, aby wiedzieć, że na określonej drodze do źródła pożywienia 

pojawiają się problemy. Inne mrówki natychmiast dostosowują się do zmiany otoczenia w oparciu o 

doświadczenia poprzednich mrówek i modyfikują swoje trajektorie w oparciu o proste zasady. Mrówki 

wchodzą ze sobą w interakcje bez wyraźnej komunikacji, ale tylko z modyfikacjami stanu środowiska. 

W tym momencie mrówki stosują zasady uczenia się przez wzmocnienie, które zbadaliśmy w 

poprzednim rozdziale. W drodze do źródła jedzenia iz powrotem mrówka nieustannie dostosowuje się 

do środowiska w oparciu o nagrodę za każde indywidualne działanie i stan środowiska. Celem 

pojedynczego agenta (w tym przypadku mrówki) jest maksymalne zwiększenie nagrody 

(zlokalizowanie źródła pożywienia lub przyniesienie pożywienia z powrotem do kolonii) niezależnie. 



Podział pracy 

Jest to najbardziej fundamentalny aspekt SI. Indywidualny agent w obrębie roju ma bardzo ograniczone 

możliwości osiągnięcia celu dla całego roju. Naturalny system stosuje podział pracy z poszczególnymi 

agentami wykonującymi zestaw bardzo szczegółowych obowiązków, które przyczyniają się do 

ogólnego sukcesu roju. Na przykład wszystkie pszczoły w ulu nie robią tego samego. W ulu pszczół 

występuje wyraźny podział pracy w zależności od rodzaju pszczoły. Królowa pszczół jest 

odpowiedzialna za składanie jaj, samce drony są odpowiedzialne za rozmnażanie, a pszczoły robotnice 

budują ul i pracują, aby zdobyć żywność dla całej populacji. Opiekują się również pszczołami królowymi 

i dronami, karmiąc je. W systemach AI każdy indywidualny agent musi być zaprogramowany tak, aby 

miał własne reguły oparte na kontekście środowiskowym, aby wykonywać określony zestaw 

obowiązków. Dzięki podziałowi pracy systemy przetwarzania równoległego mogą efektywnie działać i 

rozdzielają obciążenia pracą, nie tracąc z oczu ogólnej nagrody i celu. Na tym tle z SI przyjrzyjmy się 

niektórym zaletom inteligencji zbiorowej w celu maksymalizacji korzyści. 

Zalety kolektywnych inteligentnych systemów 

Inteligentne systemy zbiorowe mają następujące zalety: 

* Elastyczność: agenci mają swoje indywidualne zasady działania w kontekście środowiska. Agent 

reaguje na zmiany w środowisku, a następnie cała populacja wykazuje elastyczność w celu 

dostosowania się do zmian w środowisku. 

* Wytrzymałość: Ponieważ agenci są indywidualnie bardzo małą jednostką w ramach całości, nawet 

jeśli jeden agent zawiedzie, społeczność nie ucierpi, a ogólny cel może zostać osiągnięty. 

* Skalowalność: Ponieważ poszczególne agenty są małymi jednostkami niezależnej pracy, możliwe jest 

skalowanie od setek do tysięcy do milionów takich inteligentnych agentów w oparciu o przypadek 

użycia i osiągnięcie wykładniczo wyższych zwrotów i kumulatywnej inteligencji. 

* Decentralizacja: Ponieważ w kolonii nie ma centralnej kontroli, agentów można rozmieścić na 

krawędzi obliczeń (realistyczny scenariusz w przypadku przypadków użycia Internetu Rzeczy). W 

przeciwieństwie do rozproszonego środowiska obliczeniowego, w którym centralny serwer węzłów 

musi być przyrostowo wydajny, w przypadku SI nie ma potrzeby scentralizowanego sterowania, 

ponieważ agenty działają w oparciu o reguły w środowisku. 

* Samoorganizacja: możliwe rozwiązania, które wdrażają algorytmy oparte na SI, mogą ewoluować i 

dostosowywać się do zmian w środowisku oraz pojawiać się bez wcześniejszego zdefiniowania. 

* Adaptacja: Agenci i system jako całość mogą dostosować się i dostosować do predefiniowanego 

środowiska wraz z nowymi zmianami w środowisku. Adaptacja jest również unikalną cechą 

pojedynczego agenta zamiast być centralnie kontrolowanym. 

* Zwinność i szybkość: System inteligencji oparty na algorytmach roju wykazuje zwinność i lepszą 

prędkość przy każdej interakcji z otoczeniem. 

Projektując systemy oparte na SI, istnieją pewne zasady przewodnie, których należy przestrzegać w 

celu opracowania samowystarczalnych systemów. 

Zasady projektowania systemów SI 

Zasady projektowania, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu układów SI, są następujące: 



* Zasada bliskości: Poszczególni agenci w roju powinni móc komunikować się z centrum populacji w 

rozsądnym czasie, badając indywidualnie przestrzeń poszukiwań. Na przykład mrówka poszukująca 

pożywienia powinna móc zgłosić się do kolonii, gdy tylko zostanie znalezione źródło pożywienia. 

Zgłaszanie musi odbywać się w sposób uwzględniający czas, aby źródło żywności było istotne. Zasada 

bliskości określa domyślną granicę demograficzną dla członków. 

* Zasada jakości: Podczas gdy niezależni agenci docierają do rozwiązania niezależnie w przestrzeni 

poszukiwań, rój powinien być w stanie określić jakość rozwiązania i ruszyć w tym kierunku. Po raz 

kolejny, jeśli wiele mrówek znajdzie źródło pożywienia, każde z nich wraca z różnymi poziomami 

feromonów po drodze proporcjonalnie do jakości i ilości źródła pożywienia. Pomaga to grupie jako 

całości zdecydować, do którego źródła żywności się udać. Jednak nie ma centralnego polecenia 

określającego standard jakości i określające ścieżkę. Z drugiej strony agenci komunikują się i 

współpracują, aby dotrzeć do właściwego źródła żywności. 

* Zasada różnorodnej reakcji: Podczas gdy agenci rozwiązują wspólny problem, nie powinni 

koncentrować się na małym regionie w ogólnej przestrzeni wyszukiwania. Muszą być włączone do 

eksploracji przy wykorzystaniu wcześniej zrozumiałych wzorców. Rój powinien dążyć do dywersyfikacji 

z pewnym progiem, który określa granicę przeżycia poszczególnych agentów. 

* Zasada zdolności adaptacyjnej: rój jako całość powinien być w stanie dostosować się do zmian w 

otoczeniu. Agenci powinni organizować się w zgodzie ze zmieniającym się środowiskiem. 

Dzięki podstawowemu zrozumieniu podstaw SI, zrozumiemy dwa algorytmy, których można użyć do 

budowy sztucznych czynników, które pracują w grupie o dużych rozmiarach, aby wykonywać wspólnie 

duże zadania. 

Model optymalizacji roju cząstek 

Model optymalizacji roju cząstek (PSO) jest inspirowany stadem ptaków i szkolnym ruchem ryb. Celem 

modelu PSO jest znalezienie optymalnego rozwiązania (źródła żywności lub miejsca zamieszkania) w 

dynamicznej przestrzeni. Rój zaczyna się w przypadkowej lokalizacji i losowej prędkości i opiera się na 

zbiorowym zachowaniu poprzez eksplorację i wykorzystanie przestrzeni poszukiwań. Unikalną cechą 

PSO jest to, że agenci działają w formacji, która optymalizuje wyszukiwanie, a także minimalizuje 

zbiorowy wysiłek zmierzający do uzyskania optymalnego rozwiązania. Agenci w roju podążającym za 

modelem PSO podążają za nimi wedle zasad przewodnich: 

* Separacja: Każdy indywidualny agent jest zaprogramowany w taki sposób, aby był w stanie zachować 

wystarczającą odległość z towarzyszami stad, aby nie wpadali na siebie i jednocześnie utrzymywali 

osobną przestrzeń egzystencji, aby być częścią formacji w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. 

Agent podąża za najbliższym sąsiadem w celu dostosowania swojej pozycji i prędkości w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu separacji. 

* Wyrównanie: Każdy pojedynczy agent dopasowuje się do ogólnego wzoru roju i średniej prędkości 

grupy w przestrzeni poszukiwań. 

Zgodnie z ogólną zasadą każdy członek roju, który podąża za modelem PCO, nieustannie przekazuje 

swoje doświadczenia grupie jako całości, aw szczególności najbliższym sąsiadom. Agent ma pogląd na 

najbliższych członków oraz ich zachowanie i wzorce uczenia się. Środek albo wpływa na ruch (pozycję 

i prędkość) sąsiedniego agenta na podstawie obserwacji i przydatności swoich doświadczeń w 

przestrzeni poszukiwań dla lokalnego optymalnego rozwiązania lub dostosowują swój ruch w oparciu 

o lepsze doświadczenia dla najbliższych członków. Podstawową zasadą jest wyrównanie z najbliższymi 

sąsiadami, a zatem cały rój jako całość w interesie większego celu. Pierwotnie PSO było proponowane 



jako algorytm optymalizacyjny w przestrzeni ciągłego wyszukiwania wartości rzeczywistej, a teraz 

zostało rozszerzone, aby obsługiwać przypadki użycia wyszukiwania binarnego lub dyskretnego. 

Algorytm rdzenia jest definiowany przez równania prędkości i pozycji w następujący sposób: 

 

 

W celu zdefiniowania prędkości (szybkości zmiany lokalizacji dla pojedynczego agenta) ważną rolę 

odgrywają dwa parametry. Najlepsza pozycja na osi czasu dla pojedynczego agenta jest 

reprezentowana przez Pid
(t)i Pgd

(t), które reprezentują pozycję najlepszego agenta w globalnej pozycji 

roju w kontekście środowiskowym. Gdy te dwa parametry przyczyniają się do ogólnej prędkości roju, 

jest to optymalna prędkość do poszukiwania rozwiązania w przestrzeni, pod warunkiem, że środowisko 

jest deterministyczne. Jednak w przypadku środowiska stochastycznego czynniki R1 i R2 odgrywają rolę 

w dostosowywaniu się do zmian stanu środowiska. Parametry te wprowadzają wymaganą losowość w 

roju, aby skutecznie zbadać przestrzeń poszukiwań. c1 i c2 są parametrami poznawczymi i społecznymi, 

które reprezentują względne znaczenie konkretnego czynnika w odniesieniu do najlepszej pozycji roju. 

Względne wartości tych parametrów stale przesuwają pojedynczego agenta do najlepszej pozycji w 

roju, nawet jeśli środowisko ulega zmianie. Wpływ względnej różnicy między c1 i c2 można przedstawić 

w następujący sposób: 

c1: c2: Poziom eksploracji 

Wysoka: Wysoka: Wysoka eksploracja w odległych regionach 

Mały: Mały: Ulepszone wyszukiwanie i niższy poziom eksploracji 

Wysoka: Mała: stronniczość w kierunku najlepszej pozycji konkretnego agenta na świecie 

Mały: wysoki: nastawienie na najlepszą pozycję globalną roju 

Funkcja prędkości ma trzy różne składniki: 

* Bezwładność (vid
t): Bezwładność to opór dowolnego obiektu fizycznego na każdą zmianę jego stanu 

ruchu. Obejmuje to zmiany prędkości, kierunku lub stanu spoczynku obiektu. Prędkość w czasie t + 1 

jest funkcją czasu t. Co oznacza, że rój nie może gwałtownie zmienić prędkości. Zamiast tego następuje 

stopniowa zmiana prędkości w zależności od zmiany środowiska lub jeśli rój tego potrzebuje zmień 



prędkość, aby skutecznie nawigować w przestrzeni wyszukiwania. Z powodu tej bezwładności 

obserwujemy, że rój ptaków przez większość czasu kontynuuje ten sam kierunek i porusza się w 

formacji, ponieważ prędkość czynnika w czasie t + 1 zależy od prędkości czynnika w czasie t. Termin 

ten jest również bardzo ważny dla zmiany najlepszego globalnego agenta w roju. Gdy funkcja 

sprawności agentów jest bardziej optymalna w porównaniu do globalnej sprawności roju, agent 

zajmuje pozycję najlepszego agenta na świecie w roju. Podczas przejścia (pi = xi = pg) wyrażenie 

społeczne w równaniu staje się zero ( pid
(t) – xid

(t) = pig
(t)- xid

(t) = 0). W tym momencie nowy czynnik staje 

się najlepszą na świecie cząsteczką, poruszając się z nową prędkością, a tym samym zmieniając pozycję 

w roju. 

* Samowiedza (pid
(t) – xid

(t)): ten składnik funkcji prędkości określa indywidualność agentów w roju. 

Przekłada się to na poziom przyciągania cząstki do jej najlepszej globalnej wartości, która optymalizuje 

wyszukiwanie w przestrzeni rozwiązania. 

* Wiedza społeczna (pig
(t)- xid

(t)): ten składnik funkcji prędkości definiuje adaptacjędo zachowań 

społecznych wszystkich agentów. Dzięki temu wyrażeniu określa się stopień uczenia się w grupie i 

dzielenia się doświadczeniami między poszczególnymi członkami. 

Model PSO można przedstawić w następujący sposób: 

 

Uwagi dotyczące wdrożenia PSO 

Musimy wziąć pod uwagę następujące kwestie związane z implementacją PSO: 

* PSO przechowuje najlepszą pozycję agenta w znacznym i odpowiednim czasie wraz z najlepszą na 

świecie pozycją dla roju. Dzięki temu agent z maksymalnym wynikiem sprawności ma wpływ na ogólne 

zachowanie roju, a konwergencja jest szybka. 

* PSO jest prostym algorytmem do wdrożenia, ponieważ matematyczne równania prędkości i 

położenia są łatwe do wdrożenia ze względu na naturalną prostotę. 

* PSO może bardzo efektywnie dostosowywać się do zmian w otoczeniu, szybko dostosowując 

prędkość i pozycje członków w każdej iteracji. 



Model optymalizacji kolonii mrówek 

Optymalizacja kolonii mrówek (ACO) to kolejna szeroko stosowana i dostosowana odmiana 

algorytmów SI. Jako minimum, celem kolonii mrówek lub roju sztucznych środków jest optymalne 

odnalezienie zasobu (pożywienia w przypadku mrówek i paczki w przypadku kolonii robotów w 

magazynie detalisty), aby: przemierzać minimalną odległość do i od zasobu i lokalizacji bazowej. Ten 

model jest przydatny w przypadku dronów monitorujących, autonomicznego planowania tras 

samochodowych i tak dalej. Pozwól nam zrozumieć niektóre zasady działania kolonii mrówek i zapoznaj 

się z terminologiami, aby można je było zastosować przy projektowaniu sztucznych rojów w oparciu o 

model ACO. Oto postać kolonii mrówek i źródło żywności: 

 

 

W tym przykładzie w pobliżu kolonii mrówek znajduje się źródło pożywienia. Istnieją dwie ścieżki do 

jedzenia. Ścieżka-1 to dłuższa odległość do źródła Żywności, a Ścieżka-2 to najkrótsza odległość. 

Mrówki rozpoczynają eksplorację przestrzeni poszukiwań niezależnie. Każda mrówka ma zadanie 

znaleźć źródło pożywienia. Kilka mrówek wybiera długą drogę i znajduje źródło pożywienia, a po 

drodze wydziela szlak feromonów. Gdy mrówki wracają do kolonii, inne mrówki otrzymują sygnał o 

znalezieniu źródła pożywienia i zaczynają przemierzać ścieżkę. Tymczasem mrówki krótszą ścieżką 

wracają szybciej niż na dłuższej ścieżce, a więcej mrówek zaczyna przemierzać krótką ścieżkę, ponieważ 

efektywny czas jest krótszy. Z biegiem czasu mrówki na krótkiej odległości gromadzą po drodze więcej 

feromonu, co sygnalizuje kolonii, że źródło pożywienia jest bardziej optymalne pod względem 

odległości, a także jakości. Z czasem feromon na długodystansowej ścieżce wyparowuje, a ścieżka 

przestaje istnieć. W końcu mrówki przestają przemierzać długą drogę do źródła pożywienia, a zbiorowe 

zachowanie kolonii jest w pełni zoptymalizowane. Kiedy naśladujemy koncepcje naturalnych mrówek 

i ich techniki optymalizacji w projektowaniu sztucznych środków, koncepcje można ulepszyć i dalej 

zoptymalizować w zależności od środowiska. Na przykład naturalne mrówki nie mają żadnej pamięci. 

Działają w ramach zestawu zasad określających ich ruch i ogólne zachowanie (wydzielanie 

feromonów). Sztuczne mrówki (agenci) mogą mieć ograniczoną pamięć, która przechowuje nagrody 

na podstawie przeszłych działań, a zatem inteligentne zachowanie można poprawić. Naturalne mrówki 

podlegają ekologicznym modyfikacjom i ograniczeniom. Na przykład woda spada w drodze do źródła 

żywności. Sztuczne czynniki nie podlegają modyfikacjom ekologicznym i zwykle działają w 



kontrolowanym i przewidywalnym środowisku. Sztuczne środki symulują wzorce naturalnych mrówek, 

osadzając feromon po drodze, aby wzmocnić zachowanie innych środków. Sztuczne środki również 

przemierzają ścieżkę z większym stężeniem feromonów i uzupełniają ją składnikiem pamięci dla 

optymalnego zachowania. W przypadku sztucznych mrówek feromon szybko odparowuje, aby kolonia 

mogła zbadać dalsze optymalizacje. W przeciwieństwie do prawdziwych mrówek, które działają w 

oparciu o przetrwanie jako podstawowy instynkt. Podstawowa intuicja podczas opracowywania 

agentów opartych na ACO opiera się na funkcji fitness, która określa działania agentów zwracających 

po drodze maksymalne poziomy feromonów. Jest to również postrzegane jako problem optymalizacji 

kosztów, który zmniejsza skumulowane koszty osiągnięcia przez kolonię celu w przestrzeni 

wyszukiwania Na poziomie algorytmu pojedynczy agent działa w oparciu o regułę 

prawdopodobieństwa, która pomaga wybrać komponenty (etapy sekwencyjne), które wykorzystują 

poziomy feromonów na drodze i zmiany środowiskowe. Podczas gdy sztuczne mrówki poruszają się w 

przestrzeni roztworu w oparciu o funkcję prawdopodobieństwa, musi również określić ilość feromonu, 

aby mógł się on osadzić. Reguła prawdopodobieństwa nazywa się regułą przejścia stanu: 

 

 

W poniższym równaniu α i β są parametrami, które kontrolują ogólny wpływ feromonu i podejście 

heurystyczne w uzyskiwaniu funkcji prawdopodobieństwa. Jest to podobne do wartości c1 i c2 w PSO. 

Wpływ względnej różnicy między α i β można przedstawić następująco: 

α: β: Wpływ na zbieżność 

High: Low: Ważne informacje dotyczące feromonów. W przypadku agenta istnieje większa możliwość 

wyboru działań i pozycji poprzednio zajmowanych przez innych agentów. Może to prowadzić do 

nasycenia wielu agentów w tym samym regionie, a tym samym do zmniejszenia potencjału roju do 

zbadania przestrzeni poszukiwań, a tym samym do uzyskania nieoptymalnych wyników. 

Niski: wysoki: Algorytm zachowuje się jak stochastyczny algorytm wielozadaniowy, przy czym 

poszczególni członkowie kolonii wydają się być odpowiedzialni za samodzielne znalezienie optymów 

przy niskim poziomie współpracy i ograniczonym uczeniu się na drodze wzajemnej. 

Zero: High: W tym przypadku algorytm działa jako stochastyczny, chciwy algorytm z poszczególnymi 

członkami odpowiedzialnymi i przy zerowym uczeniu się na ścieżce innych. Węzeł o minimalnym 

koszcie otrzyma preferencję, a poziom feromonu na ścieżce nie zostanie przypisany do wieku. 



Wysoka: zero: w tym przypadku algorytm działa tak samo jak naturalne mrówki, w których zasadą 

przewodnią jest wyłącznie feromon i nie ma informacji heurystycznych wykorzystywanych do 

przeszukiwania przestrzeni problemowej. 

Biblioteka MASON 

Multi-Agent Simulation Of Neighborhoods or Networks (MASON) to oparta na Javie wieloagentowa 

biblioteka symulacyjna, która ma ogólną bibliotekę API w celu łatwej symulacji w szczególności 

algorytmów SI i dowolnego ogólnego algorytmu, który bada przestrzeń wyszukiwania przy użyciu 

niezależnych agenci w ogólności. Ta biblioteka została stworzona przez George'a Masona z 

uniwersyteckiego Centrum Złożoności Społecznej i Wydziału Informatyki. Zapewnia szybki i przenośny 

rdzeń napisany w języku programowania Java i jest obsługiwany przez platformę wizualizacji do 

testowania i wizualizacji hipotez. Jest to przydatna platforma do modelowania nowych architektur i 

algorytmów. Celami projektowymi biblioteki MASON są: 

* Zapewnienie dużej liczby symulacji i konfigurowalnych eksperymentów. Biblioteka jest bardzo łatwa 

do rozszerzenia o dodatkowe symulacje i przypadki użycia. 

* Wysoki stopień modułowości i elastyczności - platforma jest zbudowana jako architektura 

warstwowa i wykorzystuje podstawy zorientowane obiektowo, aby utrzymać luźne powiązanie 

obowiązków poszczególnych elementów składowych. 

* Oddzielne narzędzia do wizualizacji - platforma ma warstwę wizualizacji, która jest niezależna od 

silnika kodu i może być również rozszerzona w zależności od przypadku użycia i kontekstu testowanej 

hipotezy aplikacji. 

MASON to wielofunkcyjny symulator zdarzeń, który działa jako pojedynczy proces, który skutecznie 

obsługuje dużą liczbę agentów. Aplikacje MASON są tak różnorodne, jak modelowanie złożoności 

społecznej, modelowanie fizyczne przestrzeni wyszukiwania i interakcje agentów ze środowiskiem, 

niezależni i abstrakcyjni agenci, których można zaprogramować tak, aby przestrzegali podstawowych 

zasad i działali jako członkowie roju. Ramy są przydatne do badań i symulacji AI i ML. 

Architektura warstwowa MASON 

MASON wdrożył architekturę warstwową z odrębnymi komponentami, które są luźno połączone i 

zintegrowane z ogólnym interfejsem. Poniższy rysunek pokazuje różne elementy architektury 

warstwowej: 

 

Przede wszystkim biblioteka MASON zawiera dwa główne komponenty: bibliotekę modeli i platformę 

wizualizacji. Wizualizacja obsługuje renderowanie 2D i 2D. Model i wizualizacje są całkowicie 



oddzielone, a modele mogą być niezależnie wykonywane, a wyniki zwracane do konsoli lub plików 

wyjściowych. Interfejs użytkownika jest luźno sprzężony i działa w oparciu o bieżące stany obiektów w 

obiektach modelu. Zamiast podejścia odgórnego, które rozpoczyna się od interfejsu użytkownika i 

inicjuje model, platforma MASON utrzymuje model i komponenty wizualizacji w pełni niezależne. Takie 

podejście zapewnia elastyczność tworzenia różnych wizualizacji (opartych na Javie lub, jeśli jest to 

wymagane, opartych na sieci), zgodnie z wymaganiami. Jedną z podstawowych funkcji 

zaimplementowanych przez Masona jest sprawdzanie. Model może być serializowany na dysk i może 

być wywoływany na zupełnie innej platformie w innym czasie i jest inicjowany do tego samego stanu. 

Ułatwia to dużą interoperacyjność i współpracę między zespołami badawczymi. Biblioteka MASON 

zapewnia prosty interfejs API do tworzenia nowych symulacji. Aby utworzyć nowy obiekt agenta, musi 

on rozszerzyć klasę sim.engine.SimState. Najprostsza implementacja szkieletu jest następująca: 

import sim.engine.*; 

public class SWARMAgent extends SimState{ 

public SWARMAgent(long seed){ 

super(seed); 

} 

// method used for initialization of the model including the 

configurations and the UI 

public void start(){ 

super.start(); 

} 

public static void main(String[] args){ 

doLoop(SWARMAgent.class, args); 

System.exit(0); 

} 

} 

MASON tworzy globalny stan instancji symulacji jako podklasę SimState. SimState hermetyzuje 

harmonogram zdarzeń (sim.engine.Schedule). Agenty są planowane za pomocą instancji klasy 

sim.engine.Schedule, która ma być zwiększana. Harmonogram jest reprezentacją czasu dla symulatora. 

Biblioteka Masona zawiera zestaw gotowych symulacji. Przyjrzyjmy się symulacji optymalizacji kolonii 

mrówek w bibliotece MASON. Jest to implementacja prostego scenariusza, który widzieliśmy na rycinie 

9.4, reprezentacja kolonii mrówek i warunki. Pole poszukiwań zawiera dwie przeszkody, źródło 

pożywienia i lokalizację kolonii. Różne parametry, takie jak liczba mrówek i inne, można konfigurować 

w następujący sposób: 



 

Po rozpoczęciu symulacji mrówki wchodzą indywidualnie na losową ścieżkę i po drodze deponują ślad 

feromonów. Wysoka wartość stałej parowania zapewnia mrówkom eksplorację przestrzeni 

poszukiwań zamiast grawitacji na już zbadane ścieżki. Gdy tylko pierwsza mrówka znajdzie źródło 

pożywienia, zaczyna przemierzać tam i z powrotem między źródłem pożywienia a lokalizacją bazy, 

pozostawiając ślad feromonu w obie strony. Mrówki są zaprogramowane tak, aby podążały śladem 

feromonów, a ostatecznie model zbiega się i mrówki wchodzą na zoptymalizowaną najkrótszą ścieżkę.  

Biblioteka MASON ma wiele innych symulacji wstępnie wbudowanych w pakiet i możemy je 

eksplorować i eksperymentować z różnymi opcjami. Interfejs API można wykorzystać do rozszerzenia 

zakresu aplikacji przy minimalnym kodzie i wykorzystania możliwości frameworka oraz warstwy 

wizualizacji. W następnej sekcji pokrótce omówimy inny framework, Opt4J, który jest zbudowany 

przede wszystkim do obliczeń ewolucyjnych i może być również używany do eksperymentowania z 

algorytmami SI. 

Biblioteka Opt4J 

Opt4J to modułowa struktura optymalizacji metaheurystycznej, którą można zastosować do szeregu 

algorytmów ewolucyjnych. W kontekście tego rozdziału przyglądamy się implementacji algorytmów SI, 

takich jak ACO i PSO, za pomocą biblioteki. Biblioteki zajmujące się problemami optymalizacji mają trzy 

podstawowe elementy na poziomie abstrakcyjnym. Twórca, dekoder i ewaluator. Twórca udostępnia 

losowe genotypy (szczegółowe informacje na temat genotypu i fenotypów znajdują się w rozdziale 8, 

Programowanie genetyczne) z przestrzeni wyszukiwania. Reprezentują agentów w przypadku 

algorytmów SI. Agenty są tworzone przez obiekt twórcy. Biblioteka Opt4J udostępnia klasę 

org.opt4j.optimizers.mopso.Particle, która działa jako twórca. Agenci w roju to instancje tej klasy 

faktycznie utworzone przez klasę fabryczną 'org.opt4j.optimizers.mopso.ParticleFactory. Dekoder 

przekształca genotyp w fenotyp. Dekoder przekształca cechy abstrakcyjne w obiekty materialne i łączy 

z nimi wzorce zachowań. Na podstawie fenotypu ewaluator określa jakość bieżącego agenta w 

przypadku algorytmu PSO, funkcja ewaluatora zwraca prędkość i pozycję agenta oraz określa, czy jest 

to najlepsza pozycja i prędkość w roju. Po zdefiniowaniu podstawowych komponentów środowisko 

może obsłużyć problem optymalizacji.  



Opt4J zapewnia prosty i intuicyjny interfejs użytkownika do ładowania modeli, a także wizualizacji w 

ograniczony sposób: 

 

Jesteśmy na skraju rewolucji danych, a ilość danych z heterogenicznych źródeł rośnie z dnia na dzień. 

Chociaż ramy przetwarzania równoległego wraz z przetwarzaniem w chmurze stają się coraz lepsze w 

przetwarzaniu większej ilości danych, technika brutalnej siły nie będzie w stanie poradzić sobie ze 

wzrostem ilości danych. Będziemy musieli zastosować inteligentne techniki inspirowane naturą, takie 

jak programowanie genetyczne, uczenie się ze wzmocnieniem i SI, aby radzić sobie z dużymi zbiorami 

danych. W następnej sekcji przyjrzymy się niektórym możliwym przypadkom użycia w przypadku 

dużych zbiorów danych i bazowych zasobów obliczeniowych. Aplikacje w analityce dużych zbiorów 

danych Z każdą minutą gromadzimy coraz więcej danych na całym świecie i mamy teraz moc 

obliczeniową do przechowywania i przetwarzania zasobów danych. Pozwól nam krótko zrozumieć 

podstawową architekturę systemów dużych zbiorów danych. W obecnej formie struktura 

przetwarzania dużych zbiorów danych jest ogromną kolekcją węzłów obliczeniowych, które są 

rozproszone na całym świecie. Istnieją dwa podstawowe rozróżnienia we wdrożeniach. Systemy mogą 

być wdrażane lokalnie dla przedsiębiorstw, a zmiana paradygmatu w kierunku przetwarzania w 

chmurze polega na zwirtualizowaniu infrastruktury obliczeniowej i rozproszeniu geograficznym w 

różnych regionach. Niezależne jednostki obliczeniowe są nazywane węzłami. Węzły są połączone i 

kontrolowane przez scentralizowaną jednostkę obliczeniową, która śledzi wszystkie węzły i różne 

operacje na tych węzłach. Istnieje podobieństwo między naturalnymi rojami i węzłami dużych zbiorów 

danych, że węzły są niezależnymi jednostkami pracy. Jednak podobieństwo się kończy tam. Węzłami 

we wdrożeniu dużych zbiorów danych zarządza jeden lub więcej węzłów głównych, a węzły robocze 

pracują w synchronizacji na podstawie instrukcji z węzła głównego. Jak widzieliśmy w tym rozdziale, 

naturalne roje (kolonie mrówek, flota ptaków itd.) Nie mają centralnego dowództwa, a poszczególni 



członkowie (agenci) działają w sposób autonomiczny w oparciu o reguły, a agenci są potrafi się 

dostosować w oparciu o stochastyczny charakter środowiska, w którym działają. Pojęcia SI mogą być 

stosowane w zabezpieczaniu infrastruktury dużych zbiorów danych, a także zapewnianiu pełnej 

równowagi węzłów. W głównym nurcie zadanie obliczeniowe jest najpierw przesyłane do węzła 

głównego, a to z kolei dzieli je na wiele części, które mają zostać wykonane przez dane lub oblicz węzły. 

W tym momencie zadania są wykonywane niezależnie przez węzły podrzędne. Na podstawie zasobów 

dostępnych w węzłach podrzędnych zadania kończą się w różnych momentach i wymagają różnych 

stopni obliczeń i przechowywania. W końcu może się zdarzyć, że obciążenie obliczeniowe rdzenia nie 

będzie równomiernie rozłożone na węzły. W oparciu o niektóre koncepcje poznane w tym rozdziale, 

oto ogólny algorytm (ACO) oparty na SI, który można wdrożyć w rozproszonym środowisku 

komputerowym. Za pomocą tego algorytmu ogólny proces to: 

* Rozmnażanie: Jest to proces, w którym generowane są nowe sztuczne mrówki. Kontroler okresowo 

sprawdza platformę i generuje mrówki na podstawie obciążenia węzłów klastra. Jeśli węzły są 

przeciążone lub niedociążone, generowane są nowe mrówki do przenoszenia wiadomości. 

* Eksploracja: w tym procesie agenci są niezależnie odpowiedzialni za znalezienie przeciążonych 

węzłów. Mogą śledzić sieć i sprawdzać parametry operacyjne, a po drodze pozostawić próbę 

symulowanego feromonu (licznik przyrostowy) innym członkom roju, aby otrzymać powiadomienie o 

przeciążonych lub niedociążonych węzłach. 

Mrówki w tym roju poruszają się do przodu i do tyłu (tak samo jak naturalne mrówki, które 

przemieszczają się z kolonii do źródła pożywienia w obu kierunkach). Dla uproszczenia algorytmu 

równoważenia obciążenia dwa różne typy mrówek poruszają się w każdym kierunku niezależnie od 

zadania do wykonania. Ruchoma mrówka jest odpowiedzialna za znalezienie węzła, który jest 

przeciążony lub niedociążony. Agent ten zaczyna się od tej samej pozycji (węzła), w której się urodził, i 

zaczyna eksplorować przestrzeń. Agent, który porusza się do tyłu, niesie sygnał (kwantyfikowalny 

feromon) i tworzy ślad po drodze, który informuje, że dany węzeł jest przeciążony lub niedociążony. 

Dla uproszczenia w naszym modelu agent, który porusza się do tyłu, jest generowany tylko w 

przypadku napotkania węzła docelowego (który wymaga równoważenia obciążenia). Agent ruchu do 

przodu jest generowany w procesie węzła docelowego, gdy próg aktywności węzła zostanie osiągnięty 

(zarówno wysoki, jak i niski). Na tym tle i podstawowej wiedzy na temat tego podejścia przepływ 

równoważenia obciążenia dla rozproszonego środowiska obliczeniowego można podzielić na 

następujące etapy: 

* Agenci obliczają i określają ilościowo obciążenie (poniżej i powyżej) w węźle, do którego jest on 

aktualnie podłączony. 

* Zacznij od losowego nowego węzła, aby obliczyć jego przydatność do równoważenia obciążenia. 

* Mrówka wsteczna jest generowana po znalezieniu kandydującego węzła. Ten agent aktualizuje 

informacje o feromonach, aby pozostawić ślad węzłów docelowych. 

* Oblicz zbiorowe zapotrzebowanie na równoważenie obciążenia na podstawie kandydujących węzłów 

znalezionych przez agentów. 

* Zrównoważyć obciążenie klastra. 

Możliwość zastosowania SI jest jeszcze większa w przypadku Internetu Rzeczy, w którym obliczenia 

zbliżają się do krawędzi, a czujniki, które zbierają dane, mogą być traktowane jako członkowie roju i 

wykonują niezależne operacje dla ogólnej korzyści systemu, działając w oparciu o zasady rozmyte 

zamiast funkcji zakodowanych na stałe. Urządzenia brzegowe można zaprogramować z funkcjami 



eksploracji i wykorzystania w ich środowisku pracy, aby wspólnie osiągnąć niektóre z predefiniowanych 

celów. Do tej pory obserwowaliśmy optymalizację przetwarzania dużych zbiorów danych w odniesieniu 

do wolumenu i przetwarzania rozproszonego. Istnieją jednak dwa ważniejsze aspekty dużych zbiorów 

danych, którymi są różnorodność i szybkość danych. Różnorodność i szybkość danych wymaga 

rozwiązania wielowymiarowego problemu dużych zbiorów danych. W następnej sekcji krótko 

omówimy obsługę danych dynamicznych i optymalizację wielu celów, gdy istnieje więcej niż jeden cel 

(jak w przypadku rzeczywistych scenariuszy) dla systemu przetwarzania danych. 

Obsługa danych dynamicznych 

Wraz ze wzrostem źródeł danych istnieje potrzeba znalezienia sensu z nich i wykorzystania go do 

lepszego podejmowania decyzji i uzyskiwania autonomicznych działań. Jednak wraz ze wzrostem liczby 

wymiarów i zmiennych wejściowych przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań staje się intensywne 

obliczeniowo, a zastosowanie jedynie brutalnej siły i przetwarzania rozproszonego nie jest 

wystarczające. Możemy wykorzystać algorytmy SI w celu oznaczenia ważnych wymiarów wyższymi 

wagami wpływającymi na ogólny wynik. W tym konkretnym scenariuszu prędkość generowania danych 

zwiększa poziom złożoności ze względu na zmienność odbieranych danych. Niektóre z wyzwań, które 

należy rozwiązać przy projektowaniu roju sztucznych czynników, są związane z dynamiczną 

przestrzenią docelową, stan środowiska zmienia się bardzo szybko (nawet po przeprowadzeniu 

optymalizacji i określeniu poziomu feromonu przez inteligentnego agenta) . Gdy rój znajdzie optymalne 

wartości globalne, rzeczywista wartość może się zmieniać dynamicznie. Wymaga to wbudowania 

innego zestawu reguł w agentach, które dotyczą dynamiki środowiska. W tym momencie algorytm 

musi ewoluować, aby wziąć pod uwagę zwiększony koszt optymalizacji w przestrzeni dynamicznego 

wyszukiwania i pogodzić się z jakością uzyskanego rozwiązania. Sztuczni agenci wymagają poziomu 

rozmycia wbudowanego w funkcję celu, aby skutecznie radzić sobie z danymi dynamicznymi. 

Optymalizacja wielu celów 

Do tej pory w tym rozdziale wzięliśmy przykłady problemu z jednym celem (znalezienie źródła 

pożywienia dla kolonii mrówek). Jednak w rzeczywistych sytuacjach często jest więcej niż jeden cel, 

który musi zostać osiągnięty zarówno przez poszczególnych agentów, jak i rój. Na przykład w przypadku 

pszczół miodnych muszą one poszukać źródła pożywienia, zebrać pożywienie i znaleźć bezpieczne i 

opłacalne miejsce dla ula. Jeden cel jest realizowany kosztem innego celu. Agent powinien zostać 

zaprogramowany tak, aby rozważał kompromis w większym interesie roju. W miarę możliwości funkcja 

optymalizacji dla agenta powinna przynieść optymalne rozwiązanie dla więcej niż jednego celu, ale 

wzajemna wyłączność nie jest możliwa. W takich przypadkach agent powinien być w stanie działać bez 

centralnej kontroli i decydować o obiektywnej wadze na podstawie kontekstu środowiskowego i 

powinien faworyzować cel, który spełni ogólny cel roju przez dłuższy okres, zamiast decydować na 

podstawie krótkoterminowej strategii. Celem optymalizacji jako całości jest osiągnięcie optymalności 

Pareto dla roju: 

Optymalność Pareto to formalnie zdefiniowana koncepcja stosowana do określania, kiedy przydział 

jest optymalny. Alokacja nie jest optymalna dla Pareto, jeśli istnieje alternatywna alokacja, w której 

można dokonać poprawy dobrostanu przynajmniej jednego uczestnika bez zmniejszania dobrostanu 

innego uczestnika. Jeśli istnieje przeniesienie spełniające ten warunek, przeniesienie nazywa się 

poprawą Pareto. Gdy dalsze ulepszenia Pareto nie są możliwe, alokacja jest optymalna dla Pareto. 

Często Zadawane Pytania 



P: Jaka jest różnica między paradygmatem przetwarzania rozproszonego a inteligencją roju? W 

przypadku przetwarzania rozproszonego dzielimy także jednostki pracy na części przetwarzane przez 

poszczególne węzły. 

O: Podstawowa różnica między tymi dwoma typami systemów polega na tym, że rozproszone systemy 

obliczeniowe są kontrolowane centralnie. Istnieje węzeł główny lub jednostka przetwarzająca, która 

śledzi wszystkie węzły robocze i przydzielone jednostki robocze na podstawie ich dostępności. Ramy 

utrzymują również poziom nadmiarowości, dzięki czemu system jest niezawodny w przypadku awarii 

jednego z węzłów roboczych. W przypadku inteligentnego zachowania roju wykazywanego przez istoty 

społeczne nie ma scentralizowanej kontroli, a wszyscy agenci działają niezależnie w ramach swoich 

zasad działania. Agenci są samoorganizujący się i współpracują intuicyjnie i domyślnie zamiast jawnej 

współpracy zarządzanej przez centralną jednostkę kontrolną. 

P: W jaki sposób systemy oparte na algorytmach SI naśladują zjawisko naturalne, takie jak wytwarzanie 

feromonów? 

O: Feromon to substancja chemiczna, która jest wydzielana przez mrówki w drodze do i ze źródła 

pożywienia, co sygnalizuje innym mrówkom, że w pobliżu znajduje się źródło pożywienia. Ta substancja 

chemiczna jest podstawowym mechanizmem, w którym mrówki komunikują się ze sobą, a zmienne 

stężenie feromonu wskazuje mrówkom różne rzeczy. W przypadku środków sztucznych środek 

utrzymuje kwantyfikację feromonu jako wartości liczbowej, która jest zwiększana w celu wskazania 

dodatkowych feromonów, a także istnieje proces odparowywania oparty na parametrze czasu. W 

pewien sposób zachowanie jest symulowane w celu dopasowania do zjawiska naturalnego. 

P: Jakie są niektóre przypadki użycia i prawdziwe zastosowania sztucznej inteligencji roju? 

O: Zasady SI można zastosować do różnorodnego zestawu problemów i przypadków użycia w różnych 

branżach. Widzieliśmy już przypadek użycia w obliczeniach rozproszonych do równoważenia 

obciążenia węzłów. Możemy również wdrażać algorytmy SI w planowaniu logistycznym i optymalizacji 

łańcucha dostaw, routerach sieciowych i komunikacyjnych, inteligentnym sterowaniu ruchem i flotą, 

optymalizacją operacji w fabryce i optymalizacją siły roboczej w operacjach obsługi klienta. 

Podsumowanie 

Widzieliśmy interesujący aspekt budowy AI. Natura ma najlepszy algorytm, jeśli chodzi o harmonijne 

zarządzanie niezwykle złożonym ekosystemem o ogromnej skali. Czerpiemy inspirację z natury i 

niektórych najmniejszych stworzeń, które mają małe mózgi, a zatem bardzo małą liczbę neuronów w 

porównaniu do ludzi. Te małe stworzenia są jednak w stanie wspólnie osiągać wyczyny znacznie 

większe niż suma ich indywidualnych możliwości. Zasady działania tych społeczności ,stworzenia nie 

mogą być ignorowane, gdy dążymy do zbudowania systemów AI, które uzupełniają i zwiększają ludzkie 

możliwości. Widzieliśmy niektóre z podstawowych pojęć naturalnej inteligencji roju i niektóre zasady, 

które musimy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu nowoczesnych systemów opartych na SI. 

Próbowaliśmy przedstawić zbiorowe zachowania w formie matematycznej i wyprowadzić niektóre 

wzorce w opracowywaniu zachowania algorytmicznego dla sztucznych czynników z algorytmami PSO i 

ACO. W tym rozdziale dokonaliśmy przeglądu dwóch struktur obliczeniowych i bibliotek, MASON i 

Opt4J, które można łatwo wykorzystać do różnych eksperymentów i zaawansowanych analiz. Te 

biblioteki zapewniają skuteczne warstwy wizualizacji. Omówiliśmy przypadek użycia do równoważenia 

obciążenia serwerów w rozproszonym środowisku komputerowym. W następnym rozdziale po raz 

kolejny zaczerpniemy inspirację z natury i przyjrzymy się ważnemu algorytmowi zwanemu uczeniem 

się przez wzmocnienie. W przeciwieństwie do nauki nadzorowanej, 



uczenie się przez wzmocnienie wykorzystuje nagrodę i karę jako wkład w zachowania uczenia się dla 

sztucznych środków. 



Nauka przez wzmocnienia 

Poznaliśmy dwa podstawowe typy technik uczenia maszynowego: uczenie nadzorowane i uczenie bez 

nadzoru. W przypadku nadzorowanego uczenia model jest szkolony na podstawie danych 

historycznych (obserwacji) w celu przewidywania wyników na podstawie nowych danych wejściowych. 

W przypadku uczenia się bez nadzoru model próbuje uzyskać wzorce w zestawach danych i zdefiniować 

granice grupowania logicznego w celu oddzielenia przestrzeni rozwiązania. Istnieje trzeci typ algorytmu 

uczenia maszynowego, który jest równie ważny dla ewolucji sztucznej inteligencji. Pamiętaj o procesie 

nauki jazdy na rowerze. Obserwujemy inną osobę, która jedzie na rowerze, tworzymy model mentalny, 

jak to zrobić i sami próbujemy. Nie jest możliwe uzyskać równowagę i ruch na rowerze już za pierwszym 

razem. My (aktor) próbujemy po raz pierwszy (akcja) na drodze (środowisko) i możemy upaść 

(nagroda). Staramy się w kółko z różną równowagą po lewej i prawej stronie, z różną prędkością i 

strategią pedałowania, a tym razem możemy pokonać większy dystans (wyższa nagroda) i ostatecznie 

uzyskać prawidłową jazdę rowerem (cel!). Proces ten, wielokrotnie powtarzany, wzmacnia właściwy 

zestaw działań w oparciu o warunki środowiskowe w danym momencie w aby zmaksymalizować 

nagrodę. Proces, który właśnie wizualizowaliśmy, nazywa się uczeniem się przez wzmocnienie. Jest to 

trzecia podstawowa kategoria algorytmów uczenia maszynowego, którą zamierzamy w tym zakresie 

zbadać. W tej części zrozumiemy: 

* Koncepcję algorytmów uczenia się przez wzmocnienie 

* Q-learning 

* Naukę SARSA 

* Naukę głębokiego wzmocnienia 

Koncepcja algorytmów uczenia się przez wzmocnienie 

Stwórzmy uproszczony model uczenia się przez wzmocnienie ze wstępem podstawowych terminologii: 

 

Na każdym etapie i czasie (t) agent: 

*Wykonuje akcję at 



*Otrzymuje obserwację ot 

*Odbiera nagrodę rt 

Na każdym etapie i czasie (t) środowisko: 

*Otrzymuje działanie at 

*Generuje obserwację ot + 1 

*Generuje nagrodę skalarną rt + 1 

Środowisko jest uważane za niedeterministyczne (akcja at na podstawie ot otrzyma nagrodę rt, a ta 

sama akcja w tym samym stanie może skutkować różnymi nagrodami). 

Agent (inteligentna maszyna) jest związany z kontekstem środowiskowym poprzez jego obserwację i 

działanie. Agent postrzega środowisko w sposób unikalny dla siebie i decyduje o działaniu w oparciu o 

niektóre popularne i ewoluujące techniki. Na każdym etapie agent odbiera sygnały reprezentujące stan 

środowiska. Agent odpowiada działaniem, które jest jedną z kilku możliwych opcji w tym momencie. 

Akcja generuje dane wyjściowe, które zmieniają stan środowiska. Pamiętasz piramidę wyników z 

pierwszego rozdziału? Jeśli agent potrzebuje lepszych wyników, musi podjąć właściwe działania w 

oparciu o środowisko i ogólny cel swojego istnienia. Zmiana stanu środowiska spowodowana 

działaniem agenta jest przesyłana z powrotem do agenta za pomocą sygnału wzmacniającego r. Ogólny 

wynik jest kombinacją dyskretnych działań, które agent musi wybrać, aby zmaksymalizować lub 

zwiększyć sumę nagrody (sygnał wzmocnienia). Uczymy się tego przez pewien czas na podstawie 

strategii prób i błędów obsługiwanych przez niektóre algorytmy ewolucyjne. Na tym tle wyraźnie 

widać, że istnieją dwa odrębne sposoby osiągnięcia uczenia wzmacniającego: 

* Użyj algorytmu genetycznego i programowania: W tym podejściu agent szuka w obrębie możliwych 

ścieżek do optymalnego rozwiązania lub działania w oparciu o kontekst środowiskowy. Podczas gdy 

zastosowanie modelu algorytmu genetycznego ma tendencję do eliminowania zależności od brutalnej 

siły w osiąganiu ogólnego celu agenta, jakim jest maksymalizacja nagród, to podejście to w pewnym 

momencie przynosi suboptymalizowane działania dla agenta. 

* Używaj technik statystycznych i modelu programowania dynamicznego: jest to podejście przyjęte 

przez nowoczesny paradygmat obliczeniowy obliczeń rozproszonych i przetwarzania równoległego w 

rozwoju agentów, które przewyższają ludzką inteligencję w niektórych trudnych zadaniach (gry takie 

jak Chess and Go). 

Istnieje zasadnicza różnica między uczeniem się przez wzmacnianie a modelami uczenia się 

nadzorowanego. W przypadku uczenia nadzorowanego mamy dostęp do danych historycznych, które 

mapują zmienne niezależne na zmienne wyjściowe. Te dane historyczne są wykorzystywane jako dane 

wejściowe do szkolenia nadzorowanego modelu uczenia się. Model jest następnie w stanie przewidzieć 

wartość wyjściową dla nowego zestawu wejściowych zestawów danych. W przypadku uczenia się przez 

wzmocnienie agent musi przeszukiwać dostępną przestrzeń rozwiązania i nie ma dostępu do 

historycznego zestawu działań, które przyniosły maksymalną nagrodę. Hybrydowe podejście, w którym 

punktem wyjścia dla agenta jest wyszkolony model, który eliminuje część przestrzeni wyszukiwania, a 

agent może osiągnąć cel (maksymalizacja nagrody) dla zestawu przejść środowiskowych w bardziej 

zoptymalizowany sposób, wydaje się być preferowanym inteligencja maszyn budowlanych. Przejście 

stanu dla środowiska na podstawie działań agenta można wizualizować w następujący sposób: 



 

Ogólnym celem algorytmu uczenia się przez wzmocnienie jest ustalenie zasady P, aby 

zmaksymalizować sumę nagrody za wszystkie połączone działania: 

 

Istnieją dwa podstawowe strategie, które algorytm musi zastosować do uczenia wzmacniającego. 

Wyobraź sobie naukę wspomagania jako nawigację w labiryncie, w którym po drodze dostajemy 

pozytywne i negatywne nagrody. Wyznaczamy zasady nawigacji z eksploracją i prześledzimy ścieżkę 

wstecz, jeśli nagrody zostaną zmniejszone w wyniku wielu akcji. Ta technika nazywa się eksploracją z 

naciskiem na nagrody. Jednak po prostu podążając ścieżką maksymalnej nagrody w ramach 

ograniczonej widoczności do labiryntu, nie możemy osiągnąć stanu końcowego znalezienia optymalnej 

ścieżki. Musimy losowo wykorzystywać nieznane terytoria, aby zapuszczać się w nowe kierunki. Jest to 

formalnie określane jako wykorzystanie przestrzeni wyszukiwania. Połączenie etapów eksploracji i 

eksploatacji prowadzi do ogólnego celu uczenia się wzmacniającego. Chociaż agent stosuje eksplorację 

i eksploatację, aby osiągnąć ogólny cel maksymalizacji nagród, należy wziąć pod uwagę optymalne 

zachowanie. Istnieją trzy różne tryby, w których agent może zoptymalizować wyszukiwanie w 

przestrzeni rozwiązań w widocznym środowisku: 

* Model skończonego horyzontu: w dowolnym momencie agent nie może mieć widoczności całej 

przestrzeni wyszukiwania. Agent przerywa poszukiwanie maksymalnej nagrody za kolejne m kroków: 

 

Agent nie martwi się o kolejne etapy w przyszłości. W tym podejściu agent ma niestacjonarne zasady, 

które mogą ulec zmianie w zależności od napotkanego środowiska. W tym momencie agent podejmuje 

m-step optymalną akcję, która jest najlepszą sekwencją akcji dla m kroków w zbrojeniu. W następnym 

kroku agent optymalizuje kroki m-1 i tak dalej do końca ograniczonej przestrzeni wyszukiwania. 

* Model nieskończonego horyzontu: zauważalną różnicą w tym modelu jest to, że przestrzeń 

wyszukiwania i przejścia stanu są uważane za nieskończone. Model jest szkolony z myślą o 

maksymalizacji długoterminowej nagrody w całej przestrzeni wyszukiwania. Nagrody są dyskontowane 

w proporcji geometrycznej według współczynnika dyskontowego β z zakresem wartości od 0 do 1: 

 



Agent nie martwi się o kolejne etapy w przyszłości. W tym podejściu agent ma niestacjonarne zasady, 

które mogą ulec zmianie w zależności od napotkanego środowiska. W tym momencie agent podejmuje 

m-step optymalną akcję, która jest najlepszą sekwencją akcji dla m kroków w zbrojeniu. W następnym 

kroku agent optymalizuje kroki m-1 i tak dalej do końca ograniczonej przestrzeni wyszukiwania. 

* Model nieskończonego horyzontu: zauważalną różnicą w tym modelu jest to, że przestrzeń 

wyszukiwania i przejścia stanu są uważane za nieskończone. Model jest szkolony z myślą o 

maksymalizacji długoterminowej nagrody w całej przestrzeni wyszukiwania. Nagrody są dyskontowane 

w proporcji geometrycznej według współczynnika dyskontowego β z zakresem wartości od 0 do 1: 

* Model średniej nagrody: w tym przypadku agent podejmuje działania na podstawie optymalnej 

wartości średniej nagrody na poszczególnych etapach akcji. Jest to ograniczający przypadek modelu 

nieskończonego horyzontu i jest uważany za bardziej konserwatywny pod względem dygresji do 

niezoptymalizowanego rozwiązania w międzyczasie. 

Gdy algorytm jest zgodny z jednym z modeli, wydajność jest mierzona za pomocą trzech podstawowych 

kryteriów: 

* Powolna i ostateczna konwergencja do optymalnej: Agent, który powoli inicjuje naukę i ostatecznie 

osiąga optymalny stan z krokami działania zapewniającymi maksymalną nagrodę, jest mniej 

preferowany w porównaniu z tymi, które szybko osiągają 90% optymalnego zachowania. 

* Miara prędkości konwergencji do optymalnej: Ponieważ stan optymalny jest niepewny, prędkość 

konwergencji musi być miarą względną i subiektywną oraz funkcją dopuszczalnej różnicy od globalnych 

optymów lub bliskiej optymalności. Możemy również zmierzyć poziom wydajności po określonym 

czasie lub czynności. Zazwyczaj jest czas, w którym błędy nie występują i stąd minimalny czas musi 

zostać starannie wybrany w kontekście środowiska, w którym agent działa. Czasami staje się 

nieodpowiednim środkiem, jeśli agent działa w środowisku przez dłuższy czas. Możliwe jest również, 

że agent płaci wysoką karę w całym okresie nauki. Za pomocą tej miary można wybrać model, który 

szybko zbliża się do progowej wydajności i dokładności. 

Techniki uczenia się przez wzocnienie 

Mając to doświadczenie w uczeniu się przez wzmacnianie, w kilku następnych sekcjach przyjrzymy się 

niektórym z formalnych technik eksploracji przestrzeni poszukiwań w celu maksymalizacji nagród w 

optymalny sposób. 

Procesy decyzyjne Markowa 

Aby zrozumieć procesy decyzyjne Markowa (MDP), zdefiniujmy dwa typy środowiska: 

* Środowisko deterministyczne: w środowisku deterministycznym działanie podejmowane w 

określonym stanie środowiska determinuje określony wynik. Na przykład, w grze w szachy ze 

wszystkich możliwych ruchów na początku gry, kiedy przenosimy pionek z e4 na e5, natychmiastowy 

następny krok jest pewny i nie różni się w zależności od gry. Istnieje także poziom pewności nagrody w 

deterministycznym środowisku wraz z następnym możliwym stanem (stanami). 

* Środowisko stochastyczne: w przypadku środowiska stochastycznego zawsze występuje poziom 

losowości i niepewności w odniesieniu do następnego stanu środowiska w oparciu o działanie agenta 

w poprzednim stanie. 

Jak można wyczuć, większość rzeczywistych środowisk, w których agenci będą uczestniczyć, gdy buduje 

się inteligentne systemy, będzie miała charakter stochastyczny. MDP zapewniają ramy, które ułatwiają 



podejmowanie decyzji w środowisku stochastycznym, a ogólnym celem agenta jest znalezienie polityki 

pozwalającej osiągnąć ostateczny zamierzony stan w oparciu o szereg działań w tym kontekście. MDP 

odbiegają od prostego planowania w tym sensie, że działania są ustalane i dostosowywane na 

podstawie warunków środowiskowych. MDP zapewniają formalny model kwantyfikacji dla procesu 

decyzyjnego dla agenta w środowisku stochastycznym. Agent wykonuje krok (działanie a) ze zbioru 

wszystkich dostępnych działań w czasie t w swoim bieżącym stanie s. Środowisko przenosi się do 

nowego stanu s 'w drodze, dając nagrodę agentowi Ra (s, s). Ze względu na stochastyczny charakter 

środowiska nie można z pewnością zagwarantować przejścia ze stanu do stanu określonego. To 

przejście jest możliwe przy wartości prawdopodobieństwa Pa (s, s '). Każdy krok akcji w obrębie stanu 

s jest niezależny od poprzednich stanów i akcji i spełnia własność Markowa. Proces stochastyczny ma 

właściwość Markowa, jeśli warunkowy rozkład prawdopodobieństwa przyszłych stanów procesu 

(zależny zarówno od stanów przeszłych, jak i obecnych) zależy tylko od stanu obecnego, a nie od 

sekwencji zdarzeń, które go poprzedzały. Proces z tą właściwością nazywa się procesem Markowa. 

Stochastyczną naturę środowiska z przejściami stanu wynikającymi z szeregu działań można 

przedstawić w następujący sposób: 

 

MDP składa się z pięciu podstawowych elementów: 

* S: Zestaw wszystkich możliwych stanów środowiska. 

* O: Zestaw wszystkich możliwych działań agenta. As reprezentuje zestaw możliwych działań w stanie 

s. 

* Pa(s, s '): Prawdopodobieństwo, że akcja w stanie s prowadzi do stanu s'. Na poprzednim schemacie 

istnieje prawdopodobieństwo 0,6, że działanie a2 w stanie s1 spowoduje przejście stanu środowiska do 

s1. 



* Ra(s, s '): Reprezentuje nagrodę w wyniku działania a, gdy środowisko przechodzi ze stanu s do s w 

wyniku działania a. Na poprzednim schemacie agent otrzymuje nagrodę -2 za działanie a3 w stanie s1 i 

przejście do stanu s0x`. 

* ϒ ∈ [0,1]: Jest to współczynnik dyskontowy, który stanowi różnicę między przyszłymi nagrodami a 

bieżącą nagrodą za zmianę stanu na podstawie określonego działania. 

MDP próbuje znaleźć politykę, która maksymalizuje skumulowaną nagrodę za wszystkie działania w 

skończonym zbiorze stanów. Cel można osiągnąć za pomocą dynamicznych ram programistycznych. 

Dynamiczne programowanie i uczenie się przez wzmocnienie 

W kontekście uczenia się przez wzmacnianie podejście dynamiczne zajmuje się interakcjami między 

kontrolerem lub agentem, które muszą podjąć działania, a procesem w środowisku. Ta interakcja 

odbywa się za pomocą trzech rodzajów wyraźnych sygnałów: 

* Sygnał stanu: opisuje stan procesu 

* Sygnał akcji: Dzięki temu agent (kontroler) wpływa na proces 

* Sygnał nagrody: Dostarcza informację zwrotną do kontrolera na podstawie jego ostatniej akcji 

Agent porusza się po przestrzeni rozwiązania z powtarzalnymi iteracjami cyklu stan-akcja-stan-stan. 

Polityka określa ogólne zachowanie agenta. Polityka może być dynamicznie dostosowywana w 

zależności od charakteru środowiska (deterministycznego lub stochastycznego). W przypadku 

programowania dynamicznego ogólnym celem agenta jest znalezienie optymalnej polityki, która 

maksymalizuje skumulowaną nagrodę (zwrot) w trakcie istnienia agenta. Rozważymy powrót ponad 

horyzont nieskończony, co prowadzi do stacjonarnej optymalnej polityki, w której dla danego stanu 

wybór optymalnych działań będzie zawsze taki sam. Podczas gdy DP i RL mają ten sam cel w 

nieskończonym horyzoncie, istnieją między nimi pewne różnice pod względem zastosowań i 

algorytmów. DP i RL stosują wspólne strategie iteracyjne, takie jak iteracja wartości, iteracja polityki, a 

także polityki wyszukiwania w celu osiągnięcia celu optymalizacji. Rozważmy najpierw algorytmy DP i 

RL w kontekście deterministycznego otoczenia. W tym środowisku, gdy agent podejmuje działanie at 

w stanie st w kroku czasu t, stan zmienia się na st + 1 zgodnie z funkcją przejścia f: S x A → S, tak że st + 

1 = f (st , w). W tym czasie agent odbiera skalarny sygnał nagrody rt + 1 zgodnie z funkcją nagrody ρ: S x 

A → ℝ tak, że rt + 1 = ρ (st, at). Agent wybiera dalsze akcje zgodnie z polityką π: S → A, używając at = π 

(st). Gdy znana jest funkcja przejścia f, funkcja nagrody ρ, aktualny stan st i bieżące działanie w, można 

określić następny stan st + 1 i następną nagrodę rt + 1. Uczenie się w środowisku deterministycznym z 

iteracją polityki Pozwól nam zrozumieć proces uczenia się agenta oparty na modelu programowania 

dynamicznego w środowisku deterministycznym przedstawionym na poniższym diagramie. 

Wyobraźmy sobie agenta, który uczy się odtwarzać muzykę na prostej klawiaturze: 



 

Na tym schemacie P oznacza agenta grającego na klawiaturze, a K {0,1,2,3,4,5} oznacza klawisze 

ponumerowane od 0 do 5. W tej prostej konfiguracji agent może poruszać się do przodu i do tyłu 

reprezentowany przez A { -1,1}. Przejście na prawą stronę oznacza a = 1, a lewa strona a = -1. Załóżmy, 

że agent otrzymuje nagrodę za zagranie określonej nuty i w tym przypadku, gdy przechodzi z klawisza 

nr 4 do 5, nagrodą jest 5, a gdy przechodzi z klawisza 1 do klawisza 0, nagrodą jest 1. Dla wszystkich 

inne przejścia, nagroda wynosi 0. Załóżmy dla uproszczenia, że klucze 0 i 5 to stany końcowe dla nuty 

dźwiękowej, a gdy agent tam dotrze, nie może odejść. W takim przypadku funkcję przejścia można 

przedstawić następująco: 

 

Funkcja nagrody jest reprezentowana w następujący sposób: 

 

 

W tym kontekście celem agenta jest uzyskanie najwyższej skumulowanej nagrody w oparciu o przejścia 

na klawiaturze w oparciu o dowolną pozycję początkową kx. Nagroda za nieskończony horyzont jest 

sformułowana w następujący sposób: 

 



W takim przypadku współczynnik dyskontowy reprezentuje opóźnione przyjęcie 

wdzięczności dla agenta w odniesieniu do nagród. Dzięki temu łączna nagroda jest ograniczona, jeśli 

nagrody za poszczególne działania są ograniczone. Agent wykorzystuje tylko informacje zwrotne z 

każdego kroku akcji w celu maksymalizacji ogólnej skumulowanej nagrody. Bieżący krok akcji w tym 

przypadku nie zapewnia żadnej wskazówki na temat ogólnej nagrody dla agenta. Konieczne jest 

wybranie odpowiedniej wartości dla γ która określa kompromis między jakością rozwiązania w 

maksymalizacji nagrody a współczynnikiem konwergencji. Aby uzyskać optymalną politykę dla agenta, 

używane są funkcje wartości. Istnieją dwa typy funkcji wartości oznaczone jako funkcje Q i funkcje V. 

Funkcje Q są funkcjami wartości akcji stanu, a funkcje V są funkcjami wartości stanu. 

Funkcja Q Qp: S x A → ℝ  zasady ℙ daje zwrot, rozpoczynając od danego stanu i podanej akcji a i zgodnie 

z zasadą ℙ. W rezultacie . Oto  powrót z 

następnego kroku  f(s,a). Funkcja Q może być również reprezentowana jako zdyskontowana suma 

nagród poprzez wzięcie ws, a następnie przestrzeganie zasady ℙ: 

 

Gdy (s0, a0) = (s, a), sk + 1 =  f(sk, ak)dla k = 0 i ak =  ℙ (sk)dla k ≥ 1, pierwszy człon można oddzielić od 

funkcji wartości skumulowanej. 

 

Optymalna funkcja Q to taka, która daje maksymalną wartość Q przy różnych przejściach agenta do 

przestrzeni wyszukiwania 

 

Funkcję V Vp: S → ℝ zasady p uzyskuje się, zaczynając od określonego klucza i wykonując p. Tę funkcję 

V można wyprowadzić z funkcji Q polityki p: 

 

 Ponownie, optymalna funkcja V to taka, która daje maksymalną wartość V dla różnych przejść i może 

być obliczona na podstawie optymalnej funkcji Q. Ucząc się w środowisku stochastycznym, agent nie 

może przejść do stanu s + 1 z pewnością, gdy podejmie działanie a + 1. W takim przypadku wartość Q 

i wartość V uzyskuje się jako a prawdopodobieństwo przejścia wyuczonego przez agenta w wielu 



iteracjach w przestrzeni wyszukiwania. W następnej części zajmiemy się jednym z popularnych 

algorytmów Q-uczenia się bez modeli. 

Q-Learning 

Q-learning jest algorytmem uczenia się bez modelu, który jest użyteczny w sytuacjach, gdy agent zna 

wszystkie możliwe stany i działania, które prowadzą do tych stanów w przestrzeni wyszukiwania. Q-

learning ma możliwość wyboru między nagrodą natychmiastową a nagrodą długoterminową, co 

umożliwia optymalizację w celu osiągnięcia celu maksymalizacji nagród zgromadzonych w ramach 

zestawu działań. Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie. Zastanów się nad labiryntem z sześcioma 

lokalizacjami (L∈ {0,1,2,3,4,5}), a gdy agent dojdzie do lokalizacji numer 5, znajdzie skarb (stan drugi 

lub cel agenta). Labirynt ma następującą strukturę. Dwukierunkowe strzałki wskazują możliwe 

przejścia stanu, a liczby oznaczają nagrodę: 

 

Przejścia stanu są reprezentowane w znormalizowany sposób w Q-learningu jako macierz, w której 

wiersze wskazują stan, a kolumny wskazują działania. -1 oznacza, że działanie a nie jest możliwe lub 

zablokowane w określonym stanie, 100 oznacza nagrodę 100 punktów za przejście stanu. Za wszystkie 

pozostałe przejścia nagrodą jest 0. 

 

Agent musi teraz zbudować macierz Q, która przechowuje całą naukę, jaką wykonuje agent z serią akcji 

i odpowiadającymi im przejściami stanu. W macierzy Q wiersze reprezentują bieżący stan, a kolumny 

przedstawiają możliwe działania, które prowadzą do następnego etapu. Początkowy stan macierzy Q 

występuje wtedy, gdy agent nie wie nic o środowisku, a zatem macierz zawiera wszystkie wartości 

zerowe. W naszym przykładzie załóżmy, że agent ma świadomość, że istnieje sześć możliwych stanów 

środowiska. Jednak w prawdziwych scenariuszach agent nie będzie miał wiedzy o wszystkich stanach i 

musi zbadać przestrzeń wyszukiwania. W takim przypadku algorytm uczenia Q dodaje kolumny do 

macierzy Q, gdy pojawi się nowy stan. Reguła przejścia dla uczenia się Q jest reprezentowana jako 



 

Wartość przypisana w macierzy Q reprezentuje sumę odpowiednich wartości w macierzy R i parametru 

uczenia pomnożoną przez maksymalną wartość Q dla wszystkich możliwych działań w następnym 

stanie. Gdy agent przechodzi od pozycji początkowej do stanu celu, aktualizuje macierz Q, a przejście 

to nazywa się jednym odcinkiem. W tym kontekście algorytm uczenia Q jest reprezentowany w 

następujący sposób: 

 

Dzięki temu algorytmowi pamięć agenta jest wzbogacana z każdym odcinkiem i przechowuje więcej 

informacji o nagrodach za przejście do stanu. Po przeszkoleniu w rozsądnej liczbie odcinków agent 

może szybko uzyskać optymalną ścieżkę w przestrzeni wyszukiwania. Zakres parametru γ wynosi od 0 

do 1. Gdy parametr γ n jest bliższy zeru, agent nadaje pierwszeństwo nagrodom podczas początkowych 

odcinków. Gdy wartość jest bliższa 1, agent rozważa przyszłe nagrody o większej wadze, skłonne 

opóźnić nagrodę w interesie skumulowanego zysku. Użyjmy algorytmu dla kilku odcinków opartych na 

przykładzie labiryntu, który widzieliśmy wcześniej. Oto stan początkowy macierzy nagród R i macierzy 

Q Q: 

 



Rozważmy, że stanem początkowym agenta jest 1 i używamy arbitralnej wartości γ równej 0,8. Jak 

wiemy, ze stanu 1 możliwe stany, do których agent może przejść, to 3 i 5, i w tym momencie rozważmy, 

że agent losowo przechodzi do stanu 5. Na etapie 5 agent ma trzy możliwe opcje wyboru stanu: 1 , 4 i 

5. Zastosujmy równanie uczenia się Q: 

 

Ponieważ 5 jest stanem docelowym, zakończyliśmy jeden odcinek nową wersją macierzy Q w 

następujący sposób: 

 

W kolejnym odcinku agent przechodzi do stanu początkowego 3. Odwołaj się do macierzy R, na etapie 

3 istnieją trzy możliwe działania: 1, 2 i 4. Agent decyduje się na działanie 1, które powoduje, że ląduje 

w stan 1. Teraz wyobraź sobie, że agent jest w stanie 1. W tym momencie agent może przejść do 

stanów 3 i 5. Obliczmy wartość Q dla tej trasy: 

 

W tym momencie agent znajduje się w stanie 1, który nie jest stanem końcowym ani docelowym, a 

zatem pętla przechodzi do stanu docelowego (w tym przypadku 5). Załóżmy, że agent losowo 

przechodzi do stanu 5 ze stanu 1, który jest stanem celu, a zatem epizod 2 zostaje zakończony. Oto 

macierz Q na końcu odcinka 2: 



 

Macierz można skalować, dzieląc wszystkie niezerowe liczby przez liczbę maksymalną i mnożąc przez 

100. W przypadku normalizacji końcowa zbieżna macierz Q wygląda następująco: 

 

Po uzyskaniu zbieżnej i znormalizowanej macierzy Q agent zapamiętał i nauczył się optymalnych 

działań dla przejść stanu w celu osiągnięcia stanu celu (w tym przypadku 5). Schemat przejścia stanu z 

wartościami macierzy Q wygląda następująco: 

 

Po zdefiniowaniu tej macierzy przejścia agent może optymalnie nawigować w przestrzeni 

wyszukiwania, wybierając akcję na każdym kroku z maksymalną wartością Q, jak wskazano 

kropkowaną strzałką na poprzednim diagramie. Oto fragment kodu, który implementuje Algorytm Q-

learning z tym samym przykładem, który widzieliśmy wcześniej: 

package com.aibd.rl; 

import java.util.Random; 

public class QLearner { 



private static final int STATE_COUNT = 6; 

private static final double GAMMA = 0.8; 

private static final int MAX_ITERATIONS = 10; 

private static final int INITIAL_STATES[] = new int[] {1, 3, 5, 2, 

4, 0}; 

// initialize the R matrix with the state transition combinations 

private static final int R[][] = 

new int[][] {{-1, -1, -1, -1, 0, -1}, 

{-1, -1, -1, 0, -1, 100}, 

{-1, -1, -1, 0, -1, -1}, 

{-1, 0, 0, -1, 0, -1}, 

{0, -1, -1, 0, -1, 100}, 

{-1, 0, -1, -1, 0, 100}}; 

private static int q[][] = new int[STATE_COUNT][STATE_COUNT]; 

private static int currentState = 0; 

public static void main(String[] args) { 

train(); 

test(); 

return; 

} 

private static void train() { 

// initialize the Q matrix to zero values 

initialize(); 

// Perform training, starting at all initial states. 

for(int j = 0; j < MAX_ITERATIONS; j++){ 

for(int i = 0; i < STATE_COUNT; i++) { 

episode(INITIAL_STATES[i]); 

} 

} 

System.out.println("Q Matrix:"); 

for(int i = 0; i < STATE_COUNT; i++) { 



for(int j = 0; j < STATE_COUNT; j++){ 

System.out.print(q[i][j] + ",\t"); 

} 

System.out.print("\n"); 

} 

System.out.print("\n"); 

return; 

} 

private static void test() { 

// Perform tests, starting at all initial states. 

System.out.println("Shortest routes from initial states:"); 

for(int i = 0; i < STATE_COUNT; i++) { 

currentState = INITIAL_STATES[i]; 

int newState = 0; 

do { 

newState = maximum(currentState, true); 

System.out.print(currentState + " --> "); 

currentState = newState; 

}while(currentState < 5); 

System.out.print("5\n"); 

} 

return; 

} 

private static void episode(final int initialState) { 

currentState = initialState; 

do { 

chooseAnAction(); 

}while(currentState == 5); 

for(int i = 0; i < STATE_COUNT; i++){ 

chooseAnAction(); 

} 



return; 

} 

private static void chooseAnAction() { 

int possibleAction = 0; 

// Randomly choose a possible action connected to the current 

state. 

possibleAction = getRandomAction(STATE_COUNT); 

if(R[currentState][possibleAction] >= 0){ 

q[currentState][possibleAction] = reward(possibleAction); 

currentState = possibleAction; 

} 

return; 

} 

private static int getRandomAction(final int upperBound) { 

int action = 0; 

boolean choiceIsValid = false; 

// Randomly choose a possible action connected to the current 

state. 

while(choiceIsValid == false) { 

// Get a random value between 0(inclusive) and 6(exclusive). 

action = new Random().nextInt(upperBound); 

if(R[currentState][action] > -1){ 

choiceIsValid = true; 

} 

} 

return action; 

} 

private static void initialize() { 

for(int i = 0; i < STATE_COUNT; i++) 

{ 

for(int j = 0; j < STATE_COUNT; j++) 



{ 

q[i][j] = 0; 

} // j 

} // i 

return; 

} 

private static int maximum(final int State, final boolean 

ReturnIndexOnly) { 

// If ReturnIndexOnly = True, the Q matrix index is returned. 

// If ReturnIndexOnly = False, the Q matrix value is returned. 

int winner = 0; 

boolean foundNewWinner = false; 

boolean done = false; 

while(!done) { 

foundNewWinner = false; 

for(int i = 0; i < STATE_COUNT; i++) 

{ 

if(i != winner){ // Avoid self-comparison. 

if(q[State][i] > q[State][winner]){ 

winner = i; 

foundNewWinner = true; 

} 

} 

} 

if(foundNewWinner == false){ 

done = true; 

} 

} 

if(ReturnIndexOnly == true){ 

return winner; 

}else{ 



return q[State][winner]; 

} 

} 

private static int reward(final int Action) { 

return (int)(R[currentState][Action] + (GAMMA * maximum(Action, 

false))); 

} 

Ten program generuje następujące dane wyjściowe: 

Q Matrix: 

0, 0, 0, 0, 396, 0, 

0, 0, 0, 316, 0, 496, 

0, 0, 0, 316, 0, 0, 

0, 396, 252, 0, 396, 0, 

316, 0, 0, 316, 0, 496, 

0, 396, 0, 0, 396, 496, 

Najkrótsze trasy ze stanów początkowych: 

1 -> 5 

3 -> 1 -> 5 

5 -> 5 

2 -> 3 -> 1 -> 5 

4 -> 5 

0 -> 4 -> 5 

Jak widzieliśmy, Q-learning jest metodą optymalizacji nagród zdyskontowanych, generalnie czyniąc 

przyszłe nagrody mniej priorytetowymi w porównaniu do nagród krótkoterminowych. W następnym 

rozdziale przyjrzymy się odmianom algorytmów Q-learning zwanych uczeniem SARSA. 

Nauka SARSA 

State-Action-Reward-State-Action (SARSA) to algorytm dotyczący polityki, w którym ta sama polityka, 

która wygenerowała poprzednie działania, może wygenerować następne działanie. Jest to inaczej niż 

w przypadku Qlearning, w którym algorytm jest niezgodny z polityką i uwzględnia jedynie bieżący stan 

i nagrody wraz z dostępnymi następnymi działaniami bez uwzględnienia bieżącej polityki. 

Na każdym etapie SARSA działanie agenta jest oceniane i ulepszane przez poprawę oszacowań 

Qfunkcji. Wartość Q jest aktualizowana w wyniku błędu i korygowana o współczynnik uczenia się 

określany jako. W tym przypadku wartości Q reprezentują potencjalną nagrodę z następnej zmiany 

stanu w wyniku działania przy + 1 w stanie s plus zdyskontowaną (γ) przyszłą nagrodę otrzymaną z 



następnej obserwacji stanu-działania. Algorytm można przedstawić matematycznie w następujący 

sposób: 

 

Pierwsze odchylenie od uczenia się Q polega na tym, że w przypadku uczenia się przez SARSA agent 

uczy się funkcji wartości akcji, a nie funkcji wartości stanu. Agent musi oszacować Qρ (s, a) dla bieżącego 

dopasowania do polityki ℙ dla wszystkich stanów i działań a. Agent musi rozważyć przejście z jednej 

pary stan-akcja do innej pary stan-akcja i poznać wartość par para-akcja. Aktualizacje są wykonywane 

po przejściu ze st, gdzie jest to stan nieterminalny. Jeśli st + 1 jest stanem końcowym, to Q (st + 1, at+1) jest 

zdefiniowane jako 0. SARSA wykorzystuje wszystkie elementy przy podejmowaniu decyzji (st, at, rt + 

1, st + 1, przy at+ 1) na przejściu z jednego stanu do drugiego. Podobnie jak Q-learning, SARSA jest 

również algorytmem iteracyjnym, który można przedstawić w następujący sposób: 

 

Inną metodą, która jest mniej popularnie stosowana w uczeniu się przez wzmacnianie, jest R-learning, 

który próbuje zoptymalizować średnie wynagrodzenie dla agenta. Przy podejmowaniu optymalnej 

polityki uwzględnia równorzędnie przyszłe i krótkoterminowe korzyści. 

Nauka głębokiego wzmacniania 

Aby algorytm uczenia wzmacniającego mógł zostać wdrożony w rzeczywistych przypadkach użycia i 

scenariuszach, musimy wykorzystać moc głębokich sieci neuronowych, które mogą wywnioskować 

informacje z otoczenia w sposób podobny do ludzkiego. Jednym z celów sztucznej inteligencji jest 

zwiększanie ludzkich możliwości, tworząc autonomiczne czynniki, które wchodzą w interakcje ze 

środowiskiem, w którym działają, uczą się optymalnych zachowań, które z czasem się poprawiają, i 

uczą się na błędach. Na przykład sygnały z kamery wideo można interpretować za pomocą głębokiej 



sieci neuronowej. Po zinterpretowaniu tego sygnału obiekty i wzorce obserwowane przez kamerę 

można analizować za pomocą głębokiej sieci neuronowej, jak widzieliśmy w rozdziałach na temat 

sztucznych sieci neuronowych (ANN). Te głębokie sieci neuronowe mogą być następnie wykorzystane 

do zastosowania algorytmów uczenia wzmacniającego do stworzenia systemu nawigacyjnego, który 

uczy się przez pewien czas na podstawie danych treningowych. Zasadniczo połączenie głębokich sieci 

neuronowych i algorytmów uczenia wzmacniającego pozwala osiągnąć wydajność zbliżoną do ludzkiej 

z wykrywaniem obiektów, samojezdnymi samochodami, grami wideo, przetwarzaniem języka 

naturalnego i tak dalej. W tej sekcji dokonamy przeglądu różnych podejść i technik dla DRL. Jak wiemy, 

głębokie sieci neuronowe (DNN) mogą wywnioskować niskopłaszczyznowe reprezentacje 

wysokowymiarowych zestawów danych, takich jak sygnały audio / wideo. Z drugiej strony model 

uczenia wzmacniającego zmniejsza zależność od danych treningowych i opiera się na paradygmacie 

nagroda / kara dla agenta, aby poruszać się po stochastycznych środowiskach i doskonalić się przez 

pewien czas. Głębokie uczenie się umożliwia uczenie się przez wzmacnianie na nowy poziom w 

kierunku wydajności zbliżonej do ludzkiej, a w przypadku niektórych działań wymagających brutalnej 

siły autonomiczny agent jest w stanie przewyższyć ludzkie możliwości. Podczas gdy wiele pionierskich 

prac jest wykonywanych przy użyciu DRL, początkowy przełom został osiągnięty poprzez szkolenie 

algorytmu do opanowania gier wideo Atari 2600 i osiągnięcia nadludzkiego poziomu wiedzy po prostu 

poprzez podawanie danych pikselowych. Agent został przeszkolony wyłącznie na podstawie sygnału 

nagrody w połączeniu z mapą pikseli, która reprezentowała środowisko stochastyczne. Kolejnym 

znaczącym sukcesem był inteligentny agent AlphaGo, który pokonał mistrza świata Go w oparciu o 

wykorzystanie sieci neuronowych, które były szkolone przy użyciu kombinacji uczenia nadzorowanego 

i wzmacniającego oraz algorytmu samouczącego się. DRL okazały się przydatne w dziedzinie robotyki, 

w której sygnał wideo jest interpretowany za pomocą ANN, która aktywuje kontrolery wykonujące 

zadania o kluczowym znaczeniu, takie jak obsługa maszyn CNC, a także próby operacji. Nacisk polega 

na tworzeniu agentów, którzy potrafią meta-uczenia się, co oznacza naukę uczenia się. Jest to również 

możliwe w przypadku DRL. Konieczne jest, aby agenci DRL ewoluowali, aby w pełni uzupełnić ludzkie 

możliwości w najbliższej przyszłości. DRL odniosły sukces dzięki możliwości ekstrapolacji technik 

uczenia się w małych wymiarach na wielowymiarowe, nieustrukturyzowane zestawy danych. Sieci 

neuronowe są dobre w aproksymacji i uczeniu się w oparciu o dane wielowymiarowe. Dzięki temu DRL 

mogą poradzić sobie z przekleństwem wymiaru i treningiem modelu dla różnych środowisk 

stochastycznych w przestrzeni o dużych wymiarach. Splotowe sieci neuronowe (CNN) mogą być 

wykorzystywane jako elementy składowe DRL, co umożliwia uczenie się bezpośrednio z rzeczywistych 

zasobów surowych danych, które mają charakter wielkoformatowy. DRL umożliwiają szkolenie 

głębokiej sieci neuronowej w celu uzyskania optymalnej polityki poprzez przejścia stanu wraz z 

funkcjami optymalnej wartości, V, Q i A. Podczas gdy możliwości kombinacji sieci neuronowych i 

uczenia wzmacniającego są ogromne, ocenimy aplikację głębokich sieci neuronowych jako 

aproksymatory funkcji w wyszukiwaniu polityk metod w DRL. Jednym z najpopularniejszych 

algorytmów jest głęboka sieć Q (DQN). 

Często Zadawane Pytania 

P: Jaka jest różnica między uczeniem nadzorowanym a uczeniem się wzmacniającym? 

O: W przypadku nadzorowanych algorytmów uczenia model jest szkolony w oparciu o dane 

historyczne, które historycznie opisują trend danych i ustanawiają korelację między danymi zdarzenia 

a wynikowym wynikiem. W takim przypadku nadzorowany model uczenia się jest ćwiczeniem 

polegającym na dopasowywaniu krzywych, które odwzorowuje punkty danych (zmienne niezależne) 

na zbiór zmiennych wyjściowych (zmienne zależne). Dostępność danych historycznych jest niezbędna 

do nadzorowanego uczenia się. W przypadku uczenia się przez wzmocnienie agent jest modelowany 



na podstawie nagród, które otrzymuje i odbiera na podstawie działań podejmowanych w kontekście 

środowiska, w którym działa. Agent nie ma dostępnych danych historycznych do samodzielnego 

szkolenia. Jednak podejście hybrydowe często działa świetnie, gdy agent jest świadomy trendów 

historycznych, a także stosuje strategie eksploracji i eksploracji, aby zmaksymalizować nagrodę, gdy 

przechodzi przez przestrzeń poszukiwań do celu. P: Jakie są podstawowe elementy uczenia się przez 

zbrojenie? 

O : Nauka wzmacniania odbywa się w kontekście środowiska. Środowisko definiuje wszystkie czynniki 

zewnętrzne wpływające na wydajność agenta, który jest drugim składnikiem RL. Agent przechodzi 

przez przestrzeń rozwiązania w wielu stanach, aby osiągnąć stan końcowy i zmaksymalizować nagrodę 

po drodze. Każda czynność, którą wykonuje agent, generuje nagrodę lub karę i powoduje odpowiednią 

zmianę stanu środowiska. 

P: Jakie rodzaje środowiska napotyka inteligentny agent? 

O: Inteligentny agent napotyka deterministyczne lub stochastyczne środowisko. Środowisko 

deterministyczne ma poziom pewności oparty na standardzie środowiska i najnowszym działaniu 

agenta. W tego typu środowisku działanie w czasie t, gdy środowisko znajduje się w stanie st, powoduje 

stan deterministyczny i nagrodę. Jednak w przypadku środowiska stochastycznego istnieje pewien 

poziom niepewności pod względem stanu środowiska, a także nagrody za to samo działanie w tym 

samym stanie środowiska. 

Podsumowanie 

Omówiliśmy jedną z najważniejszych technik uczenia maszynowego, RL. Rozumiemy różnicę między RL 

a nauką nadzorowaną. Uczenie się agenta w oparciu o wzmocnienie behawioralne ma ogromne 

znaczenie w modelowaniu inteligentnych maszyn, które wypełnią lukę między ludzkimi możliwościami 

a inteligentnymi maszynami. Widzieliśmy podstawowe koncepcje algorytmu RL wraz z uczestniczącymi 

komponentami. Próbowaliśmy także ustanowić równania matematyczne dla ogólnego algorytmu RL, 

w których ogólnym celem jest maksymalizacja skumulowanych korzyści dla agenta, ponieważ 

przechodzi przez różne stany przy każdym działaniu. Próbowaliśmy krótko zrozumieć MDP w 

deterministycznym i stochastycznym środowisku. Omówiliśmy również w skrócie koncepcje 

programowania dynamicznego wraz z algorytmami uczenia Qlearning i SARSA. Na koniec omówiliśmy 

pokrótce DRL uczenia się głębokiego wzmacniania jako połączenie głębokich sieci neuronowych i 

paradygmatu uczenia wzmacniającego. Przypadki użycia, które można wyprowadzić, są ogromne w tej 

części stworzyliśmy podstawy do eksploracji naszej kreatywności. W następnym rozdziale zajmiemy się 

jednym z najważniejszych aspektów zarządzania danymi, bezpieczeństwem. Cyberbezpieczeństwo jest 

niezwykle ważne przy rosnącej ilości danych. Przeanalizujemy podstawowe koncepcje ochrony 

infrastruktury wraz z niektórymi strukturami dostępnymi do przetwarzania strumieniowego i 

wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym. 



 

Bezpieczeństwo cybernetyczne 

W trakcie czytania ustaliliśmy jedno. Aby zrealizować sztuczną inteligencję, potrzebujemy dostępu do 

dużych ilości danych. Dane odgrywają kluczową rolę w budowaniu możliwości inteligentnych maszyn, 

które uzupełniają i zwiększają ludzkie możliwości. Aplikacje, które tworzymy w oparciu o architektury 

i algorytmy uczenia maszynowego są tak dobre, jak dane bazowe. Wraz ze wzrostem naszej zależności 

od danych zaczynamy postrzegać dane jako zasób w przypadku systemów o kluczowym znaczeniu, 

takich jak sprzęt medyczny, lotnictwo, systemy bankowe itp., zachowanie integralności zasobów 

danych jest jednym z najważniejszych priorytetów i kluczowych składników udanego 

rozpowszechnienia systemów opartych na sztucznej inteligencji. Ochrona infrastruktury krytyczna 

związana z naruszeniami danych jest ogólnie znana jako bezpieczeństwo cybernetyczne. Tu zobaczymy, 

w jaki sposób możemy wykorzystać różne ramy zarządzania danymi, aby chronić krytyczne zasoby 

danych i wykorzystać nasze zrozumienie ram zarządzania Big Data i uczenia maszynowego, aby 

zabezpieczyć nasz najważniejszy zasób (dane). Zajmiemy się następującymi tematami: 

* Jak możemy wykorzystać Big Data do ochrony infrastruktury krytycznej  

* Ogólne koncepcje przetwarzania strumieniowego 

* Informacje o bezpieczeństwie i zarządzanie zdarzeniami 

* Struktura pliku dziennika dostępu do serwera sieci Web i strategie wykorzystania go do 

bezpieczeństwa cybernetycznego 

* Splunk jako aplikacja korporacyjna do wdrażania bezpieczeństwa cybernetycznego 

* ArcSight jako platforma zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa 

Big Data do ochrony infrastruktury krytycznej 

Infrastruktura krytyczna (CI) to termin używany przez przedsiębiorstwa i agencje rządowe do 

definiowania aktywów i modeli roboczych, które muszą funkcjonować na optymalnym poziomie, aby 

zapewnić płynne i harmonijne wrażenia dla interesariuszy, którzy bezpośrednio lub pośrednio 

korzystają lub są pod wpływem te systemy. Przykłady obejmują sieć energetyczną, zaopatrzenie w 

wodę, transport, organy ścigania i wiele takich systemów, które muszą działać bezproblemowo przez 

całą dobę. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci większość IK uległa digitalizacji i generuje coraz więcej 

danych z heterogenicznych źródeł. Te dodatkowe zasoby danych skutkują ciągłą poprawą i eliminują 

potrzebę interwencji człowieka, a tym samym zmniejszają błąd. Dane generowane przez te systemy są 

wykorzystywane jako zasób analizy opisowej i predykcyjnej w celu planowania konserwacji 

zapobiegawczej i zapobiegania awariom. Dzięki podejściu opartemu na danych do podstawowego 

funkcjonowania CI, zaobserwowaliśmy ogromną poprawę wydajności i ogólnej niezawodności CI. 

Jednak zdarzają się ogromne incydenty, w których atakujący o złośliwych zamiarach zakłócenia CI z 

powodzeniem włamali się do CI i spowodowali zakłócenia. Na przykład Stuxnet, który został znaleziony 

w 2010 roku, celował w systemy SCADA (nadzór nadzorczy i pozyskiwanie danych) i spowodował 

uszkodzenie planów wzbogacania paliwa w Iranie, współpracując z programowalnymi sterownikami 

logicznymi (PLC). Istnieje wiele takich incydentów i prób, które zakłócają CI i powodują wieczyste 

szkody. Jednym z najważniejszych aspektów zapobiegania atakom cyberbezpieczeństwa na CI jest 

dostępność danych z CI, które są generowane w środowisku pracy. Dane te muszą być dostępne do 

analizy i potencjalnych działań możliwie jak najbliżej zdarzenia. Wraz z danymi z głównych 

komponentów CI, dane z innych heterogenicznych systemów, które są pośrednio powiązane z CI, 

muszą zostać wykorzystane do zbudowania solidnego mechanizmu obrony przed cyberatakami. 

Oznacza to, że potrzebujemy objętości danych, prędkości i różnorodności, aby skutecznie chronić CI. 



 

Te trzy V wraz z wartością jako czwarte V, która jest uzyskiwana z danych razem, stanowią Big Data. 

Innymi słowy, Big Data jest kluczowym zasobem dla skutecznych strategii przeciw cyberatakom. 

Potrzebujemy stale ewoluujących ram i procesów opartych na danych do ochrony CI, wykorzystując 

analitykę Big Data do skutecznego monitorowania bezpieczeństwa i ochrony. Ta struktura oparta na 

danych ma trzy główne elementy, jak pokazano na poniższym diagramie: 

 

Gromadzenie i analiza danych 

Podstawowe systemy tworzące elementy CI generują zasoby danych w postaci dzienników zdarzeń. 

Komponent do gromadzenia danych musi gromadzić te dzienniki ze wszystkich komponentów 

(oprogramowania i sprzętu). Oprócz systemów podstawowych proces powinien również gromadzić 

dane ze środowiska kontekstowego systemów CI. Niejednorodne logi pomagają w holistycznej analizie 

oraz dokładniejszej i dokładniejszej rozdzielczości. Oprócz uruchomionych dzienników system 

powinien także mieć możliwość przechowywania danych historycznych dla systemów CI i uzyskiwania 

do nich dostępu. Dane historyczne zapewniają wgląd oparty na podobieństwie wzorców do przeszłych 

zdarzeń. Jeśli wcześniejsze ograniczenia doprowadziły do szybkiej korekty i rozwiązania krytycznego 

zdarzenia, można zastosować nadzorowane uczenie się w celu podjęcia podobnych działań w oparciu 

o doświadczenie. Dane historyczne również bardzo pomagają w zapobieganiu przyszłym atakom 

opartym na podobnych lukach w systemie. Dane (log) generowane przez komponenty CI i powiązany 

kontekst środowiskowy można podzielić na trzy typy: 

* Dane strukturalne: W przypadku formatu strukturalnego poszczególne elementy (atrybuty) bytu są 

reprezentowane w z góry określony i spójny sposób w różnych okresach. Na przykład dzienniki 

generowane przez serwery WWW (dziennik HTTP) reprezentują pola takie jak adres IP, czas, w którym 

serwer zakończył przetwarzanie żądania, metodę HTTP, kod stanu itd. Wszystkie te atrybuty żądania 

internetowego są konsekwentnie reprezentowane w żądaniach. Ustrukturyzowane dane są 

stosunkowo łatwe do przetworzenia i nie wymagają skomplikowanego analizowania i przetwarzania 

wstępnego, zanim będą dostępne do analizy. Dzięki uporządkowanym danym przetwarzanie jest 

szybkie i wydajne. 

* Dane nieustrukturyzowane: jest to swobodnie płynący format dziennika aplikacji, który nie jest 

zgodny z żadnymi predefiniowanymi regułami strukturalnymi. Te dzienniki są zwykle generowane 

przez aplikacje i mają być używane przez osobę, która rozwiązuje problemy. Intencją jest rejestrowanie 

zdarzeń bez wyraźnego celu, aby dzienniki były czytelne dla komputera. Te dzienniki wymagają 

obszernego przetwarzania wstępnego, analizy i pewnej formy przetwarzania języka naturalnego, zanim 

będą one dostępne do analizy. 



 

* Dane częściowo ustrukturyzowane: Jest to kombinacja danych ustrukturyzowanych i 

nieustrukturyzowanych, w których niektóre atrybuty w formacie ustrukturyzowanym są 

reprezentowane w nieustrukturyzowany sposób. Informacje są podzielone na pola, które można łatwo 

przeanalizować, ale poszczególne pola wymagają dodatkowego przetwarzania wstępnego, zanim 

zostaną wykorzystane w analizie. 

Wykrywanie anomalii 

Gdy zaczynamy zbierać dane z systemów heterogenicznych, istnieje pewien wzorzec, który jest 

ustalany pod względem wielkości danych, struktury, zawartości informacji i prędkości danych. Wzór 

ten pozostaje spójny w standardowych warunkach pracy i można spodziewać się skoków lub zmian 

wzorów. Na przykład sprzedawca online może spodziewać się większej liczby zamówień w okresie 

świątecznym, a to wydarzenie nie jest traktowane jako anomalia. W przypadku nieoczekiwanej zmiany 

w regularnym schemacie danych pod względem objętości, prędkości i różnorodności element 

wykrywający anomalię uruchamia alert i powiadomienie. Jedną z ważnych cech znacznie rozwiniętego 

i niezawodnego komponentu wykrywającego anomalię jest to, że jest on w stanie wygenerować alert 

natychmiast po wystąpieniu zdarzenia, z minimalnym opóźnieniem między czasem zdarzenia a czasem 

alarmu / powiadomienia. Poniższy schemat przedstawia idealne, niezawodne i niewiarygodne 

wykrywanie anomalii składniki oparte na różnicy czasu między zdarzeniem a czasem alarmu: 

 

Działania korygujące i zapobiegawcze 

Gdy podejrzana aktywność zostanie wykryta przez komponent wykrywający anomalię, istnieją dwa 

sposoby zareagowania. W pierwszym przypadku alert / powiadomienie wymaga ręcznej interwencji w 

celu uruchomienia działania naprawczego. W drugim przypadku sam system podejmuje pewne 

działania naprawcze w oparciu o kontekst i dopuszczalny próg marginesu błędu. Na przykład, jeśli 

włamanie do obwodu termostatu zacznie nieprzewidziany wzrost temperatury w chłodni, system może 

przełączyć sterowanie na alternatywny termostat i upewnić się, że temperatura wróciła do normy i 

utrzymywała się na normalnym poziomie. Ten komponent może wykorzystywać nadzorowane uczenie 

się, a także algorytmy uczenia wzmacniającego do samodzielnego uruchamiania działań naprawczych 

na podstawie danych historycznych lub funkcji nagrody. Po zastosowaniu korekty i przywróceniu stanu 

CI do normalnego stanu system musi przeanalizować główną przyczynę i sam się szkolić, aby 

podejmował działania zapobiegawcze (zastosowanie poprawki, zmiany w modelu bezpieczeństwa, 

wdrożenie nowych kontroli dostępu itd.) . 

Koncepcyjny przepływ danych 



 

W typowych środowiskach Big Data implementowana jest architektura warstwowa. Warstwy w potoku 

przetwarzania danych pomagają oddzielić poszczególne etapy, przez które przechodzą dane, aby 

chronić krytyczną infrastrukturę. Dane przepływają przez przyjmowanie, przechowywanie, 

przetwarzanie i cykl akcji, co przedstawiono na poniższym rysunku wraz z popularnymi strukturami 

używanymi do wdrażania przepływu pracy: 

 

Większość komponentów użytych na tym rysunku to oprogramowanie typu open source i jest 

wynikiem współpracy dużej społeczności. Szczegółowa dyskusja na temat wszystkich tych elementów 

nie wchodzi w zakres tego rozdziału. Pozwól nam jednak zrozumieć te elementy na wysokim poziomie 

w kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Przegląd komponentów 

Aby pomyślnie wdrożyć strategię ochrony CI, konieczne jest zebranie danych z heterogenicznych źródeł 

poza oczywistymi źródłami, takimi jak logi serwera. Im więcej źródeł danych zostanie 

zidentyfikowanych i zintegrowanych, tym większa jest potrzeba przechowywania. Biorąc pod uwagę 

wielkość i prędkość danych, nie jest możliwe dostosowanie danych przy użyciu tradycyjnych systemów 

plików. Zamiast tego nowoczesna architektura wykorzystuje rozproszone systemy plików. 

Rozproszony system plików Hadoop 

Rozproszony system plików Hadoop (HDFS) jest jedną z najpopularniejszych implementacji 

rozproszonego systemu plików. Jest to rdzeń Hadoop, która jest platformą przetwarzania 

rozproszonego. System HDFS został zaprojektowany i ewoluował z myślą o następujących celach, które 

uzupełniają wymagania dotyczące pamięci masowej w celu ochrony CI: 

* Awaria sprzętowa: HDFS replikuje każdy blok pliku na trzech (domyślnych) węzłach. Podstawową ideą 

korzystania z przetwarzania rozproszonego jest możliwość wykorzystania sprzętu, a zatem klaster 



 

składa się z dużej liczby stosunkowo niewielkich węzłów. Przy dużej liczbie węzłów 

prawdopodobieństwo awarii n de wzrasta. Jednym z nich jest wykrywanie i usuwanie awarii sprzętu 

bez utraty danych głównych celów HDFS. Systemy ochrony CI potrzebują również tego samego 

poziomu niezawodności i odporności na uszkodzenia w celu wykrycia zagrożeń bezpieczeństwa 

cybernetycznego. 

* Duże zestawy danych: zakłada się, że aplikacje wykorzystujące HDFS jako bazowe magazyny danych 

zajmują się dużymi zestawami danych w zakresie od wielu gigabajtów do terabajtów i więcej. HDFS jest 

wbudowany w obsługę dużych plików danych. Systemy ochrony CI generują również duże ilości danych 

i radzą sobie z nimi. Dobrym przykładem jest centralna władza kraju, który monitoruje sieć internetową 

tego kraju i zajmuje się setkami gigabajtów danych na sekundę. 

* Prosty model koherencji: aplikacje CI generują pliki dziennika, które należy zapisać raz i odczytać 

wiele razy. Model koherencji jest także jednym z głównych celów projektowania HDFS. Plik, raz 

utworzony i zapisany, nie musi być zmieniany w tym modelu. Cel ten uzupełnia również aplikacje 

bezpieczeństwa cybernetycznego. 

* Przenośność na heterogenicznych platformach sprzętowych i programowych: HDFS można łatwo 

przenosić na różne platformy. Cel ten uzupełnia również podstawowe wymaganie systemów 

bezpieczeństwa cybernetycznego. Systemy bezpieczeństwa cybernetycznego są wdrażane na różnych 

platformach, a przenośność systemu plików HDFS jako podstawowego systemu plików może być 

dodatkową zaletą. 

Bazy danych NoSQL 

NoSQL (nie tylko SQL) to paradygmat, w którym dane są przechowywane w postaci encji zamiast 

typowego tabelarycznego formatu relacyjnego typu RDBMS. Jednym z głównych celów baz danych 

NoSQL jest skalowanie w poziomie i wysoka dostępność. W oparciu o bazową strukturę danych baz 

danych NoSQL są one podzielone na: 

* Bazy danych dokumentów: Każdy klucz w bazie danych jest mapowany na dokument. Dokument 

może być plikiem binarnym lub zagnieżdżoną strukturą, taką jak XML lub JSON. Przykładami baz danych 

dokumentów są MongoDB, CouchDB, Couchbase i tak dalej. 

* Bazy danych wykresów: Przydają się w przypadku danych w postaci połączonych wykresów, takich 

jak połączenia z mediami społecznościowymi. Przykładami baz danych grafów są Neo4j, OrientDB, 

Apache Giraph i tak dalej. 

* Kolumnowe bazy danych: te bazy danych reprezentują dane, przechowując dane kolumn razem 

zamiast wierszy. Są zoptymalizowane do przechowywania rozproszonego i szybkiego dostępu do 

zapytań w bardzo dużych bazach danych. Przykładami kolumnowych baz danych są Cassandra, HBase 

i tak dalej. 

Bazy danych NoSQL mogą być skutecznie wykorzystywane w implementacjach aplikacji 

bezpieczeństwa cybernetycznego, ponieważ mogą łatwo obsługiwać duże ilości struktur oraz 

częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, które są gromadzone z 

heterogenicznych źródeł otaczających CI. Bazy danych NoSQL obsługują również architekturę 

rozproszoną geograficznie, którą można skalować na żądanie bez wpływu na już utrwalone dane. Ta 

funkcja jest przydatna w przypadku stopniowego wzrostu infrastruktury CI, takiej jak usługi 

telekomunikacyjne w odległych obszarach, które są stopniowo budowane. 

MapReduce 



 

MapReduce (MR) to paradygmat programowania stanowiący rdzeń Hadoop. Może skalować 

przetwarzanie danych do ogromnie dużych woluminów. Dane i przetwarzanie mogą być 

dystrybuowane do setek i tysięcy węzłów w celu skalowania poziomego. Jak sama nazwa wskazuje, 

zadania MR zawierają dwie fazy: 

* Faza mapy 

* Faza redukcji 

W fazie mapy zestaw danych jest dzielony na części i wysyłany do niezależnego procesu w celu zebrania 

wyniku. Te równoległe procesy mapujące działają niezależnie na różnych dostępnych węzłach w 

klastrze. Po zakończeniu przetwarzania (zadanie mapy) wyniki są tasowane i sortowane przed 

rozpoczęciem zadań zmniejszania. Zadania zmniejszania ponownie uruchamiają się niezależnie w 

dostępnych węzłach, a całe obliczenia są wykonywane jako całość. Wyniki pośrednie są 

przechowywane w systemie plików (HDFS) i obejmują operacje we / wy. Z powodu tych operacji we / 

wy paradygmat MR jest odpowiedni dla obciążeń zorientowanych wsadowo, w których mają być 

przetwarzane bardzo duże ilości zestawów danych. W kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego 

szkielet MR może być wykorzystywany do przetwarzania danych historycznych pochodzących z CI oraz 

otaczającego kontekstu aplikacji i środowiska. Dane mogą być agregowane do raportowania i mogą 

być wykorzystane jako dane szkoleniowe do nadzorowanego wdrożenia cyberbezpieczeństwa 

opartego na uczeniu się. 

Apache Pig 

HDFS i MR są silnikami pamięci i obliczeniowymi stanowiącymi rdzeń Hadoop. Surowa implementacja 

aplikacji przetwarzania równoległego jest złożona i podatna na błędy. Apache Pig zapewnia owijanie 

wokół zadań przetwarzania równoległego w Hadoop. Pig ułatwia przetwarzanie dużych zestawów 

danych, zapewniając prosty interfejs programowania i interfejs API. Zadania i działania napisane za 

pomocą Pig są z natury równoległe do klastra Hadoop. W kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego 

Pig może być wykorzystywany do realizacji złożonych równoległych zadań agregacji danych i 

wykrywania anomalii wraz z przygotowaniem danych szkoleniowych do nadzorowanego uczenia się w 

przypadku, gdy aplikacja ochrony CI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego. 

Hive 

Apache Hive to hurtownia danych zbudowana na platformie Hadoop. Hive zapewnia interfejs podobny 

do SQL dla danych rezydujących na HDFS. Zapytania są wykonywane jako zadania MR, Tez lub Spark w 

klastrze Hadoop. Hive obsługuje indeksowanie szybkich zapytań wraz ze skompresowanymi typami 

pamięci, takimi jak ORC. W kontekście cyberbezpieczeństwa Hive może służyć do przechowywania 

zagregowanych widoków różnych dzienników generowanych przez aplikacje CI. Podczas gdy struktury 

przetwarzania wsadowego, takie jak MR na platformie Hadoop, są przydatne w efektywnym 

przetwarzaniu bardzo dużych ilości danych, nie są one odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa 

CI elementów misji. Takie systemy CI wymagają przetwarzania w czasie rzeczywistym (przynajmniej 

prawie w czasie rzeczywistym) danych przesyłanych strumieniowo lub mikroprocesorów w celu 

uzyskania szybkich alertów, powiadomień i działań na czas. Architektura przetwarzania 

strumieniowego wymaga większej koncentracji w kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego i 

ochrony CI. 

Opis przetwarzania strumieniowego 

Aplikacje wdrażane w przedsiębiorstwie mają dwa podstawowe komponenty: 



 

* Infrastruktura 

* Aplikacje 

Infrastruktura obejmuje fizyczny sprzęt i sieć, która łączy ze sobą różne systemy. Wdrożenie 

bezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji ma różne uwarunkowania, z powodu których ramy i procesy 

ochrony CI są również różne. Systemy bezpieczeństwa muszą działać na peryferiach infrastruktury i 

wewnątrz aplikacji. Istnieją różne zdarzenia, przez które przepływają dane (sieć i aplikacja). Zdarzenia 

mają miejsce w określonym czasie, a odpowiednie dane są dostępne do analizy i działania natychmiast 

po wystąpieniu zdarzenia. Na przykład aplikacja kliencka, taka jak przeglądarka internetowa, żąda 

dostępu do strony internetowej za pośrednictwem protokołu HTTP. Sekwencja zdarzeń jest inicjowana 

bezpośrednio po wprowadzeniu adresu URL przez przeglądarkę. Powiązana analiza oparta na żądaniu 

musi odbywać się jak najbliżej czasu zdarzenia, aby chronić aplikację internetową przed złośliwymi 

atakami. Zdolność przetwarzania danych jako strumienia wykrywającego anomalie jest kluczowym 

czynnikiem do skutecznego wdrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego. Kluczowymi zagadnieniami 

do przetwarzania strumieniowego są dane nieograniczone, przetwarzanie danych nieograniczonych i 

analiza oparta na niskim opóźnieniu: 

* Dane nieograniczone: termin ten dotyczy praktycznie nieograniczonej liczby zestawów danych. Na 

przykład pakiety sieciowe, które przepływają z jednego systemu fizycznego do drugiego. Te pakiety 

zawierają informacje, które ciągle są generowane jako ciągły strumień. 

* Nieograniczone przetwarzanie danych: przetwarzanie musi nastąpić, gdy dane są w ruchu. Pakiety 

sieciowe lub dane aplikacji muszą być dostępne i przetwarzane podczas ich generowania, w 

przeciwieństwie do silnika przetwarzania wsadowego, w którym dane trafiają do trwałej pamięci przed 

przetworzeniem. 

*Analiza małych opóźnień: analiza oparta na danych niezwiązanych musi odbywać się możliwie jak 

najbliżej zdarzenia w przypadku przypadków użycia przesyłania strumieniowego. 

Cyberbezpieczeństwo to krytyczny przypadek użycia, który wymaga analizy o niskim opóźnieniu i 

działań, aby był skuteczny. Jak widzieliśmy na ryc. 11.2, wykrywanie anomalii jest niezawodne, gdy czas 

zdarzenia i czas alarmu / powiadomienia są oddzielone minimalnym przekrzywieniem. Ta różnica jest 

zmienna i zależy od wielu warunków, takich jak przeciążenie sieci, opóźnienie wprowadzone do 

narzutu przetwarzania w środowisku rozproszonym i tak dalej. 

Semantyka przetwarzania strumieniowego 

Gdy zdarzenia są wyzwalane w systemie, pojawiają się komunikaty (pakiety danych), które są 

generowane u źródła i przetwarzane w silnikach przetwarzania. Istnieją trzy różne semantyki dla 

systemów przetwarzania strumienia, co najmniej raz, co najwyżej raz i dokładnie raz: 

* Co najmniej raz: w tym przypadku wiadomość może zostać wysłana przez źródło więcej niż raz. 

Jednak silnik przetwarzania musi zagwarantować, że jeden komunikat zostanie przetworzony co 

najmniej raz z wielu transmisji tego samego komunikatu. Możliwe jest, że wiadomość jest 

przetwarzana więcej niż raz i może być akceptowalna w niektórych przypadkach użycia. Aplikacja 

końcowa może wymagać uruchomienia sprawdzenia usuwania duplikatów semantyki. 

* Co najwyżej raz: aplikacja do przetwarzania strumieniowego gwarantuje, że wiadomość zostanie 

przetworzona tylko raz. Nawet jeśli istnieje wiele transmisji tego samego komunikatu, silnik 

przetwarzania musi zagwarantować, że komunikat nie zostanie przetworzony więcej niż jeden raz. 

Może się zdarzyć, że dany pakiet w ogóle nie zostanie przetworzony, ale nie można go przetworzyć 

więcej niż raz. Ten semantyczny jest krytyczny w aplikacjach, w których wynik końcowy transakcji 



 

prowadzi do niespójnego stanu, jeśli komunikat jest przetwarzany więcej niż jeden raz. Na przykład 

transakcja bankowa z przekazem środków musi być ściśle przestrzegana co najwyżej raz semantycznie. 

* Dokładnie raz: nawet jeśli system źródłowy dostarcza wiadomość więcej niż jeden raz, jest ona 

zużywana i przetwarzana dokładnie raz. Jest to najbardziej idealny semantyczny system 

cyberbezpieczeństwa. Krytyczny komunikat przetworzony tylko raz gwarantuje terminowe i właściwe 

działanie, które może zapobiec potencjalnym atakom na sieć i infrastrukturę aplikacji. Jednak ten 

semantyczny dokładnie raz jest najważniejszy i trudny do wdrożenia, ponieważ wymaga ścisłej 

współpracy między systemem źródłowym a docelowym. Silna spójność jest podstawowym wymogiem 

dla dokładnie raz semantycznej. 

Dokładnie raz semantyczny proces przetwarzania danych strumieniowych jest obsługiwany przez 

niektóre platformy open source, takie jak Spark Streaming, Apache Kafka i Apache Storm. Pozwól nam 

zrozumieć te frameworki na wysokim poziomie, zanim spojrzymy na architekturę wysokiego poziomu 

systemu bezpieczeństwa cybernetycznego, która wykorzystuje te frameworki. 

Spark Streaming 

Spark jest silnikiem obliczeniowym rozproszonym ogólnego zastosowania w pamięci. Spark Streaming 

API to rozszerzenie podstawowej biblioteki Spark, która została zaprojektowana z myślą o 

skalowalności, wysokiej przepustowości i odporności na uszkodzenia w celu przesyłania 

strumieniowych (nieograniczonych) celów danych. Spark Streaming integruje się z różnymi źródłami 

danych, takimi jak gniazda sieciowe TCP, logi serwera HTTP, producenci kafka, strumienie mediów 

społecznościowych i tak dalej. Strumienie i złożone zdarzenia są przetwarzane za pomocą operacji 

ogólnych, takich jak MapReduce, join i okienkowanie. Dane w ruchu można analizować, agregować, 

filtrować i wysyłać do dalszych aplikacji, pamięci trwałej lub paneli kontrolnych na żywo. Algorytmy 

uczenia maszynowego i przetwarzania grafów oraz interfejsy API można zastosować do 

nieograniczonych danych za pomocą Spark Streaming. Spark Streaming dzieli dane strumieniowe na 

partie na podstawie okienkowania opartego na czasie. Strumień jest dzielony na fragmenty w 

określonych (wstępnie zdefiniowanych i konfigurowalnych) odstępach czasu i przetwarzany jako 

dyskretny strumień jako abstrakcyjna jednostka przetwarzająca na niskim poziomie. Nazywa się to 

DStream. DStreams można utworzyć na podstawie wejściowych danych strumieniowych (dzienniki 

sieciowe lub dzienników aplikacji) lub można je wykorzystać z systemów strumieniowych takich jak 

Flume, Storm lub Kafka. Strumień przesyłania strumieniowego Spark można postrzegać koncepcyjnie 

w następujący sposób: 

 



 

Spark Streaming zapewnia dokładnie raz semantykę danych przesyłanych strumieniowo jako 

niezawodny odbiornik, gdy źródło przesyłania strumieniowego jest włączone do przetwarzania 

potwierdzeń (na przykład Kafka). 

Kafka 

Kafka działa jako dziennik z wyprzedzeniem zapisu, który rejestruje wiadomości w trwałym sklepie i 

pozwala subskrybentom czytać i stosować te zmiany we własnych sklepach w odpowiednim czasie 

systemowym. Do powszechnych subskrybentów należą usługi na żywo, które wykonują agregację 

komunikatów lub inne przetwarzanie tych strumieni, a także potoki Hadoop i hurtowni danych, które 

ładują praktycznie wszystkie kanały do przetwarzania zorientowanego na partię. Ogólnie rzecz biorąc, 

Kafka został zbudowany z następujących elementów mając na uwadze: 

* Luźne powiązanie między producentami wiadomości a konsumentami wiadomości 

* Trwałość danych wiadomości dla różnych konsumentów i obsługa awarii 

* Maksymalizuj przepustowość od końca do końca dzięki komponentom o niskim opóźnieniu 

* Zarządzanie różnorodnymi formatami i typami danych 

* Skalowanie serwerów liniowo bez wpływu na istniejącą konfigurację 

W Kafce każda wiadomość jest tablicą bajtów. Producenci to aplikacje lub procesy, które chcą 

przechowywać informacje w kolejkach Kafka. Wysyłają wiadomości do tematów Kafka, które 

przechowują wiadomości wszystkich typów. Każdy temat jest podzielony na jedną lub więcej partycji. 

Każda partycja jest uporządkowanym dziennikiem komunikatów z zapisem z wyprzedzeniem. System 

wykonuje tylko dwie operacje: 

* Aby dołączyć na końcu dziennika 

* Aby pobrać wiadomości z danej partycji, zaczynając od identyfikatora wiadomości 

Fizycznie każdy temat jest rozłożony na różnych brokerów Kafka, którzy obsługują jedną lub dwie 

partycje każdego tematu. Idealnie, rurociągi Kafka powinny mieć jednolitą liczbę partycji na brokera i 

wszystkie tematy na każdym komputerze. Konsumenci to aplikacje lub procesy, które subskrybują dany 

temat lub odbierają wiadomości z tych tematów. Poniższa grafika przedstawia uproszczony układ 

koncepcyjny klastra Kafka: 



 

 

W systemach przesyłania wiadomości wiadomości muszą być gdzieś przechowywane. W Kafce 

przechowujemy wiadomości w Tematach. Każdy temat należy do kategorii, co oznacza, że jeden temat 

może przechowywać informacje o towarach, a drugi może przechowywać informacje o sprzedaży. 

Producent, który chce wysłać wiadomość, może wysłać ją do wybranej przez siebie kategorii. 

Konsument, który chce przeczytać te wiadomości, po prostu zasubskrybuje interesującą go kategorię i 

zużyje ją. Oto kilka warunków, które musimy znać w zakresie publikowania i subskrybowania 

architektury: 

* Okres przechowywania: wiadomości w temacie muszą być przechowywane przez określony czas, aby 

zaoszczędzić miejsce niezależnie od przepustowości. Możemy skonfigurować okres przechowywania, 

który domyślnie wynosi 7 dni od naszego wyboru. Kafka będzie przechowywać wiadomości przez 

skonfigurowany okres, a następnie je usunie. 

* Polityka przechowywania przestrzeni: Możemy również skonfigurować temat Kafka, aby usuwać 

komunikaty, gdy rozmiar osiągnie próg wymieniony w konfiguracji. Ten scenariusz może jednak 

wystąpić, jeśli nie wykonałeś wystarczającego planowania pojemności przed wdrożeniem Kafki w 

swojej organizacji. 

* Przesunięcie: Każda wiadomość w Kafce ma przypisany numer zwany przesunięciem. Tematy składają 

się z wielu partycji; każda partycja przechowuje wiadomości w kolejności, w której przybyły. 

Konsumenci potwierdzają komunikat z przesunięciem; oznacza to, że wszystkie wiadomości przed tym 

przesunięciem wiadomości są odbierane przez konsumenta. 

* Partycja: każdy temat Kafka składa się z określonej liczby partycji. Musimy skonfigurować liczbę 

partycji podczas tworzenia tematów. Partycje są dystrybuowane i pomagają osiągnąć wysoką 

przepustowość. 

* Zagęszczanie: Zagęszczanie tematów zostało wprowadzone w wersji Kafka 0.8. W Kafce nie ma 

możliwości przejścia na poprzednie wiadomości, wiadomość zostaje usunięta po upływie okresu 

przechowywania. Czasami możesz otrzymać nowe wiadomości Kafka z tym samym kluczem, który 

zawiera kilka zmian, i tylko po stronie konsumenta chcesz przetwarzać najnowsze dane. 

Kompaktowanie pomaga osiągnąć ten cel poprzez kompaktowanie wszystkich wiadomości za pomocą 

tego samego klucza i tworzy przesunięcie mapy dla klucza: przesunięcie. Pomaga w usuwaniu 

duplikatów z dużej liczby wiadomości. 



 

* Lider: partycje są replikowane w klastrach Kafka na podstawie określonego współczynnika replikacji. 

Każda partycja ma brokera liderów i obserwujących, a wszystkie żądania odczytu i zapisu do partycji 

będą przekazywane tylko przez lidera. Jeśli lider upadnie, zostanie wybrany inny lider i proces zostanie 

wznowiony. 

* Buforowanie: Kafka buforuje wiadomości zarówno po stronie producenta, jak i konsumenta, aby 

zwiększyć przepustowość i zredukować IO. 

Połączenie Spark Streaming i Kafka tworzy 

kompleksowa architektura do wdrażania aplikacji bezpieczeństwa cybernetycznego. Te aplikacje są 

odporne na uszkodzenia, zapewniają małe opóźnienia i są w stanie obsłużyć dużą liczbę zdarzeń na 

sekundę. Oto architektura referencyjna dla aplikacji bezpieczeństwa cybernetycznego korzystających 

z ekosystemu Big Data: 

 

Przyjrzyjmy się teraz niektórym typowym typom ataków cyberbezpieczeństwa i ogólnym strategiom 

radzenia sobie z nimi. 

Typy ataków cyberbezpieczeństwa 

„Jednym z głównych zagrożeń cybernetycznych jest myślenie, że ich nie ma. Drugim jest próba 

wyleczenia wszystkich potencjalnych zagrożeń. (Napraw podstawy, chroń najpierw to, co ważne dla 

Twojej firmy, i bądź gotowy odpowiednio zareagować na istotne zagrożenia. Pomyśl o danych, ale 

także o integralności usług biznesowych, świadomości, doświadczeniach klientów, zgodności i reputacji 

”. - Stephane Nappo 

W miarę cyfryzacji coraz większej liczby systemów i elementów CI rośnie także liczba naruszeń 

bezpieczeństwa. Atakujący wykorzystują nowatorskie techniki w celu wykorzystania luk w aplikacjach, 

aby uzyskać dostęp do nieautoryzowanych informacji i uprawnień administracyjnych. W tej sekcji 

wymienimy niektóre typowe typy ataków i ich ogólne rozwiązania. 

Pishing 

Jest to jeden z najczęstszych i najskuteczniejszych (z perspektywy atakującego) ataków na aplikacje. W 

większości przypadków atakujący wysyła do użytkownika wiadomość e-mail lub znajomą komunikację, 

aby nakłonić go do śledzenia adresu URL i podania kwalifikacji. Chodzi o to, aby użytkownik uwierzył, 

że wiadomość jest autentyczna. Atakujący czasami tworzy atrapę, ale identyczną stronę internetową, 



 

którą użytkownik zna i nie znajduje powodu, by podejrzewać autentyczność. Gdy użytkownik kliknie 

adres URL, niektóre złośliwe oprogramowanie jest pobierane na komputer i zaczyna uzyskiwać dostęp 

do informacji za pośrednictwem połączonych sieci. Atakom tym można zapobiec za pomocą 

algorytmów uczenia maszynowego. Nagłówki i treść wiadomości e-mail użytkownika mogą służyć jako 

dane szkoleniowe i mogą szkolić model w zakresie rozumienia typowych wzorców. Ta nauka może 

pomóc w wykryciu próby wyłudzenia informacji na podstawie trendów behawioralnych w 

historycznych wiadomościach e-mail. 

Ruch lateralny 

Gdy atakujący uzyskuje dostęp do sieci przedsiębiorstwa, próbuje wykorzystać luki w danym węźle 

sieci. Robiąc to, atakujący przenosi się z jednego punktu końcowego sieci do drugiego, uzyskując 

dostęp do większej liczby usług oraz administracji infrastrukturą sieci i aplikacji. Ten ruch pozostawia 

ślady w dziennikach sieciowych. 

Algorytmy uczenia maszynowego można trenować z ruchami bocznymi do śledzenia danych i wykrywaj 

podejrzane ruchy użytkownika. Jeśli te ruchy są śledzone przez przesyłanie strumieniowe dzienników 

sieciowych na żywo przez systemy przetwarzania, włamanie można potencjalnie wykryć w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego. 

Ataki Injection 

Szkodliwy kod jest dostarczany do aplikacji docelowej za pomocą pól formularza lub innych 

mechanizmów wejściowych. Wstrzykiwanie SQL jest szczególnym przypadkiem ataku wstrzykiwania, 

w którym instrukcje SQL są wpychane do systemu za pośrednictwem danych wejściowych pól, a 

polecenia SQL mogą uzyskać zrzut wrażliwe dane poza siecią. Osoba atakująca może uzyskać dostęp 

do szczegółów uwierzytelniania, jeśli znajdują się one w bazie danych. Pomimo wszystkich walidacji pól 

i filtrowania w warstwie serwera WWW, ataki wstrzykiwania są częste i są jednym z wiodących 

rodzajów ataków. Dzienniki bazy danych mogą być używane do szkolenia modeli uczenia maszynowego 

na podstawie statystycznych profili użytkowników, które można budować przez pewien okres czasu, 

gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z bazami danych. Nieprawidłowości w schemacie dostępu 

można wywoływać jako anomalie i generować alarmy. Oprócz iniekcji SQL atakujący czasami 

uruchamiają skrypty, które podszywają się pod rzeczywistego użytkownika aplikacji i wykonują 

czynności funkcjonalne w imieniu biznesowym użytkownika. Na przykład, jeśli atakujący może uzyskać 

dostęp do platformy handlu elektronicznego i rozpoczyna składanie zamówień w imieniu rzeczywistych 

użytkowników lub wykonuje podobne operacje, takie jak zmiana adresu. W takim przypadku modele 

uczenia maszynowego muszą zostać przeszkolone, aby nauczyć się indywidualnych zachowań 

użytkowników, a modele te należy wykorzystać do zidentyfikowania podejrzanych zmian w nawigacji 

użytkownika i wzorcu działania w aplikacji internetowej. 

Obrona oparta na AI 

„Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu możemy przeprowadzać wnioskowanie oraz 

monitorowanie i alarmowanie oparte na wzorcach, ale prawdziwą szansą jest przywrócenie 

predykcyjne.” - Rob Stroud 

Gdy sztuczna inteligencja zostanie zdemokratyzowana, atakujący będą mieli również dostęp do 

narzędzi i technik wykorzystywania sztucznej inteligencji do atakowania IK. Mechanizm obrony przed 

takimi atakami również musi się zmodernizować, aby wykorzystać moc danych i obliczeń do szybkiego 

budowania modeli opartych na sztucznej inteligencji w celu obrony CI i innych aplikacji. Zgodnie z 



 

ogólną zasadą poniższy schemat pokazuje etapy mechanizmów obrony opartych na sztucznej 

inteligencji przed atakami cyberbezpieczeństwa: 

 

Do wykrywania i zapobiegania cyberatakom można wykorzystywać różne algorytmy uczenia 

maszynowego. Chociaż każda aplikacja różni się konfiguracją sieci i zabezpieczeń, ogólne wytyczne 

dotyczące zapobiegania atakom cybernetycznym za pomocą różnych algorytmów uczenia 

maszynowego przedstawiono na poniższym schemacie: 

Zrozumienie SIEM 

Zarządzanie incydentami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM) to proces, który pomaga 

w implementacji bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez gromadzenie informacji związanych z 

bezpieczeństwem (na przykład dzienników sieci i aplikacji) w scentralizowanej lokalizacji lub 

oznaczanie tych zasobów informacyjnych na krawędzi (lokalizacji, w której dane są generowane w 

przypadku IoT) i wykorzystuje te informacje do identyfikacji anomalii, które wskazują na naruszenia 

infrastruktury bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. SIEM ułatwia także ciągłe monitorowanie 

infrastruktury bezpieczeństwa, zapewniając intuicyjne pulpity nawigacyjne wizualizacji. SIEM jako 

proces jest implementowany jako pakiet oprogramowania zarządzanego przez zabezpieczenia 

korporacyjne z kontrolą dostępu opartą na rolach. Wspólne cechy charakterystyczne systemu SIEM 

przedstawiono na poniższym schemacie: 



 

 

Aplikacja SIEM musi obsługiwać podstawowe elementy składowe w następujący sposób: 

* Zbieranie danych: oprogramowanie SIEM powinno obsługiwać różne protokoły komunikacji 

sieciowej, aby łączyć się z heterogenicznymi systemami w obrębie organizacji. Surowe dane są 

dostępne w postaci dzienników z aplikacji korporacyjnych, pakietów ruchu sieciowego i kontrolerów 

sprzętowych. Te surowe dane należy gromadzić w sposób płynny i bezpieczny. Każdy indywidualny 

system powinien zostać zidentyfikowany i dodany do stosu gromadzenia danych w celu pomyślnego 

wdrożenia SIEM. Zebrane dane z różnych systemów mogą mieć różne formaty, takie jak tekst, XML, 

JSON, pliki binarne i tak dalej. 

System SIEM musi obsługiwać różnorodne formaty danych. 

* Trwałość danych: W zależności od ilości danych oprogramowanie SIEM może wykorzystywać dyski 

lokalne i sieciowe lub rozproszone systemy plików, takie jak HDFS, do utrwalania danych. Gdy tylko 

dane z aplikacji i urządzeń są dostępne dla SIEM, musi je przeanalizować w zależności od formatu, 

zindeksować je i udostępnić do wyszukiwania ad hoc przez użytkownika lub zintegrowaną aplikację. 

Historyczne i ciągłe dzienniki są ciągłym i stale powiększającym się zasobem, dlatego funkcja 

indeksowania systemu SIEM musi być zaawansowana i wydajna. 

* Normalizacja danych: Jest to jeden z najważniejszych aspektów oprogramowania SIEM. Po uzyskaniu 

i utrwaleniu danych należy je modelować i znormalizować. Celem normalizacji jest ułatwienie 

komponentowi wizualizacji wyświetlania krytycznych informacji na desce rozdzielczej. Moduł 

normalizacyjny może również wykorzystywać zasoby danych do budowy modeli uczenia maszynowego 

w oparciu o trendy historyczne. Systemy SIEM, które wykorzystują dane do szkolenia uczenia 

maszynowego modele i analizy predykcyjne będą bardziej poszukiwane w porównaniu z systemami 

SIEM, które wykonują analizy opisowe i dostarczają alerty oparte na regułach. 

* Wizualizacja danych: Wizualizacja jest oknem dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i 

zarządzanie przedsiębiorstwem, które mogą wymagać ogólnego widoku ogólnego stanu systemu. 

Ponieważ decyzje i działania opierają się na tym, co widać na desce rozdzielczej, systemy SIEM muszą 

wdrożyć przemyślany i dokładny proces definiowania wizualizacji. Ponieważ każde przedsiębiorstwo i 

przypadek użycia jest wyjątkowy, jedna wizualizacja nie jest odpowiednia dla wszystkich. Narzędzie 

SIEM musi zapewniać łatwe dostosowania komponentu wizualizacji. Ogólny zestaw elementów 

wizualizacji przedstawiono na poniższym diagramie: 



 

 

Atrybuty i funkcje wizualizacji 

Atrybuty i funkcje wizualizacji są następujące: 

* Pobieranie wartości: oprogramowanie SIEM powinno obsługiwać pobieranie dowolnych wartości 

atrybutów w zasobach danych. W idealnym scenariuszu oprogramowanie SIEM będzie obsługiwać 

język zapytań podobny do SQL w celu pobierania danych na podstawie wielu zestawów danych w 

oparciu o niektóre warunki łączenia. 

* Filtrowanie i sortowanie: oprogramowanie SIEM powinno obsługiwać intuicyjne filtrowanie i 

sortowanie na podstawie jednej lub wielu kluczowych kolumn pożądanych przez użytkownika 

końcowego. 

* Ekstremalne wartości: oprogramowanie SIEM powinno obsługiwać podkreślanie ekstremalnych 

wartości atrybutów za pomocą kodowania kolorami, aby użytkownik mógł szybko podjąć działania w 

oparciu o warunki krytyczne. 

* Zakres danych: w przypadku kluczowych atrybutów SIEM powinien udostępnić funkcję wyróżnienia 

wartości zakresu, aby zidentyfikować ewentualne anomalie. 

* Dystrybucja danych: oprogramowanie SIEM powinno mieć funkcję pokazującą dystrybucję danych 

dla kluczowych atrybutów w oparciu o zestaw kryteriów. Może odpowiadać na pytania takie jak: jaka 

jest dystrybucja różnego rodzaju ataków cyberbezpieczeństwa? Zespół wsparcia może zająć się 

najważniejszymi przyczynami skutecznego zabezpieczenia IK. 

* Reprezentacja anomalii: Anomalie powinny być reprezentowane w taki sposób, aby przyciągały 

uwagę i dostarczały wystarczających informacji do natychmiastowego ograniczenia ryzyka. 

* Klastrowanie i korelacja danych: Dane związane z aplikacjami infrastruktury bezpieczeństwa CI 

powinny być wizualizowane w klastrach lub grupach powiązanych ze sobą jednostek. Aplikacja 

powinna obsługiwać niektóre operacje (filtrowanie, sortowanie itd.) W klastrach. 

* Alarmowanie: oprogramowanie SIEM powinno obsługiwać mechanizmy generowania alertów o 

krytycznych zdarzeniach. Użytkownik musi mieć możliwość skonfigurowania progów alertów i 

skonfigurowania nowych alertów zgodnie z wymaganiami. W przypadku często używanych 

dzienników, takich jak dzienniki dostępu do serwera WWW, aplikacja powinna mieć predefiniowane 

alerty, które można szybko skonfigurować, konfigurując wartości progowe. Oprogramowanie powinno 

także wykorzystywać dane historyczne do szkolenia modeli uczenia maszynowego, które generują 

alarmy prewencyjne w oparciu o przeszłe trendy. 



 

Ddokonamy przeglądu dwóch pakietów oprogramowania SIEM. Splunk i ArcSight ESM to dwie 

najpopularniejsze aplikacje SIEM, które są szeroko wdrażane w niektórych elementach CI misji. 

Splunk 

Splunk to jedno z najpopularniejszych i sprawdzonych rozwiązań SIEM na rynku. Jest zaufany przez 

ponad 15 000 klientów na całym świecie w zakresie ochrony IK. W tej sekcji omówimy niektóre funkcje 

obsługiwane przez Splunk do monitorowania bezpieczeństwa i ostrzeganie. Ogólny przegląd platformy 

Splunk jest przedstawiony w następujący sposób: 

 

Splunk jako platforma zapewnia szereg podproduktów spełniających określone potrzeby 

organizacyjne. W kontekście tego rozdziału przejrzyjmy funkcje wysokiego poziomu Splunk Enterprise 

Security i Splunk Light. 

Splunk Enterprise Security 

Jest to kompleksowy pakiet, który obejmuje całościowy obraz bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, 

usprawniając operacje bezpieczeństwa przy skróconym czasie działania, udostępniając dane 

maszynowe do kompleksowej wizualizacji za pomocą interaktywnych pulpitów nawigacyjnych oraz 

wykorzystując uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do szkolenia modeli predykcyjnych w 

zakresie bezpieczeństwa prewencyjnego środki. 

Splunk Light 

Splunk Light to specyficzna funkcja produktu, która obsługuje dzienniki dla całego przedsiębiorstwa. 

Dzienniki zawierają mnóstwo informacji, które można wykorzystać do korekcyjnego i zapobiegawczego 

cyberbezpieczeństwa. Splunk Light umożliwia przedsiębiorstwom gromadzenie i indeksowanie 

wszystkich plików dziennika bez względu na ich strukturę i inną semantykę. Warstwa wprowadzania 

danych jest wystarczająco elastyczna, aby akceptować dzienniki w dowolnym formacie. Istnieje 

intuicyjny interfejs użytkownika, który odczytuje dzienniki ze skonfigurowanej lokalizacji i prowadzi 

użytkownika przez różne konfiguracje środowiska wykonawczego, co ułatwia indeksowanie zawartości 

plików dziennika. Komponent forwardera może zbierać logi z systemów, które nie są bezpośrednio 

dostępne dla Splunk z powodu ograniczeń sieci. Spedytor może łączyć się ze źródłami zewnętrznymi z 

wieloma obsługiwanymi protokołami i pobiera dane do Splunk Light w celu wstępnego przetwarzania 

i indeksowania. Splunk obsługuje schemaless pisze paradygmat struktur Big Data. Schemat jest 

definiowany w czasie odczytu i może istnieć wiele interpretacji zasobów danych w zależności od 

kontekstu i przypadku użycia. Inną przydatną funkcją jest obsługa wnioskowania chronologicznego. 

Splunk może określić sekwencję zdarzeń na podstawie znacznika czasu i komunikatów, w których 

brakuje znacznika czasu; może również wywnioskować znacznik czasu na podstawie kontekstu. 



 

Wszystkie dzienniki są dostępne w scentralizowanej lokalizacji i można uzyskać do nich dostęp w spójny 

sposób, niezależnie od źródła i formatu. Dzienniki są stale indeksowane w tle i są dostępne do analizy, 

filtrowania, sortowania i agregacji. Splunk obsługuje SPL (Splunk Search Processing Language) jako 

prosty interfejs zapytań podobny do SQL w plikach dziennika. Obsługuje także polecenia analityczne i 

wizualizacyjne, co ułatwia wykrywanie anomalii w oparciu o różne wzorce i wartości odstające. 

Wyszukiwanie jest agnostyczne w odniesieniu do wstępnie przetworzonych i indeksowanych 

dzienników lub dzienników przesyłania strumieniowego. Istnieje wspólny interfejs do przeszukiwania 

dzienników, który umożliwia zapytania do dzienników w czasie rzeczywistym. Wyniki wyszukiwania 

można wizualizować za pomocą interaktywnego pulpitu nawigacyjnego. Wizualizacja zapewnia 

możliwość wycinania i kostkowania od razu po wyjęciu z pudełka i może być łatwo dostosowana do 

wymagań przedsiębiorstwa. Oto zrzut ekranu wykonania zapytania wyszukiwania w języku 

przetwarzania: 

 

Aby SIEM był skuteczny, dane zdarzeń z wielu dyskretnych źródeł muszą być dostępne do analizy w 

scentralizowanym miejscu; Splunk umożliwia korelację złożonych zdarzeń w różnych systemach. 

Umożliwia to monitorowanie pochodzenia zdarzenia jako takiego pochodzi ze źródła i jego korelacji ze 

zdarzeniami z innych systemów źródłowych. Ułatwia to natychmiastowe dochodzenie zespołowi ds. 

Bezpieczeństwa z większą szansą na znalezienie głównej przyczyny anomalii. Splunk Light może 

automatycznie wykrywać zmiany wzoru bez konieczności interwencji użytkownika. Na przykład 

określony host aplikacji WWW otrzymuje n żądań w dniu d tygodnia, jeśli nastąpiła znacząca zmiana. 

Splunk może podkreślić zmianę wzoru, którą można szybko zbadać. Splunk Light umożliwia 

konfigurację alertów na podstawie typowych wyszukiwań przeprowadzanych przez zespoły 

administracyjne. Zapytania dotyczące alertów można ustawić tak, aby działały z określoną 

częstotliwością lub w czasie rzeczywistym, zgodnie z kontekstem przypadku użycia, jak pokazano na 

poniższym zrzucie ekranu: 



 

 

ArcSight ESM 

ArcSight ESM to produkt HP SIEM, który zapewnia premierowe rozwiązania do zarządzania zdarzeniami 

bezpieczeństwa. ArcSight analizuje i koreluje każde zdarzenie oraz udostępnia je do wykrywania 

anomalii. Produkt w znacznym stopniu uzupełnia starania w zakresie zgodności i ryzyka zarządzania. 

Pomaga zespołom operacyjnym sieci. Najważniejsze cechy ArcSight są następujące: 

*Zgodność z przepisami 

* Zautomatyzowane zbieranie i archiwizowanie dzienników 

*Wykrywanie oszustw 

* Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym 

* Biznesowy wskaźnik KPI do mapowania i monitorowania zasobów IT 

* Analiza wpływu zagrożeń na działalność i automatyczne ustalanie priorytetów 

Często Zadawane Pytania 

Zróbmy małe podsumowanie. 

P: Jakie znaczenie ma Big Data w cyberbezpieczeństwie? 

O: Duże zbiory danych i bezpieczeństwo cybernetyczne uzupełniają się nawzajem i odgrywają istotną 

rolę we wzajemnym znaczeniu i użyteczności. Ponieważ coraz więcej urządzeń łączy się cyfrowo, 

generuje więcej danych (wolumin); dane generowane przez te podłączone urządzenia muszą być 



 

przetwarzane w neartime (prędkość) i przybiera różne formy, takie jak strukturyzowane, 

nieustrukturyzowane i półstrukturalne (odmiana). Te trzy V stanowią dane ig w ogóle, co prowadzi do 

czwartej V. zapobieganie atakom na zasoby komputerowe organizacji. 

P: Jakie jest znaczenie infrastruktury krytycznej (CI)? Jakie są kluczowe elementy ochrony CI? 

O: Infrastruktura krytyczna to termin używany przez przedsiębiorstwa i agencje rządowe do 

definiowania aktywów i modeli roboczych, które muszą funkcjonować na optymalnym poziomie, aby 

zapewnić płynne i harmonijne wrażenia dla interesariuszy, którzy bezpośrednio lub pośrednio 

korzystają z nich lub mają na nie wpływ systemy. Krajowa sieć energetyczna jest dobrym przykładem 

IK. Większość systemów CI jest teraz zdigitalizowana, a zatem kontrolowana za pomocą programów 

komputerowych z minimalnym nadzorem człowieka. Krytyczność tych systemów funkcjonujących 

wokół sieci zegar czyni je również podatnymi na cyberataki. Systemy chroniące CI przed atakami są 

również niezwykle ważne z punktu widzenia obrony. Systemy CI generują duże ilości danych dziennika 

i innych danych operacyjnych. Te dane są najważniejszym zasobem w ochronie IK. Oprócz danych 

potrzebujemy systemów, które będą w stanie terminowo wykorzystywać i przetwarzać te zasoby 

danych w celu wykrycia anomalii w zachowaniach systemu i generowania alertów, które wyzwalają 

ludzkie lub automatyczne działania. 

P: Jak wykorzystać uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do skutecznej ochrony CI? 

O: Alerty oparte na regułach i systemy monitorowania nie są wystarczające, aby poradzić sobie z 

atakami cyberbezpieczeństwa i chronić elementy CI. Modele uczenia maszynowego należy szkolić w 

oparciu o dane historyczne (uczenie nadzorowane), aby przewidzieć wystąpienie złośliwych działań z 

wyprzedzeniem lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego, gdy trwa wtargnięcie. Uczenie maszynowe i 

sztuczna inteligencja przenosi systemy bezpieczeństwa cybernetycznego na analizę predykcyjną, która 

pomaga w zapobieganiu atakom. 

P: Czy to możliwe, że osoby atakujące wykorzystują sztuczną inteligencję do naruszenia infrastruktury 

bezpieczeństwa? Jak się przed tym chronić? 

O: Tak, atakujący już wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, naruszając 

infrastrukturę bezpieczeństwa. To wyścig, w którym można lepiej pokonać atakujących i chronić 

systemy. Dane są zaletą w systemach chroniących CI. Dane pochodzące z heterogenicznych źródeł 

muszą być wykorzystywane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby wyprzedzić i chronić IK. 

P: Jakie znaczenie ma przetwarzanie strumieniowe w cyberbezpieczeństwie? 

O: Zasoby Big Data można przetwarzać w trybie wsadowym i w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie w 

trybie wsadowym jest odpowiednie dla dużych ilości danych i gdy procesy nie są wrażliwe na czas (nie 

muszą odbywać się w czasie rzeczywistym). Jednak systemy CI stale generują dane jako nieograniczone 

źródło informacji. Przetwarzanie, przetwarzanie i analiza muszą odbywać się możliwie jak najbliżej 

zdarzenia, aby mieć szansę na ochronę elementów CI. Przetwarzanie strumieniowe to paradygmat 

architektoniczny, który zajmuje się nieograniczonymi danymi, które są zużywane jako strumień i 

przetwarzane, nawet gdy są w ruchu. Jest to przydatne przy wykonywaniu wykrywania anomalii, nawet 

gdy trwa wtargnięcie, i pomaga zapobiegać potencjalnym atakom na CI. 

Podsumowanie 

Przeanalizowaliśmy podstawowe koncepcje bezpieczeństwa cybernetycznego i znaczenie Big Data w 

radzeniu sobie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa krytycznych aplikacji. Przetwarzanie dużych danych 

ma dwa podstawowe typy, przetwarzanie wsadowe i przetwarzanie w czasie rzeczywistym, do 



 

przesyłania danych strumieniowych źródła. Przebadaliśmy podstawowe koncepcje i ramy 

przetwarzania wsadowego i przetwarzania w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie strumieniowe w 

czasie rzeczywistym jest ważne w przypadku zagrożeń cybernetycznych. Widzieliśmy różne rodzaje 

typowych zagrożeń bezpieczeństwa i podatności wykorzystywanych przez atakujących. Uczenie 

maszynowe i sztuczna inteligencja są w dużej mierze zdemokratyzowane i wykorzystywane przez 

atakujących do wyrafinowanych ataków na IK. To sprawia, że wykorzystanie uczenia maszynowego i 

sztucznej inteligencji jest krytyczna uwaga przy budowaniu systemów, które zajmują się atakami 

cyberbezpieczeństwa. Sprawdziliśmy podstawowe elementy składowe systemów SIEM i kilka 

przykładów, Splunk i ArcSight SEM, jako dwa najpopularniejsze frameworki SIEM. Dziedzina 

cyberbezpieczeństwa ma pierwszorzędne znaczenie i należy przeprowadzić więcej badań w celu 

ochrony zasobów danych. Ochrona zasobów danych ma jeszcze większe znaczenie przy coraz większej 

zależności CI i innych systemów od dostępności dokładnych i wiarygodnych danych. W następnym i 

ostatnim rozdziale tej książki zajmiemy się obliczeniami kognitywnymi. Inteligencja poznawcza 

przybliża maszyny do inteligencji ludzkiej, jak to możliwe. To ekscytująca dziedzina badań, w której 

dokonamy przeglądu niektórych podstawowych koncepcji i dostępnych narzędzi do 

eksperymentowania i realizacji inteligencji poznawczej w inteligentnych maszynach, które uzupełnią i 

zwiększą ludzkie możliwości. 



 

Komputery kognitywne 

Jak dotąd studiowaliśmy ogólne zasady uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI). To 

dobra podstawa i punkt wyjścia do tworzenia inteligentnych maszyn, które mogą uzupełniać i 

zwiększać ludzkie możliwości. Jest to możliwe dzięki stale rosnącej mocy obliczeniowej i dostępności 

coraz większej ilości danych. Jednak, aby zbudować sztuczne maszyny, które potencjalnie mogą 

pasować (lub cale bliżej) do ludzkiego mózgu, musimy rozwinąć nasze rozumienie ludzkiego poznania. 

Podczas gdy przez tyle dziesięcioleci (lub stuleci) dokonano ogromnej ilości badań i myślenia, daleko 

nam do pełnego dekodowania programu natury, jeśli chodzi o ludzkie poznanie. W tym rozdziale 

zainicjujemy czytelnika na temat kognitywistyki i przedstawimy niektóre ramy, które są dostępne, aby 

kontynuować badania. W trakcie ostatniego rozdziału przedstawimy następujące kwestie: 

* Ogólne zasady kognitywistyki 

* Systemy poznawcze 

* Zastosowanie inteligencji poznawczej w analizie dużych zbiorów danych Wprowadzenie IBM Watson 

jako jednej z najbardziej zaawansowanych platform obliczeniowych 

* Opracowanie aplikacji IBM Watson w Javie 

Kognitywistyka 

W naszym dążeniu do zbudowania inteligentnych maszyn staramy się budować zdolności, które pasują 

do siebie i w większości naśladują ludzki mózg i narządy zmysłów. Istnieje pięć zmysłów i pierwotnych 

narządów odpowiadających każdemu, przez który postrzegamy ten świat. Cel kognitywistyki polega na 

zbudowaniu tych zdolności sensorycznych w inteligentnych maszynach, aby interakcje z nimi były 

naturalne i bezproblemowe: 

* Wizja: Aby zobaczyć obiekty, zrozum ich położenie w trzech podstawowych wymiarach, a także ich 

ruch wraz z czasem jako czwartym wymiarem. Podczas gdy używamy naszych oczu jako zewnętrznego 

interfejsu dla widzenia, wszystko inne dzieje się w mózgu. Wdrażając zasady kognitywistyki, jesteśmy 

w stanie zbudować inteligentne systemy, które mogą widzieć obiekty i ich ruchy za pomocą kamer 

wideo oraz stworzyć model matematyczny do przekształcania sygnału wzrokowego w wiedzę. 

* Przesłuchanie: W tym sensie słyszymy różne sygnały audio. Zewnętrznym interfejsem do tego w 

ludzkim ciele są uszy i po raz kolejny przetwarzanie dźwięku odbywa się w mózgu. Możemy 

zidentyfikować osobę za pomocą głosu, zrozumieć znaczenie sygnału, wszystko dzięki zdolności mózgu 

do przetwarzania sygnału w czasie rzeczywistym, i użyć pamięci do umieszczenia sygnału audio w 

kontekście i uruchomienia niezbędnych działań. Systemy sztucznej inteligencji można również 

modelować w taki sposób, aby odbierały sygnały dźwiękowe i przetwarzały je za pomocą NLP i 

przekładały je na wiedzę, a także wyzwalały działania. 

* Smak: Dzięki temu zmysłowi możemy postrzegać smak przedmiotu (jedzenia). Zewnętrznym 

interfejsem jest język, a sygnał smakowy jest przetwarzany w mózgu. 

* Olfaction: Dzięki temu zmysłowi możemy wąchać różne przedmioty. Zewnętrznym interfejsem jest 

nos, a wszystkie sygnały są przetwarzane w mózgu. 

* Somatosensation: Dzięki temu zmysłowi możemy odczuwać różne przedmioty. Zewnętrznym 

interfejsem jest skóra i po raz kolejny całe przetwarzanie temperatury, tekstury i wszystkie inne 

namacalne aspekty obiektu są przetwarzane i rozumiane przez mózg. 



 

W trakcie poprzednich części widzieliśmy teorie, modele matematyczne, narzędzia i ramy tworzenia 

inteligentnych maszyn, które naśladują ludzką inteligencję za pomocą tych pięciu zmysłów. Przejawy 

tych zmysłów są namacalne i można je fizycznie wymodelować. Istnieje jednak szósty organ i 

odpowiadający mu zmysł, który rządzi ludzkim życiem w szerszym kontekście i nazywa się go umysłem. 

Umysł ludzki jest najbliższym przejawem powszechnej świadomości i uważa się, że kontrolują wszystkie 

pozostałe pięć zmysłów. Umysł jest w grze, gdy mówimy o sile woli, emocjach, determinacji i wszystkich 

innych rzeczach niematerialnych, ale jest to najważniejszy aspekt, jeśli chodzi o budowanie 

inteligentnych maszyn lub pełne tworzenie sztucznej inteligencji, która uzupełnia i zwiększa ludzkie 

możliwości w większy sens. Chociaż ważne jest badanie i ostatecznie naśladowanie ludzkiego umysłu, 

jednocześnie jest to trudne. Wynika to z faktu, że ludzki umysł nie jest łatwy do zaobserwowania, 

zmierzenia ani manipulowania, a czasami jest określany jako najbardziej złożona istota (która jest 

również niematerialna) we wszechświecie. Kognitywistyka to dziedzina nauki, która zajmuje się 

interdyscyplinarnymi badaniami umysłu. Podczas gdy poszczególne dyscypliny są niezależne od siebie 

w swojej przestrzeni badawczej i dziedzinie, mają one wspólny ciąg związany z badaniem umysłu. 

Niektóre podstawowe pola, które pokrywają się z badaniem umysłu, przedstawiono na poniższym 

diagramie: 

 

Podczas gdy funkcjonowanie umysłu jest nadal niezbadanym obszarem badań w dużej mierze, dla 

uproszczenia możemy traktować umysł jako centralną jednostkę przetwarzania informacji i powiązać 

go z komputerem, który zbiera dane wejściowe, przetwarzając te oparte na predefiniowanych i zasady 

rozmyte, i przekształcają je w produkty, które służą większemu celowi. Ludzki umysł może również 

reprezentować informacje i przekładać je na wiedzę i działania. Dane wejściowe są odbierane z 

narządów spostrzegawczych, które wymieniliśmy wcześniej. Istnieje jednak zasadnicza różnica między 

komputerami cyfrowymi a przede wszystkim analogowym umysłem ludzkim i jego reprezentacją w 

mózgu. Kiedy myślimy o budowie inteligentnych maszyn, największym celem sztucznej inteligencji w 

obliczeniach kognitywnych jest wykorzystanie infrastruktury obliczeniowej i zasobów wiedzy (bazy 

danych) do rozwiązywania rzeczywistych problemów, które uzupełniają i zwiększają ludzkie 

możliwości. Głębszym celem jest ostateczne odkodowanie meta-wiedzy i ludzkiej inteligencji, aby mieć 

szansę na zbudowanie maszyn o zdolnościach poznawczych (inteligencja emocjonalna i duchowa). Z 

głębszym celem w perspektywie AI można podzielić na trzy etapy. Są to: 



 

* Zastosowana sztuczna inteligencja: już od dłuższego czasu stosujemy sztuczną inteligencję w 

powszechnym użyciu. Urządzenia gospodarstwa domowego działające na logice rozmytej (pralki, 

klimatyzatory itp.), inteligentne systemy nawigacyjne, które mogą przewidywać czas jazdy na 

podstawie sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym, roboty przemysłowe, które wykonują określone 

zadania w zakresie zmienności w stanie środowiska są niektóre przykłady zastosowanej sztucznej 

inteligencji. Zastosowana sztuczna inteligencja wykorzystuje modele uczenia maszynowego i zasoby 

danych do wdrażania nadzorowanych, nienadzorowanych i algorytmów uczenia wzmacniającego w 

celu opracowania inteligentnych maszyn. 

* Sztucznie symulowana sztuczna inteligencja: Dzięki temu maszyny są wyposażone w przetwarzanie 

języka naturalnego, interpretację wideo i innych sygnałów sensorycznych ze środowiska oraz reagują 

w oparciu o kontekst i naprawdę zwiększają ludzkie możliwości. Inteligentni asystenci, których 

używamy w naszych telefonach, symulują inteligencję poznawczą, zapewniając płynną interakcję z 

inteligentnymi urządzeniami. Aby zrealizować sztucznie poznaną symulację AI, wymagamy wyższego 

poziomu mocy obliczeniowej wraz z danymi. Mamy duże systemy danych w głównym nurcie 

zrealizowałem już aplikacje oparte na sztucznie symulowanej sztucznej inteligencji. 

* Silna sztuczna inteligencja: na tym etapie pole sztucznej inteligencji zbliża się do ludzkiej inteligencji 

tak dalece, jak to możliwe, a przy brutalnej sile stanowiącej dodatkową zaletę komputerów, systemy 

oparte na silnej sztucznej inteligencji mogą potencjalnie przewyższyć ludzką inteligencję i stworzyć 

paradygmat zmiana w naszym doświadczeniu świata. Na tym poziomie sztuczna inteligencja opiera się 

na poznaniu na wysokim poziomie i może przeprowadzać wieloetapowe rozumowanie, w pełni 

rozumieć „znaczenie” języka naturalnego i może potencjalnie generować artefakty bez instrukcji. 

„Celem silnej AI jest zbudowanie maszyny na wzór mężczyzny, robota, który ma mieć dzieciństwo, 

uczyć się języka jak dziecko, zdobywać wiedzę o świecie poprzez wyczuwanie świata poprzez własne 

narządy i ostatecznie kontemplować całą domenę ludzkiej myśli ”. –Weizenbaum (laboratorium MIT 

AI) 

Chociaż zastosowana sztuczna inteligencja i sztucznie poznawcza sztuczna inteligencja są już dobrze 

przystosowane do różnych przypadków użycia i stały się głównym nurtem, nauka kognitywna jest 

dążeniem do silnej sztucznej inteligencji. Oznacza to, że niektóre z bardzo podstawowych czynności, 

które ludzie mogą wykonywać w naturalny sposób bez żadnego zewnętrznego szkolenia, takie jak 

posługiwanie się językiem, logiczne rozumowanie, planowanie przyszłych działań i strategii, to jedne z 

najtrudniejszych zdolności do powielenia w inteligentnych maszynach. Zachowania te są 

podstawowymi kompetencjami poznawczymi, które planujemy zastosować w maszynach w ramach 

badań kognitywistyki i rozwijania silnej AI. W następnej sekcji przeanalizujmy niektóre cechy systemów 

poznawczych, które można ewentualnie zbudować w celu osiągnięcia silnej AI. 

Systemy poznawcze 

Jedną z kluczowych cech systemów poznawczych (CS) jest to, że mają one zdolność interakcji i 

komunikowania się z istotami ludzkimi za pomocą języka naturalnego w sposób możliwie podobny do 

interakcji międzyludzkich. Systemy są w stanie uczyć się i myśleć na podstawie stochastycznego 

kontekstu środowiskowego, a także danych historycznych. Systemy powinny być w stanie szybko 

ewoluować od zależności od ustrukturyzowanych danych wejściowych (obliczenia tradycyjne) do 

częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych bardzo podobnych do interfejsu 

człowieka. W rozdziale dotyczącym systemów rozmytych widzieliśmy już, że systemy oparte na 

sztucznej inteligencji powinny być przystosowane do akceptowania rozmytych danych wejściowych w 

naturalnym formacie bez czyszczenia lub harmonizacji. Ponieważ systemy poznawcze współdziałają z 



 

ludźmi w naturalny sposób, mogą rozszerzać i wzmacniać ludzkie możliwości z dodatkową zaletą 

brutalnej siły i praktycznie nieograniczoną ilością możliwości przechowywania danych. Jak widzieliśmy 

we wstępnej części tego rozdziału, rozwój CS jest interdyscyplinarnym wysiłkiem i wymaga ogromnej 

współpracy i dzielenia się wiedzą w celu osiągnięcia prawdziwego systemu poznawczego, którego nie 

można odróżnić od ludzkich możliwości pod względem inteligentnego zachowania. Multidyscyplinarny 

charakter systemów poznawczych można przedstawić następująco: 

 

Jak widzimy, systemy kognitywne można budować dzięki połączeniu wysiłków technologii 

informacyjnej (IT), biologii (neuro i nauki przyrodnicze) oraz kognitywistyki. IT zapewnia szkielet dla CS 

z możliwościami przechowywania i przetwarzania danych. Wraz z nadejściem rozproszonego 

przetwarzania w chmurze dysponujemy potencjalnie nieograniczoną pamięcią i mocą obliczeniową. 

Systemy informatyczne przekładają również naturalne dane wejściowe wysokiego poziomu na cyfrowe 

formy niskiego poziomu, które są interoperacyjne i stanowią środek komunikacji między wieloma 

systemami poznawczymi. Wiedza biologiczna, szczególnie w dziedzinie neurologii i badań 

fizjologicznych mózgu i układu nerwowego, pomaga w naśladowaniu niektórych namacalnych 

wzorców w systemach poznawczych. Układ nerwowy jest układem najbardziej złożonym i na razie nie 

jest w pełni zrozumiały. Jednak systemy poznawcze mogą czerpać wiele inspiracji z badań 

neurologicznych. 

Kognitywistyka obejmuje wiedzę z zakresu psychologii, umysłu i jej interfejs z fizjologią, 

językoznawstwem i tak dalej. Te trzy pola razem mogą potencjalnie stworzyć prawdziwy System 

Poznawczy, który przypomina ludzkie zachowanie oraz uzupełnia i zwiększa jego możliwości. Spójrzmy, 

jak daleko ewoluowała CS w tym momencie. 

Krótka historia systemów poznawczych 

Systemy poznawcze w tym momencie bardzo ewoluowały, mimo że daleko nam do stworzenia 

prawdziwie systemu poznawczego, który pasowałby do ludzkich możliwości.  Ogólne teorie i nauki 

związane z realizacją systemów kognitywnych istnieją od dziesięcioleci, ale przyspieszenie procesu 

ewolucji jest wynikiem dostępności ram analitycznych Big Data opartych na architekturach 

rozproszonego przetwarzania danych, które zaczęły się stawać głównego nurtu około 2000 roku. Wraz 

z gwałtownym wzrostem zasobów danych cyfrowych wraz z mocą obliczeniową systemy są w stanie 

ewoluować w szybszym tempie każdego dnia. Znaczący wyczyn został osiągnięty w 2010 r., Kiedy silnik 



 

Watson firmy IBM, oparty na inteligencji poznawczej, pokonał mistrza świata w grze Jeopardy. Na tym 

tle przyjrzyjmy się niektórym celom systemów poznawczych. 

Cele systemów poznawczych 

Podstawowym celem systemów kognitywnych jest uzupełnienie ludzkich możliwości i zwiększenie tych 

korzyści dla ogólnej korzyści i poprawy społeczeństwa ludzkiego poprzez pomoc w rozwiązaniu 

niektórych problemów (skuteczna i dokładna diagnoza niektórych chorób, autonomicznych i 

samokierujących samochodów, dekodowanie ludzkiego DNA, i tak dalej), przed którymi stoi ludzkość. 

Podczas projektowania systemów poznawczych istnieją pewne ogólne możliwości, które przyczyniają 

się do osiągnięcia ogólnych celów w zakresie CS. Możliwości te są następujące: 

* Eksploracja: CS powinien być w stanie samodzielnie zbadać kontekst środowiskowy i wywnioskować 

z niego znaczenie. Ta eksploracja może wykraczać poza bezpośredni lub bliski kontekst do ogromnej 

ilości danych cyfrowych, które są dostępne do przekształcenia w informacje i wreszcie w zasoby 

wiedzy. Architektura systemów poznawczych powinna ułatwiać nieograniczoną eksplorację w 

kontekście i poza nim. 

* Pobieranie: Gdy dane są dostępne jako zasoby wiedzy w logicznie i poznawczo połączonych 

jednostkach, architektura powinna umożliwiać skuteczne i terminowe pobieranie zasobów wiedzy, gdy 

jest to wymagane, aby system mógł prowadzić skuteczne i dokładne działania. 

* Wyszukiwanie semantyczne: Jest to ogólne rozszerzenie możliwości wyszukiwania. Ilekroć ludzki 

interfejs lub inny system poznawczy potrzebuje pewnych informacji opartych na danych poznawczych, 

CS powinien być w stanie przeszukiwać zasoby wiedzy w odpowiednim czasie i przekazywać 

wyodrębnione informacje podmiotowi, który zażądał informacji na podstawie kontekstu. W tym 

momencie słowa kluczowe powinny być powiązane z kontekstem semantycznym zamiast być 

tylko zwykły tekst. Opiera się to na mapowaniu ontologicznym, jak widzieliśmy w rozdziale 2, Ontologia 

dla dużych zbiorów danych. 

* Aktywność fizyczna i manipulowanie stanem: System poznawczy powinien mieć namacalne elementy 

zdolne do aktywności fizycznej. Na przykład ramię robota, które może wykonać delikatną operację. 

System powinien także być w stanie manipulować stanem środowiska w oparciu o kontekst i 

optymalne zachowanie zamierzonego systemu poznawczego. Na przykład system powinien być w 

stanie włączyć muzykę dla osoby w pokoju w oparciu o nastrój, porę dnia i tak wiele innych 

spersonalizowanych parametrów. 

* Wzbogacanie informacji: Jest to bardzo ważny aspekt systemu poznawczego. Na podstawie danych 

historycznych, obecnego kontekstu środowiskowego i uczenia się, CS powinien być w stanie wzbogacić 

zasoby wiedzy w sposób dorozumiany i bezproblemowy bez konieczności jawnego wykonywania 

operacji wprowadzania danych. Powinna to być zautomatyzowana zamknięta pętla sterowania, która 

pobiera i zatwierdza informacje w bazie wiedzy, aby wzbogacać je przy każdej interakcji. 

* Nawigacja i kontrola: systemy poznawcze powinny być zdolne do poruszania się po obiektach 

fizycznych w przestrzeni problemowej z uwzględnieniem kontekstu środowiskowego. Dobrze znanym 

przykładem są samochody samojezdne, systemy kontroli ruchu i systemy inteligentnego domu, które 

mogą kontrolować różne parametry operacyjne systemu w czasie rzeczywistym. 

* Wspomaganie decyzji: systemy poznawcze powinny ułatwiać skuteczne podejmowanie decyzji 

zarówno w codziennych, jak i krytycznych aplikacjach. Na przykład system poznawczy może podjąć 



 

decyzję medyczną dotyczącą operowania konkretnego stanu u pacjenta lub leczenia go dostępnym 

lekiem na podstawie historii pacjenta, objawów i różnych raportów na podstawie: 

* Model: w tego typu systemie wspomagania decyzji (DSS), decyzja jest oparta na ugruntowanych 

modelach i teoriach w konkretnej dziedzinie rozważań. System poznawczy powinien być w stanie 

interpretować i wnioskować z modelu w spójny sposób. 

* Dane: w tym typie DSS decyzja jest podejmowana na podstawie danych historycznych. Jest to 

przykład nadzorowanych algorytmów uczenia się, które CS może wdrożyć do podejmowania decyzji. 

* Komunikacja: System poznawczy powinien być w stanie komunikować się w czasie rzeczywistym z 

różnymi ludźmi i ludźmi 

Systemy poznawcze w celu podejmowania decyzji w konkretnej sytuacji. 

* Dokument: decyzja oparta na dokumencie opiera się na dużej ilości nieustrukturyzowanych danych, 

które są przetwarzane na postać cyfrową jako skanowane dokumenty i pliki audio-wideo. Systemy 

poznawcze powinny mieć możliwość wyszukiwania tych zasobów wiedzy i zapewniania wsparcia 

decyzyjnego zależnego od kontekstu w odpowiednim czasie i skutecznie. 

* Wiedza: są to wyspecjalizowane typy systemów poznawczych, które działają na zasobach danych i 

ontologiach specyficznych dla domeny. Są one przeznaczone do specjalnych celów w bardzo 

ograniczonym kontekście. Systemy te wykorzystują również modele uczenia maszynowego w oparciu 

o zasoby danych historycznych i poprzednie decyzje. Systemy te stale dodają do zasobów danych, 

budują relacje semantyczne w domenie i zapewniają decyzje podobne do naturalnych interfejsów 

ludzkich, w których kierownictwo poszukuje niektórych raportów i projektów od zespołów. Systemy 

wspomagania decyzji oparte na zasobach wiedzy specyficzne dla domeny w przedsiębiorstwie mogą 

potencjalnie poprawić wydajność operacyjną na wiele sposobów. 

* Interfejs języka naturalnego: systemy poznawcze obsługują język naturalny jako sposób 

wprowadzania danych i generują dane wyjściowe w języku naturalnym, które przypominają ludzkie 

interakcje. Systemy te powinny także umożliwiać interakcję z innymi systemami kognitywnymi w 

znormalizowanym i naturalnym formacie. Ułatwia to bezproblemową wymianę wiedzy i improwizacje 

systemowe z czasem. 

Mając te cele i oczekiwane możliwości w ramach systemów poznawczych, przyjrzyjmy się niektórym 

podmiotom, które umożliwiają realizację systemów poznawczych. 

Aktywatory systemów poznawczych 

Aby zbudować systemy poznawcze przypominające ludzkie zachowania intelektualne, potrzebujemy 

następujących podstawowych składników: 

* Dane: Jak pokazano na poprzednim schemacie, ewolucja systemów poznawczych przyspieszyła po 

powszechnej dostępności dużych ilości danych w formacie cyfrowym. Teorie i algorytmy, które zostały 

przepisane dekady temu, nie mogły zostać ocenione z powodu braku znacznych ilości danych. Dane są 

jednymi z największych aktywatory dla systemów poznawczych. 

* Obliczenia: Aby przetwarzać dane i stosować teorie i algorytmy, potrzebujemy coraz większej mocy 

obliczeniowej. Po raz kolejny, gdy tylko rozproszona moc obliczeniowa znalazła się w głównym nurcie, 

ewolucja systemów poznawczych przyspieszyła. 

* Łączność: systemy kognitywne potrzebują danych z heterogenicznych źródeł do wzajemnego 

odniesienia do bytów i czerpania z nich znaczenia w celu stworzenia bazy wiedzy. Łączność wszystkich 



 

źródeł danych, a także podmiotów w źródłach danych, ma ogromne znaczenie dla rozwoju wydajnych 

i dokładnych systemów poznawczych. 

* Czujniki: W ostatnim czasie nastąpił postęp w Internecie przedmiotów (IoT), w którym urządzenia 

wykrywające generują dane, które mogą być kluczowe dla wielu zastosowań. Systemy poznawcze 

wdrażają również różne czujniki, które emulują ludzkie systemy sensoryczne, aby ułatwić konwersacje 

i interakcje w języku naturalnym z ludźmi, a także innymi systemami poznawczymi. 

* Teorie rozumienia ludzkiego mózgu: Aby napędzać badania we właściwym kierunku, musimy bardziej 

szczegółowo zrozumieć funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Nadal daleko nam do pełnego zrozumienia, 

jak działa ludzki mózg. Aby układy poznawcze rzeczywiście zbliżyły się do poziomów ludzkiej 

inteligencji, musimy również zbadać umysł. Badania umysłu są złożone ze względu na niematerialną 

naturę umysłu. 

* Natura: systemy poznawcze muszą czerpać inspirację z natury i tego, jak różne stworzenia 

współdziałają ze sobą za pomocą podstawowych instynktów przetrwania. Wszystkie naturalne 

stworzenia mają poziom inteligencji do interakcji w kontekście środowiskowym, a także do 

skutecznego przetrwania. Jak widzieliśmy w rozdziale na temat inteligencji roju, naturalne zachowania 

stworzeń mogą pomóc w budowaniu systemów poznawczych. 

Zastosowanie w analityce Big Data 

Często terminy „big data” i „inteligencja poznawcza” są używane razem. Pozwól nam zrozumieć 

związek między tymi dwoma pojęciami. W trakcie tej książki widzieliśmy już podstawowe aspekty i 

szczegóły dużych zbiorów danych, takie jak objętość, prędkość i różnorodność. Ilość danych rośnie 

wykładniczo wraz ze wzrostem liczby urządzeń i systemów generujących dane w domenach 

biznesowych i platformach. Jako prosty przykład, osoba mieszkająca w dowolnym obszarze miejskim 

na całym świecie, codziennie wytwarza co najmniej kilka megabajtów danych przy użyciu smartfonów, 

telewizorów, różnych elektronicznych gadżetów, a nawet samochodów. Te spersonalizowane zestawy 

danych wraz z zasobami danych przemysłowych i korporacyjnych codziennie zwiększają ilość danych. 

Dane te są generowane i przechowywane z coraz większą prędkością na scentralizowanych serwerach 

w lokalu lub w chmurze. Aby zasoby danych były wartościowe, analizy i spostrzeżenia, które można 

zastosować, powinny być generowane jak najbliżej czasu zdarzenia. Oznacza to, że szybkość 

przetwarzania danych jest kolejnym kluczowym aspektem dużych zbiorów danych. Większość zasobów 

danych, o których mówiliśmy w tej sekcji, nie ma znormalizowanego formatu. Są one generowane w 

wielu różnych formatach i mają w większości charakter nieustrukturyzowany. Coraz więcej danych 

strukturalnych i półstrukturalnych stale się generuje. Różnorodność to trzeci wymiar dużych zbiorów 

danych. Modele obliczeniowe, które mogą przechowywać i przetwarzać te duże zbiory danych, są 

bardzo dobrze ugruntowane w postaci rozproszonych platform obliczeniowych, takich jak Hadoop i 

inne. Rozwój analityki dużych zbiorów danych jest także napędzany i przyspieszany dzięki dostępności 

tych platform jako usługi (PAAS) w chmurze. Cały klaster platformy analitycznej może zostać odrodzony 

w ciągu kilku minut i może być skalowany automatycznie zgodnie z wolumenem danych i wymaganiami 

obliczeniowymi. 

Te platformy analizy dużych zbiorów danych są podstawą, na której można budować inteligencję 

poznawczą. Jak widzieliśmy wcześniej w tym rozdziale, technologie leżące u podstaw ułatwiania dużych 

zbiorów danych są podstawowymi elementami wymaganymi do budowy sztucznej inteligencji. 

Kluczowymi składnikami są zdolność do przechowywania ogromnych ilości danych i ogromna moc 

obliczeniowa. 



 

Pomimo rosnącej ilości danych dostępnych w formacie cyfrowym nadal mamy ponad 80% danych w 

formacie podstawowym. Na przykład starożytne pisma święte, stuletnie oficjalne dokumenty w formie 

papierowej, ręcznie pisane książki i tak dalej. Niektóre z tych zasobów wiedzy są zdigitalizowane, ale 

nadal są w nieustrukturyzowanym formacie RAW. Te duże dane są niezwykle ważne i stanowią znaczną 

część naszych zasobów wiedzy. Te dane jako całość nazywane są ciemnymi danymi. Jednym z głównych 

celów i możliwości wspólnego korzystania z dużych zbiorów danych i inteligencji poznawczej jest 

możliwość korzystania z ciemnych danych. Korzystając z inteligencji poznawczej, możemy stworzyć 

semantyczny widok ciemnych danych, które można wprowadzić do głównych zasobów danych, które 

mogą być częścią ewolucji systemów poznawczych. Niemożliwe jest pełne zrozumienie i wykorzystanie 

ciemnych danych przy ręcznych procesach. Potrzebujemy narzędzi technologii Big Data wraz z 

algorytmicznym podejściem inteligencji poznawczej, aby wykorzystać ciemne dane. Techniki 

przetwarzania obrazu i dokumentów poznawczych, takie jak zaawansowane obrazowanie, optyczne 

rozpoznawanie znaków, przetwarzanie języka naturalnego i różne algorytmy uczenia maszynowego do 

klasyfikacji tekstu. Po zdigitalizowaniu zasobów wiedzy są one semantycznie uporządkowane wraz z 

relacjami na poziomie jednostki ontologicznej. W tradycyjnych systemach big data, które są wspólnie 

nazywane Enterprise Data Hub (EDH) lub Data Lake, jednym z kluczowych elementów jest 

modelowanie danych. To ćwiczenie odwzorowuje systemy źródłowe na docelową strukturę danych w 

jeziorze danych. Modelowanie danych jest procesem w dużej mierze ręcznym, który wymaga 

zrozumienia znaczenia atrybutów danych (kolumn) w systemach źródłowych, które są strukturami 

specyficznymi dla domeny i mapowania ich na pola w jeziorze danych. Dzięki wykorzystaniu inteligencji 

poznawczej możliwe jest całkowite wyeliminowanie procesu modelowania danych. W tym nowym 

paradygmacie system poznawczy analizuje i semantycznie rozumie źródłową bazę danych i generuje 

połączony prototyp struktury docelowej, który jest wydajny w wyszukiwaniu i eksploracji oraz w pełni 

dostępny dla zaawansowanych analiz. Zasadniczo dzięki połączeniu technologii dużych zbiorów danych 

i inteligencji kognitywnej systemy zarządzania danymi mogą być autonomiczne, wydajniejsze i 

dokładniejsze. Ponieważ ręczna interwencja jest minimalna, analiza danych, a tym samym wgląd w 

działania, są dostępne szybciej. Dzięki wykorzystaniu inteligencji poznawczej możliwa jest płynna 

interakcja z platformą danych. W tradycyjnym świecie analizy dużych zbiorów danych używamy 

narzędzi do wizualizacji i raportowania w celu generowania i pokazywania trendów w danych oraz 

przeprowadzania nakazowej analizy danych. Zasoby danych są również udostępniane dla modeli 

uczenia maszynowego do wykonywania analiz predykcyjnych. Jeśli wprowadzimy inteligencję 

poznawczą do tych systemów, możemy wchodzić w interakcję z platformą danych w bardziej naturalny 

sposób. Jest to bardzo podobne do interakcji człowieka, w której możemy zadawać platformie pytania 

dotyczące konkretnej dziedziny i kontekstu w języku naturalnym, a poprzez wykorzystanie zasobów 

danych i zastosowanie różnych algorytmów uczenia maszynowego odpowiedzi są przedstawiane 

użytkownikowi w naturalnej formie. Ta zdolność otwiera zupełnie nowy świat ewolucji interfejsów 

człowiek-maszyna w zakresie, w którym trudno będzie stwierdzić, czy mamy do czynienia z maszyną 

czy istotą ludzką. 

Inteligencja poznawcza jako usługa 

Pole inteligencji poznawczej jest ogromne i ekscytujące, ponieważ staramy się podążać za 

niematerialnym bytem, ludzkim umysłem. Rozumiejąc, jak działa ludzkie poznanie, możemy 

wprowadzić podobne zachowania w systemach poznawczych. Na wysokim poziomie proces decyzyjny 

oparty na inteligencji poznawczej składa się z czterech podstawowych elementów: 



 

 

Obserwujemy środowisko i różne dane wejściowe jednocześnie przez narządy zmysłów. Dane 

wejściowe są interpretowane w kontekście stanu środowiska. Na etapie interpretacji odnosimy się do 

danych historycznych, a także do zamierzonego celu procesu. Po dokonaniu interpretacji oceniane są 

różne opcje oparte na przeszłych doświadczeniach i przyszłych nagrodach oraz wybierana jest 

najlepsza opcja, która maksymalizuje ogólny zysk. Podejmowanie decyzji opiera się również na 

procesie uczenia się przez wzmacnianie, który widzieliśmy w rozdziale 10, Uczenie się przez 

wzmocnienie. Każda platforma, która ułatwia procesy decyzyjne oparte na inteligencji poznawczej, 

musi implementować cztery podstawowe elementy. Podczas gdy badania są w toku i przyspieszą w 

najbliższej przyszłości, firmy takie jak IBM, Microsoft i Google są jednymi z pionierów w tej dziedzinie. 

Zainwestowali już w badania nad sztuczną inteligencją w ogóle, a zwłaszcza w badania związane z 

komputerami kognitywnymi, a w szczególności w rozwój aplikacji. Sukces IBM Watson w grze Jeopardy 

ma zachęcić społeczność do komercyjnego udostępnienia aplikacji wykorzystującej inteligencję 

poznawczą. Czołowi liderzy zobowiązują się również do demokratyzacji wiedzy, a także do tworzenia 

warstw abstrakcji w celu szerszej i łatwiejszej adopcji. W rezultacie społeczność naukowców i 

entuzjastów danych ma dostęp do pamięci i mocy obliczeniowej przy minimalnym czasie 

uruchamiania, a także minimalnych kosztach eksploracji i eksperymentów. Przeanalizujmy niektóre 

struktury, interfejsy API i narzędzia dostępne do przeprowadzania eksperymentów i badań w 

dziedzinie inteligencji poznawczej. 

Zestaw narzędzi poznawczych IBM oparty na Watson 

IBM początkowo opracował Watson jako silnik, który może grać w grę Jeopardy. W tej grze ludzki 

moderator zadaje pytania w nieco tajemniczy sposób w języku naturalnym. Pytanie jest słyszane przez 

wszystkich uczestników jednocześnie. Gracze mogą nacisnąć brzęczyk, aby wskazać, że są gotowi z 

odpowiedzią. Pierwszy gracz, który naciśnie brzęczyk, ma szansę odpowiedzieć na pytanie. Watson 

osiągnął lepsze wyniki niż mistrz świata Jeopardy w 2010 roku. Jak widzimy, proces ten przechodzi 

również przez Observe | Interpretować | Oceń | Wybierz cykl.  

„Komputerowe techniki odkrywania wskazówek Jeopardy! Brzmiały tak samo jak moje. Maszyna ta 

zeruje się na słowach kluczowych w tropie, a następnie przeczesuje swoją pamięć (w przypadku 

Watsona, 15-terabajtową bazę danych ludzkiej wiedzy) w poszukiwaniu grup skojarzeń z tymi słowami. 

Rygorystycznie sprawdza najpopularniejsze trafienia pod kątem wszystkich informacji kontekstowych, 

które może zebrać: nazwa kategorii; rodzaj poszukiwanej odpowiedzi; wskazany czas, miejsce i płeć; i 

tak dalej. A kiedy czuje się wystarczająco pewny, decyduje się brzęczeć. Jest to natychmiastowy, 

intuicyjny proces dla ludzkiego gracza Jeopardy, ale czułem się przekonany, że pod maską mybrain robił 

mniej więcej to samo. ”–Ken Jennings (jeden z najlepszych graczy w Jeopardy) 



 

Po początkowym sukcesie Watsona jako silnika Jeopardy IBM przekształcił Watsona w Cognitive 

Intelligence jako usługę i jest on dostępny w chmurze IBM. Włączniki systemu poznawczego, które 

widzieliśmy wcześniej w tym rozdziale (Dane, Obliczenia, Łączność, Czujniki, Zrozumienie 

funkcjonowania ludzkiego mózgu, Natura i inteligencja zbiorowa) są udostępniane ze wspólnym 

interfejsem na platformie. 

Aplikacje poznawcze oparte na Watson 

W chwili pisania IBM obsługuje następujące aplikacje poznawcze jako usługi na platformie IBM Cloud: 

* Asystent Watsona: Ta aplikacja została oficjalnie nazwana „Rozmowa”. Ta aplikacja ułatwia dodanie 

interfejsu języka naturalnego do dowolnej aplikacji. Łatwo jest wyszkolić model zapytań specyficznych 

dla domeny i zaimplementować dostosowane chatboty. 

* Odkrycie: Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie w dokumentach użytkownika, a także ogólne 

wyszukiwanie w Internecie na podstawie poznawczych słów kluczowych. Usługa domyślnie dostarcza 

informacje o połączeniach, metadanych, trendach i sentymentach. Możliwe jest wprowadzanie danych 

z lokalnych systemów plików, wiadomości e-mail i skanowanych dokumentów w 

nieustrukturyzowanym formacie. Możliwe jest także połączenie z korporacyjnym repozytorium 

pamięci masowej (sharepoint) lub relacyjnym magazynem bazy danych. Może bezproblemowo łączyć 

się z zawartością w magazynach w chmurze. 

* Katalog wiedzy: Aplikacja ułatwia organizację zasobów danych w celu eksperymentowania z różnymi 

algorytmami analizy danych i hipotezami. Projekt Data Science w katalogu wiedzy zawiera dane, 

współpracowników, notatniki, przepływy danych i pulpity nawigacyjne do wizualizacji. Katalog wiedzy 

Watson to przydatna i przydatna aplikacja, gdy istnieją tysiące zbiorów danych i setki badaczy danych, 

którzy potrzebują dostępu do tych zestawów danych jednocześnie i muszą współpracować. Katalog 

wiedzy zawiera narzędzia do indeksowania danych, klasyfikowania dokumentów i kontroli dostępu na 

podstawie użytkowników i ról. Aplikacja obsługuje trzy role użytkowników. Administratorzy 

posiadający pełną kontrolę nad zasobami danych, redaktorzy, którzy mogą dodawać zawartość do 

katalogu i udzielać dostępu różnym użytkownikom, oraz przeglądający, którzy mają dostęp do zasobów 

danych oparty na rolach. 

* Tłumacz języka: jest to łatwa w użyciu aplikacja, która jest przydatnym narzędziem, które można 

łatwo zintegrować z aplikacjami mobilnymi i internetowymi w celu świadczenia usług tłumaczeń 

językowych. Może to ułatwić opracowywanie aplikacji wielojęzycznych. 

* Uczenie maszynowe: Dzięki tej aplikacji możemy eksperymentować i budować różne modele uczenia 

maszynowego w sposób wspomagany kontekstowo w studio Watson. Modele są bardzo łatwe do 

zbudowania dzięki aplikacji WWW do tworzenia modeli dostępnej w chmurze IBM. Edytor przepływu 

zapewnia graficzny interfejs użytkownika do reprezentowania modelu, który jest oparty na 

reprezentacji DAG przez węzły SparkML (Directed Acyclic Graphs). 

* Zrozumienie języka naturalnego: Jest to aplikacja poznawcza, która ułatwia interpretację języka 

naturalnego na podstawie wstępnie zbudowanych, wyszkolonych modeli. Ułatwia integrację z 

aplikacjami mobilnymi i internetowymi. Aplikacja obsługuje identyfikację pojęć, bytów, słów 

kluczowych, kategorii, nastrojów, emocji i, co najważniejsze, semantycznych relacji między tekstem w 

języku naturalnym prezentowanym jako dane wejściowe. 

* Wgląd w osobowość: Ta aplikacja jest jak najbardziej zbliżona do inteligencji poznawczej, którą ludzie 

demonstrują podczas interakcji ze sobą. Osądzamy osobę na podstawie określonych słów w języku, 

twierdzenia w wyrażaniu pewnych wypowiedzi, wysokości głosu, otwartości na pomysły innych i tak 



 

dalej. Ta aplikacja stosuje analitykę językową i teorię osobowości przy użyciu różnych algorytmów i 

zapewnia wynik Wielkiej Piątki, Potrzeb i Wartości na podstawie tekstu dostępnego na kanałach 

Twittera, blogach lub nagranych przemówień danej osoby. Dane wyjściowe z usługi są dostarczane w 

formacie JSON, który zawiera wyniki percentyla dla różnych parametrów, jak pokazano na poniższym 

zrzucie ekranu: 

 

 

* Przetwarzanie mowy na tekst i zamiana tekstu na mowę: są to dwie usługi umożliwiające dodanie 

funkcji rozpoznawania mowy do aplikacji korporacyjnych. Usługi transkrybują mowę z różnych języków 

oraz różnych dialektów i dźwięków. Usługi obsługują szerokopasmowe i wąskopasmowe formaty 

audio. Transmisje tekstowe (żądania i odpowiedzi) obsługują format JSON i zestaw znaków UTF-8. 

* Tone Analyzer: To kolejna umiejętność poznawcza, którą my, ludzie. Na podstawie tonu mówcy 

możemy zidentyfikować nastrój i ogólną konotację. Określa to ogólną skuteczność konkretnej sesji 

komunikacyjnej, jeśli chodzi o centra telefoniczne i inne interakcje z klientem. Oferty usług można 

optymalizować na podstawie wykrytego tonu klienta. Ta usługa wykorzystuje poznawczą analizę 

językową do identyfikacji różnych rodzajów dźwięków i kategoryzuje emocje (gniew, radość itd.), 

Naturę społeczną (otwartość, zasięg emocjonalny itd.) Oraz style językowe (pewny siebie i niepewny). 

* Rozpoznawanie wizualne: ta usługa umożliwia aplikacjom rozpoznawanie obrazów oraz identyfikację 

obiektów i twarzy, które są przesyłane do serwisu. Tagowane słowa kluczowe są generowane z 

wynikami ufności. Usługa wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia. 

* Watson Studio: Ta usługa bardzo ułatwia poznawanie algorytmów uczenia maszynowego i 

inteligencji poznawczej oraz osadzanie modeli w aplikacjach. Studio zapewnia eksplorację i 

przygotowywanie danych oraz ułatwia współpracę między zespołami projektowymi. Zasoby danych i 

notesy można udostępniać, a pulpity nawigacyjne wizualizacji można łatwo tworzyć za pomocą 

interfejsu Watson Studio. 

Rozwijanie z Watson 

Watson zapewnia wszystkie wymienione wcześniej usługi oraz wiele innych w zakresie infrastruktury 

IBM Cloud. Dla wszystkich usług istnieje spójny internetowy interfejs użytkownika, który umożliwia 

szybkie opracowywanie prototypów i testów. Usługi poznawcze można łatwo zintegrować z 



 

aplikacjami, ponieważ większość z nich działa z wywołaniami interfejsu API REST do usługi. Interakcje 

z Watson są bezpieczne dzięki szyfrowaniu i uwierzytelnianiu użytkowników. Pozwól nam opracować 

tłumacz języka przy użyciu usługi Watson. Konfigurowanie wymagań wstępnych. Aby wykorzystać 

usługi IBM Watson, potrzebujemy IBMid: 

1. Utwórz IBMid na https: / / console. bluemix. netto / rejestracja /? cel = 

% 2Fdeveloper% 2Fwatson% 2Fdashboard. 

2. Zaloguj się do IBM Cloud przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

3. Przejrzyj katalog usług Watson pod adresem https: / / console. bluemix. net / catalog /? search = 

label: lite category = watson: 

 

4. Wybierz nazwę usługi (możesz użyć nazwy domyślnej), region / lokalizację, w której chcesz wdrożyć 

usługę i utwórz usługę, klikając przycisk Utwórz. 

5. Utwórz poświadczenia usługi (nazwę użytkownika i hasło) do uwierzytelnienia żądań w usłudze 

tłumaczenia językowego: 

 

6. Po uzyskaniu poświadczeń usługi wraz z punktem końcowym adresu URL usługa tłumacza języka jest 

gotowa do obsługi żądań tłumaczenia tekstu między różnymi obsługiwanymi językami. 

Opracowanie aplikacji tłumaczącej język w Javie 

Postępujemy w następujący sposób: 



 

1. Utwórz projekt Maven i dodaj następującą zależność dotyczącą dołączania bibliotek Watson: 

<dependency> 

<groupId>com.ibm.watson.developer_cloud</groupId> 

<artifactId>java-sdk</artifactId> 

<version>5.2.0</version> 

</dependency> 

2. Napisz kod Java do wywoływania różnych metod API dla LanguageTranslator: 

package com.aibd; 

import com.ibm.watson.developer_cloud.language_translator.v2.*; 

import 

com.ibm.watson.developer_cloud.language_translator.v2.model.*; 

public class WatsonLanguageTranslator { 

public static void main(String[] args) { 

// Initialize the Language Translator object with your 

authentication details 

LanguageTranslator languageTranslator = new 

LanguageTranslator("{USER_NAME}","{PASSWORD}"); 

// Provide the URL end point which is provided along with 

service credentials 

languageTranslator.setEndPoint("https://gateway.watsonplatform.net/ 

language-translator/api"); 

// Create TranslateOptions object with the builder and adding 

the text which needs to be 

// translated 

TranslateOptions translateOptions = new 

TranslateOptions.Builder() 

.addText("Artificial Intelligence will soon become 

mainstream in everyone's life") 

.modelId("en-es").build(); 

// Call the translation API and collect the result in 

TransalationResult object 



 

TranslationResult result = 

languageTranslator.translate(translateOptions) 

.execute(); 

// Print the JSON formatted result 

System.out.println(result); 

// This is a supporting API to list all the identifiable 

languages 

IdentifiableLanguages languages = 

languageTranslator.listIdentifiableLanguages() 

.execute(); 

//System.out.println(languages); 

// The API enables identification of the language based on the 

entered text. 

IdentifyOptions options = new IdentifyOptions.Builder() 

.text("this is a test for identification of the 

language") 

.build(); 

// The language identification API returns a JSON object with 

level of confidence 

// for all the identifiable languages 

IdentifiedLanguages identifiedLanguages = 

languageTranslator.identify(options).execute(); 

//System.out.println(identifiedLanguages); 

// API to list the model properties 

GetModelOptions options1 = new 

GetModelOptions.Builder().modelId("en-es").build(); 

TranslationModel model = 

languageTranslator.getModel(options1).execute(); 

//System.out.println(model); 

} 

} 



 

Dane wyjściowe 1: Dane wyjściowe tłumaczenia są zwracane w formacie JSON, który zawiera pewną 

liczbę przetłumaczonych słów, liczbę znaków i przetłumaczony tekst w języku docelowym na podstawie 

wybranego modelu: 

{ 

"word_count": 9, 

"character_count": 70, 

"translations": [ 

{ 

"translation": "Inteligencia Artificial pronto será incorporar en la 

vida de todos" 

} 

] 

Wyjście nr 2: ListIdentifiableLanguages zawiera listę języków obsługiwanych w formacie JSON: 

{ 

"languages": [ 

{ 

"language": "af", 

"name": "Afrikaans" 

}, 

{ 

"language": "ar", 

"name": "Arabic" 

}, 

{ 

"language": "az", 

"name": "Azerbaijani" 

}, 

{ 

"language": "ba", 

"name": "Bashkir" 

}, 

{ 



 

"language": "be", 

"name": "Belarusian" 

}, 

... 

... 

Dane wyjściowe 3: Usługa zapewnia interfejs API do identyfikacji języka tekstu dostarczanego jako 

dane wejściowe. Jest to przydatna funkcja dla aplikacji mobilnych i internetowych, w których 

użytkownik może wpisać tekst w dowolnym języku, a interfejs API wykrywa język i tłumaczy na język 

docelowy. Dane wyjściowe są prezentowane w formacie JSON z wynikiem ufności dla każdego języka. 

W takim przypadku usługa zwraca język jako angielski (en) z wartością 0.995921 

confidence: 

{ 

"languages": [ 

{ 

"language": "en", 

"confidence": 0.995921 

}, 

{ 

"language": "nn", 

"confidence": 0.00240049 

}, 

{ 

"language": "hu", 

"confidence": 5.5941E-4 

}, 

.. 

.. 

Wyjście 4: Właściwości modelu można wyświetlić za pomocą wywołania API GetModelOptions: 

{ 

"model_id": "en-es", 

"name": "en-es", 

"source": "en", 



 

"target": "es", 

"base_model_id": "", 

"domain": "news", 

"customizable": true, 

"default_model": true, 

"owner": "", 

"status": "available" 

} 

Często Zadawane Pytania 

P: Jakie są poszczególne etapy sztucznej inteligencji i jakie znaczenie mają zdolności poznawcze? 

O.: Pod względem możliwości zastosowania i poziomu podobieństwa do ludzkiego mózgu sztuczną 

inteligencję można podzielić na trzy etapy. Zastosowana sztuczna inteligencja polega na zastosowaniu 

algorytmów uczenia maszynowego w zasobach danych, aby inteligentne maszyny mogły określić 

następny kierunek działania. Te inteligentne maszyny działają na modelach, które mogą działać we 

wcześniej określonym kontekście środowiskowym, a także do pewnego stopnia działają w 

środowiskach stochastycznych. Ten poziom sztucznej inteligencji jest ogólnie dostępny i znajduje 

przypadki użycia oraz aplikacje w naszym codziennym życiu. Sztucznie symulowana sztuczna 

inteligencja jest kolejnym etapem rozwoju sztucznej inteligencji. Na tym etapie inteligentne maszyny 

są w stanie komunikować się z ludźmi w naturalnym formacie (z mową, wzrokiem, ruchami ciała i 

gestami itd.). Ten rodzaj interfejsu między człowiekiem a maszyną jest płynny i naturalny, a 

inteligentne maszyny na tym etapie mogą zacząć uzupełniać ludzkie możliwości. Kolejnym etapem jest 

Silna AI, przy pomocy której zamierzamy opracować maszyny wywiadowcze, które będą pasowały do 

ludzkich zdolności poznawczych lub je przekraczały. Dzięki dostępności dużych ilości danych wraz z 

brutalną siłą maszyny potencjalnie te inteligentne maszyny mogą w pełni zwiększyć ludzkie możliwości 

i pomóc nam zdefiniować rozwiązania niektórych najtrudniejszych problemów i otworzyć nowe granice 

sztucznej inteligencji. W tym momencie trudno będzie odróżnić inteligentne maszyny od ludzi pod 

względem ich inteligentnego zachowania poznawczego. 

P: Jaki jest cel Systemów kognitywnych i jakie są czynniki wspomagające, które zbliżają systemy do 

celu? 

O: Podstawowym celem rozwoju systemów poznawczych jest stworzenie inteligentnych maszyn, które 

uzupełniają i zwiększają ludzkie możliwości, jednocześnie utrzymując interfejs między człowiekiem a 

maszyną za pomocą podstawowych zmysłów. Zamiast wchodzić w interakcje z klawiaturą, myszą z 

maszyną, komunikujemy się przez pięć podstawowych zmysłów i umysłu jako szósty organ i zmysł. 

Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym rozwój systemów kognitywnych zawierających silną 

sztuczną inteligencję jest dostępność danych i moc obliczeniowa do przetwarzania danych. 

P: Jakie znaczenie mają duże zbiory danych w rozwoju systemów poznawczych? 

O: Teoria uczenia maszynowego, różnych algorytmów i systemów poznawczych istnieje od 

dziesięcioleci. Przyspieszenie w terenie rozpoczęło się wraz z pojawieniem się dużych zbiorów danych. 

Systemy uczą się na podstawie wzorców z przeszłości, które można wyszukiwać w danych. 

Nadzorowane modele uczenia się i uczenia się są bardziej dokładne dzięki dostępności dużych ilości 



 

danych. Duże zbiory danych umożliwiają również systemom dostęp do heterogenicznych zasobów 

danych, które zapewniają kluczowe informacje kontekstowe w środowisku, co sprawia, że inteligentne 

maszyny są lepiej poinformowane, a tym samym umożliwia podejmowanie pełnych decyzji. Systemy 

poznawcze korzystają również z dostępności zasobów dużych zbiorów danych. Wiedza dostępna w 

niestrukturalnym formacie może być wykorzystana przy użyciu inteligencji poznawczej i otwiera 

zupełnie nowe granice dla systemów poznawczych. 

Podsumowanie 

Poznaliśmy komputery kognitywne jako kolejną falę rozwoju sztucznej inteligencji. Dzięki 

wykorzystaniu pięciu podstawowych ludzkich zmysłów oraz umysłu jako szóstego zmysłu można 

zbudować nową erę systemów poznawczych. Widzieliśmy etapy AI i naturalny postęp w kierunku silnej 

AI wraz z kluczowymi czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie silnej AI. Widzieliśmy również historię 

Cognitive Systems i zauważyliśmy, że wzrost jest przyspieszany wraz z dostępnością dużych zbiorów 

danych, co zapewnia duże ilości danych i moc przetwarzania w rozproszonych ramach obliczeniowych. 

Chociaż ludzki mózg jest daleki od pełnego zrozumienia, perspektywy wyglądają świetnie dzięki 

pionierskiej pracy wykonanej przez niektóre duże firmy, które mają dostęp do największej ilości danych 

cyfrowych. Konsekwentne dążenie do demokratyzacji AI poprzez umożliwienie AI jako usługi, firmy te 

przyspieszają badania dla całej społeczności. W tej książce przedstawiliśmy niektóre podstawowe 

pojęcia w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji oraz omówiliśmy, w jaki sposób duże zbiory 

danych umożliwiają przyspieszenie badań i rozwoju w tej ekscytującej dziedzinie. Jednak, podobnie jak 

każde nowe narzędzie lub innowacja w naszej ręce, tak długo, jak nie tracimy z oczu ogólnego celu, 

jakim jest uzupełnienie i zwiększenie ludzkich możliwości, pole jest szeroko otwarte na dalsze badania 

i niektóre nowe ekscytujące przypadki użycia, które mogą w najbliższej przyszłości zostaną włączone 

do głównego nurtu. 

 


