
Intuicyjna koncepcja sztucznej inteligencji 

Czym jest sztuczna inteligencja? 

Inteligencja to tajemnica - koncepcja, która nie ma uzgodnionej definicji. Filozofowie, psychologowie, 

naukowcy i inżynierowie mają różne opinie na temat tego, co to jest i jak powstaje. Widzimy 

inteligencję w otaczającej nas naturze, taką jak grupy żywych stworzeń współpracujących ze sobą, i 

widzimy inteligencję w sposób, w jaki ludzie myślą i zachowują się. Ogólnie rzecz biorąc, autonomiczne, 

ale adaptacyjne rzeczy są uważane za inteligentne. Autonomiczny oznacza, że coś nie wymaga ciągłych 

instrukcji; a adaptacyjny oznacza, że może zmienić swoje zachowanie wraz ze zmianami środowiska 

lub przestrzeni problemów. Kiedy patrzymy na żywe organizmy i maszyny, widzimy, że podstawowym 

elementem działania są dane. Widoki, które widzimy, to dane; dźwięki, które słyszymy, są danymi; 

pomiary rzeczy wokół nas są danymi. Korzystamy z danych, przetwarzamy je wszystkie i podejmujemy 

na ich podstawie decyzje; dlatego podstawowe zrozumienie pojęć otaczających dane jest ważne dla 

zrozumienia algorytmów sztucznej inteligencji (AI). 

Definiowanie AI 

Niektórzy twierdzą, że nie rozumiemy, czym jest sztuczna inteligencja, ponieważ staramy się 

zdefiniować samą inteligencję. Salvador Dalí uważał, że ambicja jest atrybutem inteligencji; powiedział: 

„Inteligencja bez ambicji jest ptakiem bez skrzydeł”. Albert Einstein uważał, że wyobraźnia jest ważnym 

czynnikiem inteligencji; powiedział: „Prawdziwym znakiem inteligencji nie jest wiedza, ale 

wyobraźnia”. Stephen Hawking powiedział: „Inteligencja to zdolność przystosowywania się”, która 

koncentruje się na zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w świecie. Te trzy wielkie 

umysły miały różne poglądy na inteligencję. Bez prawdziwej ostatecznej odpowiedzi na inteligencję 

wiemy przynajmniej, że opieramy nasze rozumienie inteligencji na ludziach jako dominującym (i 

najbardziej inteligentnym) gatunku. Ze względu na nasze zdrowie psychiczne i trzymanie się 

praktycznych zastosowań , luźno zdefiniujemy AI jako syntetyczny system, który wykazuje 

„inteligentne” zachowanie. Zamiast próbować zdefiniować coś jako AI lub nie AI, odwołajmy się do jej 

podobieństwa. Coś może wykazywać pewne aspekty inteligencji, ponieważ pomaga nam rozwiązać 

trudne problemy oraz zapewnia wartość i użyteczność. Zazwyczaj implementacje sztucznej inteligencji 

symulujące wzrok, słuch i inne naturalne zmysły są podobne do sztucznej inteligencji. Rozwiązania, 

które potrafią uczyć się samodzielnie, dostosowując się do nowych danych i środowisk, są również 

postrzegane jako podobne do AI. Oto kilka przykładów rzeczy wykazujących sztuczną inteligencję: 

• System, który z powodzeniem gra w wiele rodzajów złożonych gier 

• System wykrywania nowotworów nowotworowych 

• System, który generuje dzieła sztuki na podstawie niewielkiego wkładu 

• Samochód samojezdny 

Douglas Hofstadter powiedział: „AI jest tym, czego jeszcze nie zrobiono”. We wspomnianych 

przykładach samochód samojezdny może wydawać się inteligentny, ponieważ nie został jeszcze 

dopracowany. Podobnie komputer, który dodaje liczby, był jakiś czas temu inteligentny, ale teraz jest 

uważany za pewnik. Najważniejsze jest to, że AI to dwuznaczny termin, który oznacza różne rzeczy dla 

różnych ludzi, branż i dyscyplin. Algorytmy zostały sklasyfikowane jako algorytmy AI w przeszłości lub 

obecnie; niezależnie od tego, czy umożliwiają one zdefiniowanie sztucznej inteligencji, czy nie, nie ma 

to tak naprawdę znaczenia. Liczy się to, że są przydatne do rozwiązywania trudnych problemów. 

Zrozumienie, że dane są podstawą algorytmów AI 



Dane są danymi wejściowymi do cudownych algorytmów, które wykonują wyczyny, które wydają się 

niemal magiczne. Przy niewłaściwym wyborze danych, źle reprezentowanych danych lub brakujących 

danych algorytmy działają słabo, więc wynik jest tak dobry, jak dostarczone dane. Świat jest pełen 

danych, które istnieją w formach, których nawet nie jesteśmy w stanie wyczuć. Dane mogą 

przedstawiać wartości mierzone numerycznie, takie jak aktualna temperatura w Arktyce, liczba ryb w 

stawie lub aktualny wiek w dniach. Wszystkie te przykłady obejmują uchwycenie dokładnych wartości 

liczbowych na podstawie faktów. Trudno błędnie zinterpretować te dane. Temperatura w określonym 

miejscu w określonym momencie jest absolutnie prawdziwa i nie podlega żadnym tendencjom. Ten 

typ danych jest znany jako dane ilościowe. Dane mogą również reprezentować wartości obserwacji, 

takie jak zapach kwiatu lub poziom zgodności z polityką polityka. Ten typ danych jest znany jako dane 

jakościowe i czasami jest trudny do interpretacji, ponieważ nie jest to absolutna prawda, ale 

postrzeganie czyjejś prawdy. 

Dane są surowymi faktami na ten temat, więc ich nagrania zwykle nie są stronnicze. Jednak w 

prawdziwym świecie dane są gromadzone, rejestrowane i powiązane przez ludzi na podstawie 

określonego kontekstu, ze szczególnym zrozumieniem sposobu wykorzystania danych. Konstruowanie 

znaczących spostrzeżeń w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oparte na danych tworzy informacje. 

Co więcej, fakt wykorzystywania informacji z doświadczeniami i świadomego ich stosowania tworzy 

wiedzę. Jest to częściowo to, co próbujemy symulować za pomocą algorytmów AI. Standaryzowane 

przyrządy takie jak zegary, kalkulatory i skale są zwykle używane do pomiaru danych ilościowych, 

podczas gdy nasze zmysły węchu, dźwięku, smaku, dotyku i wzroku, a także nasze opinie są zwykle 

używane do tworzenia danych jakościowych. Dane, informacje i wiedza mogą być różnie 

interpretowane przez różne osoby według ich poziomu zrozumienia tej dziedziny i ich spojrzenie na 

świat, a ten fakt ma konsekwencje dla jakości rozwiązań - co sprawia, że aspekt naukowy tworzenia 

technologii jest niezwykle ważny. Postępując zgodnie z powtarzalnymi procesami naukowymi w celu 

przechwytywania danych, przeprowadzania eksperymentów i dokładnego raportowania wyników, 

możemy zapewnić dokładniejsze wyniki i lepsze rozwiązania problemów podczas przetwarzania 

danych za pomocą algorytmów. 

Wyświetlanie algorytmów jako instrukcji w przepisach 

Mamy teraz luźną definicję sztucznej inteligencji i zrozumienie znaczenia danych. Ponieważ będziemy 

badać kilka przydatnych algorytmów AI, warto dokładnie zrozumieć, czym jest algorytm. Algorytm to 

zestaw instrukcji i reguł dostarczonych jako specyfikacja do osiągnięcia określonego celu. Algorytmy 

zwykle akceptują dane wejściowe, a po kilku skończonych krokach, w których algorytm przechodzi 

przez różne stany, powstaje wynik. Nawet coś tak prostego jak czytanie książki można przedstawić jako 

algorytm. Oto przykład kroków związanych z czytaniem książki: 

1. Znajdź książkę . 

2. Otwórz książkę. 

3. Podczas gdy nieprzeczytane strony pozostają, 

a Przeczytaj stronę. 

b. Przejdź do następnej strony. 

c. Pomyśl o tym, czego się nauczyłeś. 

4. Pomyśl o tym, jak możesz zastosować swoją wiedzę w świecie rzeczywistym. 



Algorytm może być postrzegany jako przepis.  Biorąc pod uwagę niektóre składniki i narzędzia jako 

dane wejściowe i instrukcje dotyczące tworzenia określonego dania, posiłek jest rezultatem. 

Algorytmy są wykorzystywane do wielu różnych rozwiązań. Na przykład możemy włączyć czat wideo 

na żywo na całym świecie za pomocą algorytmów kompresji, a także nawigować po miastach za 

pomocą aplikacji mapowych korzystających z algorytmów routingu w czasie rzeczywistym. Nawet 

prosty program „Hello World” ma wiele algorytmów do tłumaczenia czytelnego dla człowieka języka 

programowania na kod maszynowy i wykonywania instrukcji na sprzęcie. Możesz znaleźć algorytmy 

wszędzie, jeśli przyjrzysz się wystarczająco uważnie.  

Biorąc pod uwagę nasze zrozumienie technologii, danych, inteligencji i algorytmów; Algorytmy AI to 

zestawy instrukcji, które wykorzystują dane do tworzenia systemów, które wykazują inteligentne 

zachowanie i rozwiązują trudne problemy. 

Krótka historia sztucznej inteligencji 

Krótkie spojrzenie na postępy w sztucznej inteligencji jest przydatne, aby zrozumieć, że stare techniki 

i nowe pomysły można wykorzystać do rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób. AI nie jest 

nowym pomysłem. Historia pełna jest mitów o mechanicznych ludziach i autonomicznych „myślących” 

maszynach. Patrząc wstecz, widzimy, że stoimy na barkach gigantów. Być może sami możemy w 

niewielkim stopniu przyczynić się do zasobów wiedzy. Spojrzenie na wcześniejsze wydarzenia 

podkreśla znaczenie zrozumienia podstaw sztucznej inteligencji; Algorytmy sprzed kilkudziesięciu lat 

są krytyczne w wielu współczesnych implementacjach AI. My zaczynamy od podstawowych 

algorytmów, które pomagają budować intuicję rozwiązywania problemów i stopniowo przechodzi do 

bardziej interesujących i nowoczesnych podejść. 

Rodzaje problemów i paradygmaty rozwiązywania problemów 

Algorytmy AI są potężne, ale nie są srebrnymi kulami, które mogą rozwiązać każdy problem. Ale jakie 

są problemy? W tej sekcji omówiono różne rodzaje problemów, które zwykle występują w informatyce, 

pokazując, w jaki sposób możemy uzyskać intuicję na temat tych problemów. Ta intuicja może pomóc 

nam zidentyfikować te problemy w świecie rzeczywistym i pomóc w wyborze algorytmów 

zastosowanych w rozwiązaniu. Do opisu problemów używa się kilku terminów z zakresu informatyki i 

sztucznej inteligencji. Problemy są klasyfikowane na podstawie kontekstu i celu. 

Problemy z wyszukiwaniem: Znajdź ścieżkę do rozwiązania 

Problem wyszukiwania obejmuje sytuację, która ma wiele możliwych rozwiązań, z których każde 

reprezentuje sekwencję kroków (ścieżek) do celu. Niektóre rozwiązania zawierają nakładające się 

podzbiory ścieżek; niektóre są lepsze od innych; a niektóre są tańsze niż inne. „Lepsze” rozwiązanie 

zależy od konkretnego problemu; „tańsze” rozwiązanie oznacza obliczeniowo tańsze wykonanie. 

Przykładem jest określenie najkrótszej ścieżki między miastami na mapie. Dostępnych może być wiele 

tras o różnych odległościach i warunkach na drodze, ale niektóre trasy są lepsze niż inne. Wiele 

algorytmów AI opiera się na koncepcji przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. 

Problemy z optymalizacją: Znajdź dobre rozwiązanie 

Problem optymalizacji dotyczy sytuacji, w której istnieje ogromna liczba prawidłowych rozwiązań, a 

znalezienie najlepszego rozwiązania jest trudne. Problemy z optymalizacją mają zwykle ogromną liczbę 

możliwości, z których każda różni się tym, jak dobrze rozwiązuje problem. Przykładem jest pakowanie 

bagażu do bagażnika samochodu w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać miejsce. Dostępnych 

jest wiele kombinacji, a jeśli bagażnik jest skutecznie zapakowany, zmieści się w nim więcej bagażu. 



Najlepsze lokalne a najlepsze globalne 

Ponieważ problemy z optymalizacją mają wiele rozwiązań, a ponieważ rozwiązania te istnieją w 

różnych punktach przestrzeni wyszukiwania, wchodzi w grę koncepcja najlepszych lokalnych i 

globalnych najlepszych wyników. Najlepsze rozwiązanie lokalne jest najlepszym rozwiązaniem w 

obrębie określonego obszaru w przestrzeni wyszukiwania, a najlepsze na świecie jest najlepszym 

rozwiązaniem w całej przestrzeni wyszukiwania. Zwykle jest wiele najlepszych lokalnych rozwiązań i 

jedno globalne najlepsze rozwiązanie. Rozważ na przykład poszukiwanie najlepszej restauracji. Możesz 

znaleźć najlepszą restaurację w swojej okolicy, ale niekoniecznie musi to być najlepsza restauracja w 

kraju lub najlepsza restauracja na świecie. 

Problemy z prognozowaniem i klasyfikacją: ucz się na podstawie wzorców w danych Problemy z 

prognozowaniem to problemy, w których mamy dane o czymś i chcemy spróbować znaleźć wzorce. Na 

przykład możemy mieć dane o różnych pojazdach i ich rozmiarach silników, a także o zużyciu paliwa 

przez każdy pojazd. Czy możemy przewidzieć zużycie paliwa nowego modelu pojazdu, biorąc pod 

uwagę jego rozmiar silnika? Jeśli istnieje korelacja w danych między wielkościami silników a zużyciem 

paliwa, ta prognoza jest możliwa. Problemy z klasyfikacją są podobne do problemów z 

prognozowaniem, ale zamiast próbować znaleźć dokładne prognozy, takie jak zużycie paliwa, staramy 

się znaleźć kategorię czegoś na podstawie jego cechy. Biorąc pod uwagę wymiary pojazdu, jego 

wielkość silnika i liczbę siedzeń, czy możemy przewidzieć, czy pojazd ten jest motocyklem, sedanem 

czy pojazdem sportowym? Problemy z klasyfikacją wymagają znalezienia wzorców w danych, które 

grupują przykłady w kategorie. Interpolacja jest ważną koncepcją przy znajdowaniu wzorców w 

danych, ponieważ szacujemy nowe punkty danych na podstawie znanych danych. 

Problemy związane z grupowaniem: Zidentyfikuj wzorce w danych 

Problemy klastrowania obejmują scenariusze, w których trendy i relacje są ujawniane na podstawie 

danych. Różne aspekty danych są używane do grupowania przykładów na różne sposoby. Biorąc pod 

uwagę na przykład dane dotyczące kosztów i lokalizacji restauracji, możemy stwierdzić, że młodsi 

ludzie często wybierają miejsca, w których jedzenie jest tańsze. 

Klastrowanie ma na celu znalezienie relacji w danych, nawet gdy nie zadaje się precyzyjnego pytania. 

Takie podejście jest również przydatne do lepszego zrozumienia danych w celu poinformowania, co 

możesz z nimi zrobić. 

Modele deterministyczne: ten sam wynik za każdym razem, gdy jest obliczany Modele 

deterministyczne to modele, które przy określonym wejściu zwracają spójny wynik. Na przykład, biorąc 

pod uwagę czas w południe w określonym mieście, zawsze możemy spodziewać się światła dziennego, 

a biorąc pod uwagę czas jako północ, zawsze możemy spodziewać się ciemności. Oczywiście ten prosty 

przykład nie uwzględnia niezwykłego czasu trwania światła dziennego w pobliżu biegunów planety. 

Modele stochastyczne / probabilistyczne: Potencjalnie inny wynik za każdym razem, gdy jest obliczany 

Modele probabilistyczne to modele, które przy określonym wkładzie zwracają wynik z zestawu 

możliwych wyników. Modele probabilistyczne zwykle mają element kontrolowanej losowości, który 

przyczynia się do możliwego zestawu wyników. Na przykład w południe możemy spodziewać się 

słonecznej, pochmurnej lub deszczowej pogody - obecnie nie ma ustalonej pogody. 

Intuicja koncepcji sztucznej inteligencji 

Sztuczna inteligencja jest gorącym tematem, podobnie jak uczenie maszynowe i uczenie głębokie. 

Próba zrozumienia tych różnych, ale podobnych koncepcji, może być zniechęcającym doświadczeniem. 



Ponadto w dziedzinie sztucznej inteligencji istnieją rozróżnienia między różnymi poziomami 

inteligencji. W tej sekcji przedstawiamy niektóre z tych pojęć. 

Wąska inteligencja: rozwiązania specjalne 

Systemy z wąską inteligencją rozwiązują problemy w określonym kontekście lub dziedzinie. Systemy te 

zwykle nie mogą rozwiązać problemu w jednym kontekście i zastosować to samo rozumienie w innym. 

Na przykład system opracowany w celu zrozumienia interakcji z klientami i zachowań związanych z 

wydatkami nie byłby w stanie zidentyfikować kotów na obrazie. Zwykle, aby coś było skuteczne w 

rozwiązaniu problemu, musi być dość wyspecjalizowane w dziedzinie problemu, co utrudnia 

dostosowanie się do innych problemów. Różne wąskie systemy inteligencji można łączyć w rozsądny 

sposób, aby stworzyć coś większego, co wydaje się bardziej ogólne w swojej inteligencji. Przykładem 

jest asystent głosowy. System ten może zrozumieć język naturalny, który sam w sobie jest wąskim 

problemem, ale dzięki integracji z innymi wąskimi systemami wywiadowczymi, takimi jak wyszukiwanie 

w sieci i polecającym muzykę, może wykazywać cechy ogólnej inteligencji. 

Inteligencja ogólna: rozwiązania podobne do człowieka 

Inteligencja ogólna to inteligencja ludzka. Jako ludzie jesteśmy w stanie uczyć się na podstawie różnych 

doświadczeń i interakcji na świecie i stosować to zrozumienie z jednego problemu do drugiego. Na 

przykład, jeśli odczuwałeś ból podczas dotykania czegoś gorącego jako dziecko, możesz ekstrapolować 

i wiedzieć, że inne gorące rzeczy mogą mieć szansę zranić cię. Ogólna inteligencja u ludzi to jednak coś 

więcej niż tylko rozumowanie czegoś w stylu „Gorące rzeczy mogą być szkodliwe”. 

Ogólna inteligencja obejmuje pamięć, rozumowanie przestrzenne poprzez wkłady wizualne, 

wykorzystanie wiedzy i rozumowanie. Osiągnięcie ogólnej inteligencji w maszynie wydaje się mało 

prawdopodobne w krótkim okresie, ale postępy w dziedzinie obliczeń kwantowych, przetwarzania 

danych i algorytmów AI mogą sprawić, że stanie się to w przyszłości 

Super inteligencja: Wielka nieznana 

Niektóre idee super inteligencji pojawiają się w filmach science fiction osadzonych w światach 

postapokaliptycznych, w których wszystkie maszyny są połączone, potrafią rozumować o rzeczach, 

które są poza naszym zrozumieniem, i dominują nad ludźmi. Istnieje wiele filozoficznych różnic 

dotyczących tego, czy ludzie mogliby stworzyć coś bardziej inteligentnego od nas samych, a jeśli 

moglibyśmy, to nawet byśmy wiedzieli. Super inteligencja jest wielką niewiadomą i przez długi czas 

wszelkie definicje będą spekulacjami. 

Stara AI i nowa AI 

Czasami używane są pojęcia starej AI i nowej AI. Stara sztuczna inteligencja jest często rozumiana jako 

system, w którym ludzie kodują reguły, które powodują, że algorytm wykazuje inteligentne zachowanie 

- poprzez dogłębną znajomość problemu lub metodą prób i błędów. Przykładem starej AI jest osoba 

ręcznie tworząca drzewo decyzyjne oraz reguły i opcje w całym drzewie decyzyjnym. Nowa sztuczna 

inteligencja ma na celu tworzenie algorytmów i modeli, które uczą się na podstawie danych i tworzą 

własne reguły, które działają tak dokładnie, jak lub lepiej niż reguły stworzone przez człowieka. Różnica 

polega na tym, że te ostatnie mogą znaleźć ważne wzorce w danych, których dana osoba nigdy nie 

może znaleźć lub które zajęłoby jej znacznie dłużej. Algorytmy wyszukiwania są często postrzegane 

jako stara sztuczna inteligencja, ale ich dokładne zrozumienie jest przydatne w nauce bardziej 

złożonych podejść.  

Algorytmy wyszukiwania 



Algorytmy wyszukiwania są przydatne do rozwiązywania problemów, w których do osiągnięcia celu 

potrzeba kilku działań, takich jak znalezienie ścieżki przez labirynt lub określenie najlepszego ruchu do 

wykonania w grze. Algorytmy wyszukiwania oceniają przyszłe stany i próbują znaleźć optymalną 

ścieżkę do najcenniejszego celu. Zazwyczaj mamy zbyt wiele możliwych rozwiązań, by użyć siły 

brutalnej. Nawet małe przestrzenie wyszukiwania mogą spowodować tysiące godzin obliczeń w celu 

znalezienia najlepszego rozwiązania. Algorytmy wyszukiwania zapewniają inteligentne sposoby oceny 

przestrzeni wyszukiwania. Algorytmy wyszukiwania są używane w wyszukiwarkach internetowych, 

aplikacjach do routingu map, a nawet agentów gier. 

Algorytmy inspirowane biologią 

Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, zauważamy niesamowite rzeczy w różnych stworzeniach, 

roślinach i innych żywych organizmach. Przykłady obejmują współpracę mrówek w gromadzeniu 

pokarmu, stado ptaków podczas migracji, ocenę funkcjonowania mózgu i ewolucję różnych 

organizmów w celu uzyskania silniejszego potomstwa. Obserwując i ucząc się na podstawie różnych 

zjawisk, zdobyliśmy wiedzę na temat działania tych układów organicznych oraz tego, w jaki sposób 

proste reguły mogą spowodować powstanie inteligentnego zachowania. Niektóre z tych zjawisk mają 

zainspirowane algorytmy przydatne w sztucznej inteligencji, takie jak algorytmy ewolucyjne i 

algorytmy inteligencji roju. Algorytmy ewolucyjne inspirowane są teorią ewolucji zdefiniowaną przez 

Karola Darwina. Koncepcja polega na tym, że populacja rozmnaża się w celu stworzenia nowych 

osobników i że dzięki temu procesowi mieszanina genów i mutacji wytwarza osobniki, które osiągają 

lepsze wyniki niż ich przodkowie. Inteligencja roju to grupa pozornie „głupich” osób wykazujących 

inteligentne zachowanie. Optymalizacja kolonii mrówek i optymalizacja roju cząstek to dwa popularne 

algorytmy, które będziemy badać. 

Algorytmy uczenia maszynowego 

Uczenie maszynowe polega na statystycznym podejściu do modeli szkoleniowych w celu uczenia się na 

podstawie danych. Parasol uczenia maszynowego ma wiele algorytmów, które można wykorzystać, 

aby poprawić zrozumienie relacji w danych, podejmować decyzje i przewidywać na podstawie tych 

danych. Istnieją trzy główne podejścia w uczeniu maszynowym: uczenie nadzorowane, uczenie bez 

nadzoru i uczenie wzmacniające. 

• Uczenie nadzorowane oznacza modele treningowe z algorytmami, w których dane treningowe mają 

znane wyniki zadanego pytania, takie jak określenie rodzaju owoców, jeśli mamy zestaw danych 

obejmujący wagę, kolor, teksturę i etykietę owocową dla każdego przykładu . 

• Uczenie się bez nadzoru odkrywa ukryte relacje i struktury w danych, które prowadzą nas do 

zadawania odpowiednich pytań zestawowi danych. Może znaleźć wzory we właściwościach podobnych 

owoców i odpowiednio je pogrupować, co może dostarczyć dokładnych pytań, które chcemy zadać 

danym. Te podstawowe pojęcia i algorytmy pomagają nam stworzyć podstawy do eksploracji 

zaawansowanych algorytmów w przyszłości. 

• Uczenie się przez wzmocnienie jest inspirowane psychologią behawioralną. Krótko mówiąc, opisuje 

nagradzanie osoby, jeśli użyteczne działanie zostało wykonane, i karanie tej osoby, jeśli użyteczne 

działanie nie zostało wykonane. Aby zbadać ludzki przykład, kiedy dziecko osiąga dobre wyniki na 

karcie zgłoszenia, zwykle jest nagradzane, ale słaba wydajność czasami skutkuje karą, wzmacniając 

zachowanie osiągania dobrych wyników. Uczenie się przez wzmocnienie jest przydatne do badania 

interakcji programów komputerowych lub robotów z dynamicznymi środowiskami. Przykładem jest 

robot, którego zadaniem jest otwieranie drzwi; podlega karze, gdy nie otwiera drzwi i jest nagradzany, 



gdy to robi. Z czasem, po wielu próbach, robot „uczy się” sekwencji działań wymaganych do otwarcia 

drzwi. 

Algorytmy głębokiego uczenia się 

Głębokie uczenie się, które wynika z uczenia maszynowego, jest szerszą rodziną podejść i algorytmów 

wykorzystywanych do osiągnięcia wąskiej inteligencji i dążenia do ogólnej inteligencji. Głębokie 

uczenie się zwykle implikuje, że podejście to próbuje rozwiązać problem w bardziej ogólny sposób, na 

przykład rozumowanie przestrzenne, lub stosuje się je do problemów wymagających większej 

uogólnienia, takich jak widzenie komputerowe i rozpoznawanie mowy. Ogólne problemy to rzeczy, 

które ludzie potrafią rozwiązać. Na przykład możemy dopasować wzorce wizualne w prawie każdym 

kontekście. Głębokie uczenie się dotyczy również nauki nadzorowanej, uczenia się bez nadzoru i 

uczenia się wzmacniającego. Metody głębokiego uczenia zwykle wykorzystują wiele warstw sztucznych 

sieci neuronowych. Wykorzystując różne warstwy inteligentnych komponentów, każda warstwa 

rozwiązuje wyspecjalizowane problemy; razem warstwy rozwiązują złożone problemy w kierunku 

większego celu. Na przykład identyfikacja dowolnego obiektu na obrazie jest ogólnym problemem, ale 

można go rozbić na zrozumienie koloru, rozpoznanie kształtów obiektów i identyfikację relacji między 

obiektami w celu osiągnięcia celu. 

Zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji 

Zastosowania technik AI są potencjalnie nieograniczone. Tam, gdzie istnieją dane i problemy do 

rozwiązania, istnieją potencjalne zastosowania sztucznej inteligencji. Biorąc pod uwagę stale 

zmieniające się otoczenie, ewolucję interakcji między ludźmi oraz zmiany w wymaganiach ludzi i branż, 

sztuczną inteligencję można zastosować w innowacyjny sposób, aby rozwiązać rzeczywiste problemy. 

W tej części opisano zastosowanie sztucznej inteligencji w różnych branżach. 

Rolnictwo: Optymalny wzrost roślin 

Jednym z najważniejszych sektorów podtrzymujących życie ludzkie jest rolnictwo. Musimy być w stanie 

ekonomicznie uprawiać wysokiej jakości uprawy do masowej konsumpcji. Wielu rolników uprawia 

rośliny na skalę komercyjną, aby umożliwić nam wygodny zakup owoców i warzyw w sklepach. Uprawy 

rosną inaczej, w zależności od rodzaju uprawy, składników odżywczych w glebie, zawartości wody w 

glebie, bakterii w wodzie i warunków pogodowych w okolicy. Celem jest wyhodowanie jak największej 

ilości produktów wysokiej jakości w ciągu sezonu, ponieważ określone uprawy zwykle rosną dobrze 

tylko w określonych porach roku. Rolnicy i inne organizacje rolnicze gromadzili dane na temat swoich 

gospodarstw i upraw na przestrzeni lat. Korzystając z tych danych, możemy wykorzystać maszyny do 

znalezienia wzorców i zależności między zmiennymi w procesie uprawy roślin oraz zidentyfikowania 

czynników, które najbardziej przyczyniają się do pomyślnego wzrostu. Ponadto dzięki nowoczesnym 

czujnikom cyfrowym możemy rejestrować warunki pogodowe, atrybuty gleby, warunki wodne i wzrost 

plonów w czasie rzeczywistym. Te dane, w połączeniu z inteligentnymi algorytmami, mogą umożliwić 

rekomendacje i korekty w czasie rzeczywistym dla optymalnego wzrostu. 

Bankowość: wykrywanie oszustw 

Potrzeba bankowości stała się oczywista, gdy musieliśmy znaleźć wspólną spójną walutę do handlu 

towarami i usługami. Banki zmieniły się na przestrzeni lat, oferując różne opcje przechowywania 

pieniędzy, inwestowania pieniędzy i dokonywania płatności. Jedną rzeczą, która nie zmieniła się z 

czasem, są ludzie znajdujący twórcze sposoby oszukiwania systemu. Jednym z największych 

problemów - nie tylko w bankowości, ale także w większości instytucji finansowych, takich jak 

towarzystwa ubezpieczeniowe - są oszustwa. Oszustwo ma miejsce, gdy ktoś jest nieuczciwy lub robi 



coś nielegalnego, aby zdobyć coś dla siebie. Oszustwo zwykle zdarza się, gdy wykorzystuje się luki w 

procesie lub oszustwo oszukuje kogoś do ujawnienia informacji. Ponieważ branża usług finansowych 

jest silnie połączona z Internetem i urządzeniami osobistymi, więcej transakcji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem sieci komputerowej niż osobiście, za pomocą fizycznych pieniędzy. 

Dysponując ogromną ilością dostępnych danych transakcyjnych, możemy w czasie rzeczywistym 

znaleźć wzorce transakcji specyficzne dla zachowania klienta w zakresie wydatków, które mogą być 

nietypowe. Te dane pomagają zaoszczędzić instytucjom finansowym ogromne kwoty pieniędzy i 

chronią niczego niepodejrzewających konsumentów przed kradzieżą. 

Cyberbezpieczeństwo: wykrywanie i obsługa ataków 

Jednym z ciekawych skutków ubocznych boomu internetowego jest cyberbezpieczeństwo. Cały czas 

wysyłamy i odbieramy poufne informacje - wiadomości błyskawiczne, dane karty kredytowej, e-maile 

i inne ważne informacje poufne, które mogłyby zostać niewłaściwie wykorzystane, gdyby trafiły w 

niepowołane ręce. Tysiące serwerów na całym świecie odbierają dane, przetwarzają je i przechowują. 

Atakujący próbują złamać te systemy, aby uzyskać dostęp do danych, urządzeń, a nawet obiektów. 

Korzystając z AI, możemy zidentyfikować i zablokować potencjalne ataki na serwery. Niektóre duże 

firmy internetowe przechowują dane dotyczące interakcji poszczególnych osób z ich usługami, w tym 

identyfikatory urządzeń, geolokalizacje i zachowania związane z użytkowaniem; w przypadku wykrycia 

nietypowego zachowania środki bezpieczeństwa ograniczają dostęp. Niektóre firmy internetowe mogą 

również blokować i przekierowywać złośliwy ruch podczas ataku DDoS (rozproszonej odmowy usługi), 

który polega na przeciążeniu usługi fałszywymi żądaniami w celu jej zablokowania lub uniemożliwienia 

dostępu autentycznym użytkownikom. Te nieautentyczne żądania można zidentyfikować i 

przekierować, aby zminimalizować wpływ ataku poprzez zrozumienie danych o użytkowaniu 

użytkowników, systemów i sieci. 

Opieka zdrowotna: Diagnoza pacjentów 

Opieka zdrowotna była stałą troską w całej historii ludzkości. Potrzebujemy dostępu do diagnozy i 

leczenia różnych dolegliwości w różnych lokalizacjach w różnych okresach czasu, zanim problem stanie 

się poważniejszy, a nawet śmiertelny. Kiedy patrzymy na diagnozę pacjenta, możemy spojrzeć na 

ogromną ilość wiedzy zapisanej na temat ludzkiego ciała, znanych problemów, doświadczenia w 

radzeniu sobie z tymi problemami i niezliczonych skanów ciała. Tradycyjnie lekarze byli zobowiązani 

do analizowania obrazów skanów w celu wykrycia obecności guzów, ale takie podejście spowodowało 

wykrycie tylko największych, najbardziej zaawansowanych nowotworów. Postępy w głębokim uczeniu 

się poprawiły wykrywanie guzów na obrazach generowanych przez skany. Teraz lekarze mogą 

wcześniej wykryć raka, co oznacza, że pacjent może uzyskać wymagane leczenie na czas i mieć większą 

szansę na wyleczenie. Ponadto AI można wykorzystać do znalezienia wzorów w objawach, 

dolegliwościach, genach dziedzicznych, lokalizacjach geograficznych i tym podobnych. Moglibyśmy 

potencjalnie wiedzieć, że ktoś ma wysokie prawdopodobieństwo rozwoju określonej dolegliwości i być 

przygotowanym na poradzenie sobie z tą dolegliwością zanim się rozwinie. 

Logistyka: routing i optymalizacja 

Branża logistyczna to ogromny rynek różnych typów pojazdów dostarczających różne rodzaje towarów 

do różnych lokalizacji, o różnych wymaganiach i terminach. Wyobraź sobie złożoność planowania 

dostaw dużej witryny e-commerce. Niezależnie od tego, czy przedmiotem dostawy są towary 

konsumpcyjne, sprzęt budowlany, części do maszyn lub paliwo, celem systemu jest możliwie 

optymalne zapewnienie zaspokojenia popytu i zminimalizowanie kosztów. Być może słyszałeś o 

problemie z podróżującym sprzedawcą: sprzedawca musi odwiedzić kilka miejsc, aby ukończyć pracę, 

a celem jest znalezienie jak najmniejszej odległości do wykonania tego zadania. Problemy logistyczne 



są podobne, ale zwykle znacznie bardziej złożone ze względu na zmieniające się otoczenie realnego 

świata. Dzięki sztucznej inteligencji możemy znaleźć optymalne trasy między lokalizacjami pod 

względem czasu i odległości. Ponadto możemy znaleźć najlepsze trasy na podstawie wzorców ruchu, 

blokad konstrukcyjnych, a nawet rodzajów dróg w zależności od używanego pojazdu. Dodatkowo 

możemy obliczyć najlepszy sposób pakowania każdego pojazdu i co pakować w każdy pojazd w taki 

sposób, aby każda dostawa była zoptymalizowana. 

Telekomunikacja: optymalizacja sieci 

Przemysł telekomunikacyjny odegrał ogromną rolę w łączeniu świata. Firmy te kładą kosztowną 

infrastrukturę kabli, wież i satelitów, aby stworzyć sieć, z której wielu konsumentów i organizacji może 

się komunikować za pośrednictwem Internetu lub sieci prywatnych. Obsługa tego sprzętu jest droga, 

dlatego optymalizacja sieci pozwala na większą liczbę połączeń, co pozwala większej liczbie osób na 

dostęp do szybkich połączeń. AI można wykorzystać do monitorowania zachowania w sieci i 

optymalizacji routingu. Ponadto sieci te rejestrują żądania i odpowiedzi; dane te można wykorzystać 

do optymalizacji sieci na podstawie znanego obciążenia niektórych osób, obszarów i określonych sieci 

lokalnych. Dane sieciowe mogą również pomóc w zrozumieniu, gdzie są ludzie i kim są, co jest 

przydatne w planowaniu miasta. 

Gry: tworzenie agentów AI 

Odkąd komputery domowe i osobiste stały się po raz pierwszy szeroko dostępne, gry stały się punktem 

sprzedaży systemów komputerowych. Gry były popularne bardzo wcześnie w historii komputerów 

osobistych. Jeśli się zastanowimy, możemy pamiętać automaty do gier, konsole telewizyjne i 

komputery osobiste z funkcjami do gier. Gry w szachy, tryktrak i inne zostały zdominowane przez 

maszyny AI. Jeśli złożoność gry jest wystarczająco niska, komputer może potencjalnie znaleźć wszystkie 

możliwości i podjąć decyzję w oparciu o tę wiedzę szybciej niż człowiek. Ostatnio komputer był w stanie 

pokonać ludzkich bohaterów w strategicznej grze Go. Go ma proste zasady kontroli terytorium, ale ma 

ogromną złożoność w zakresie decyzji, które należy podjąć w przypadku zwycięskiego scenariusza. 

Komputer nie może wygenerować wszystkich możliwości pokonania najlepszych ludzkich graczy, 

ponieważ przestrzeń wyszukiwania jest tak duża; zamiast tego wymaga bardziej ogólnego algorytmu, 

który może „myśleć” abstrakcyjnie, używać strategii i planować ruchy w kierunku celu. Ten algorytm 

został już wynaleziony i udało mu się pokonać mistrzów świata. Został również dostosowany do innych 

aplikacji, takich jak granie w gry Atari i nowoczesne gry wieloosobowe. Ten system nazywa się Alpha 

Go. Kilka organizacji badawczych opracowało systemy AI, które są w stanie grać w bardzo złożone gry 

lepiej niż ludzie i zespoły. Celem tej pracy jest stworzenie ogólnych podejść, które można dostosować 

do różnych kontekstów. Na pierwszy rzut oka te algorytmy sztucznej inteligencji mogą wydawać się 

nieistotne, ale konsekwencją opracowania tych systemów jest to, że podejście to można skutecznie 

zastosować w innych ważnych obszarach problemowych. 

Sztuka: tworzenie arcydzieł 

Unikalni, interesujący artyści stworzyli piękne obrazy. Każdy artysta miał swój własny sposób wyrażania 

otaczającego świata. Mamy też niesamowite kompozycje muzyczne, które zostały docenione przez 

masy. W obu przypadkach jakości techniki nie można było zmierzyć ilościowo; raczej mierzono go 

jakościowo (na podstawie tego, ile osób podobało się to dzieło). Zaangażowane czynniki są trudne do 

zrozumienia i uchwycenia; koncepcja jest napędzana emocjami. Wiele projektów badawczych ma na 

celu zbudowanie sztucznej inteligencji, która generuje sztukę. Koncepcja obejmuje uogólnienie. 

Algorytm musiałby mieć szerokie i ogólne zrozumienie tematu, aby stworzyć coś, co pasuje do tych 

parametrów. Na przykład sztuczna inteligencja Van Gogha musiałaby zrozumieć całą pracę Van Gogha, 

wyodrębnić styl i „poczuć”, aby mogła zastosować te dane do innych obrazów. To samo myślenie 



można zastosować do wydobywania ukrytych wzorców w obszarach takich jak opieka zdrowotna, 

bezpieczeństwo cybernetyczne i finanse. Teraz, gdy mamy abstrakcyjną intuicję na temat tego, czym 

jest sztuczna inteligencja, kategoryzacja zawartych w niej tematów, problemy, które ma rozwiązać, i 

niektóre przypadki użycia, będziemy nurkować w jednej z najstarszych i najprostszych form 

naśladowania inteligencji: algorytmów wyszukiwania. Algorytmy wyszukiwania zapewniają dobre 

uziemienie w niektórych koncepcjach, które są wykorzystywane przez inne, bardziej wyrafinowane 

algorytmy AI. 



Intuicyjna koncepcja sztucznej inteligencji 

Czym jest sztuczna inteligencja? 

Inteligencja to tajemnica - koncepcja, która nie ma uzgodnionej definicji. Filozofowie, psychologowie, 

naukowcy i inżynierowie mają różne opinie na temat tego, co to jest i jak powstaje. Widzimy 

inteligencję w otaczającej nas naturze, taką jak grupy żywych stworzeń współpracujących ze sobą, i 

widzimy inteligencję w sposób, w jaki ludzie myślą i zachowują się. Ogólnie rzecz biorąc, autonomiczne, 

ale adaptacyjne rzeczy są uważane za inteligentne. Autonomiczny oznacza, że coś nie wymaga ciągłych 

instrukcji; a adaptacyjny oznacza, że może zmienić swoje zachowanie wraz ze zmianami środowiska 

lub przestrzeni problemów. Kiedy patrzymy na żywe organizmy i maszyny, widzimy, że podstawowym 

elementem działania są dane. Widoki, które widzimy, to dane; dźwięki, które słyszymy, są danymi; 

pomiary rzeczy wokół nas są danymi. Korzystamy z danych, przetwarzamy je wszystkie i podejmujemy 

na ich podstawie decyzje; dlatego podstawowe zrozumienie pojęć otaczających dane jest ważne dla 

zrozumienia algorytmów sztucznej inteligencji (AI). 

Definiowanie AI 

Niektórzy twierdzą, że nie rozumiemy, czym jest sztuczna inteligencja, ponieważ staramy się 

zdefiniować samą inteligencję. Salvador Dalí uważał, że ambicja jest atrybutem inteligencji; powiedział: 

„Inteligencja bez ambicji jest ptakiem bez skrzydeł”. Albert Einstein uważał, że wyobraźnia jest ważnym 

czynnikiem inteligencji; powiedział: „Prawdziwym znakiem inteligencji nie jest wiedza, ale 

wyobraźnia”. Stephen Hawking powiedział: „Inteligencja to zdolność przystosowywania się”, która 

koncentruje się na zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w świecie. Te trzy wielkie 

umysły miały różne poglądy na inteligencję. Bez prawdziwej ostatecznej odpowiedzi na inteligencję 

wiemy przynajmniej, że opieramy nasze rozumienie inteligencji na ludziach jako dominującym (i 

najbardziej inteligentnym) gatunku. Ze względu na nasze zdrowie psychiczne i trzymanie się 

praktycznych zastosowań , luźno zdefiniujemy AI jako syntetyczny system, który wykazuje 

„inteligentne” zachowanie. Zamiast próbować zdefiniować coś jako AI lub nie AI, odwołajmy się do jej 

podobieństwa. Coś może wykazywać pewne aspekty inteligencji, ponieważ pomaga nam rozwiązać 

trudne problemy oraz zapewnia wartość i użyteczność. Zazwyczaj implementacje sztucznej inteligencji 

symulujące wzrok, słuch i inne naturalne zmysły są podobne do sztucznej inteligencji. Rozwiązania, 

które potrafią uczyć się samodzielnie, dostosowując się do nowych danych i środowisk, są również 

postrzegane jako podobne do AI. Oto kilka przykładów rzeczy wykazujących sztuczną inteligencję: 

• System, który z powodzeniem gra w wiele rodzajów złożonych gier 

• System wykrywania nowotworów nowotworowych 

• System, który generuje dzieła sztuki na podstawie niewielkiego wkładu 

• Samochód samojezdny 

Douglas Hofstadter powiedział: „AI jest tym, czego jeszcze nie zrobiono”. We wspomnianych 

przykładach samochód samojezdny może wydawać się inteligentny, ponieważ nie został jeszcze 

dopracowany. Podobnie komputer, który dodaje liczby, był jakiś czas temu inteligentny, ale teraz jest 

uważany za pewnik. Najważniejsze jest to, że AI to dwuznaczny termin, który oznacza różne rzeczy dla 

różnych ludzi, branż i dyscyplin. Algorytmy zostały sklasyfikowane jako algorytmy AI w przeszłości lub 

obecnie; niezależnie od tego, czy umożliwiają one zdefiniowanie sztucznej inteligencji, czy nie, nie ma 

to tak naprawdę znaczenia. Liczy się to, że są przydatne do rozwiązywania trudnych problemów. 

Zrozumienie, że dane są podstawą algorytmów AI 



Dane są danymi wejściowymi do cudownych algorytmów, które wykonują wyczyny, które wydają się 

niemal magiczne. Przy niewłaściwym wyborze danych, źle reprezentowanych danych lub brakujących 

danych algorytmy działają słabo, więc wynik jest tak dobry, jak dostarczone dane. Świat jest pełen 

danych, które istnieją w formach, których nawet nie jesteśmy w stanie wyczuć. Dane mogą 

przedstawiać wartości mierzone numerycznie, takie jak aktualna temperatura w Arktyce, liczba ryb w 

stawie lub aktualny wiek w dniach. Wszystkie te przykłady obejmują uchwycenie dokładnych wartości 

liczbowych na podstawie faktów. Trudno błędnie zinterpretować te dane. Temperatura w określonym 

miejscu w określonym momencie jest absolutnie prawdziwa i nie podlega żadnym tendencjom. Ten 

typ danych jest znany jako dane ilościowe. Dane mogą również reprezentować wartości obserwacji, 

takie jak zapach kwiatu lub poziom zgodności z polityką polityka. Ten typ danych jest znany jako dane 

jakościowe i czasami jest trudny do interpretacji, ponieważ nie jest to absolutna prawda, ale 

postrzeganie czyjejś prawdy. 

Dane są surowymi faktami na ten temat, więc ich nagrania zwykle nie są stronnicze. Jednak w 

prawdziwym świecie dane są gromadzone, rejestrowane i powiązane przez ludzi na podstawie 

określonego kontekstu, ze szczególnym zrozumieniem sposobu wykorzystania danych. Konstruowanie 

znaczących spostrzeżeń w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oparte na danych tworzy informacje. 

Co więcej, fakt wykorzystywania informacji z doświadczeniami i świadomego ich stosowania tworzy 

wiedzę. Jest to częściowo to, co próbujemy symulować za pomocą algorytmów AI. Standaryzowane 

przyrządy takie jak zegary, kalkulatory i skale są zwykle używane do pomiaru danych ilościowych, 

podczas gdy nasze zmysły węchu, dźwięku, smaku, dotyku i wzroku, a także nasze opinie są zwykle 

używane do tworzenia danych jakościowych. Dane, informacje i wiedza mogą być różnie 

interpretowane przez różne osoby według ich poziomu zrozumienia tej dziedziny i ich spojrzenie na 

świat, a ten fakt ma konsekwencje dla jakości rozwiązań - co sprawia, że aspekt naukowy tworzenia 

technologii jest niezwykle ważny. Postępując zgodnie z powtarzalnymi procesami naukowymi w celu 

przechwytywania danych, przeprowadzania eksperymentów i dokładnego raportowania wyników, 

możemy zapewnić dokładniejsze wyniki i lepsze rozwiązania problemów podczas przetwarzania 

danych za pomocą algorytmów. 

Wyświetlanie algorytmów jako instrukcji w przepisach 

Mamy teraz luźną definicję sztucznej inteligencji i zrozumienie znaczenia danych. Ponieważ będziemy 

badać kilka przydatnych algorytmów AI, warto dokładnie zrozumieć, czym jest algorytm. Algorytm to 

zestaw instrukcji i reguł dostarczonych jako specyfikacja do osiągnięcia określonego celu. Algorytmy 

zwykle akceptują dane wejściowe, a po kilku skończonych krokach, w których algorytm przechodzi 

przez różne stany, powstaje wynik. Nawet coś tak prostego jak czytanie książki można przedstawić jako 

algorytm. Oto przykład kroków związanych z czytaniem książki: 

1. Znajdź książkę . 

2. Otwórz książkę. 

3. Podczas gdy nieprzeczytane strony pozostają, 

a Przeczytaj stronę. 

b. Przejdź do następnej strony. 

c. Pomyśl o tym, czego się nauczyłeś. 

4. Pomyśl o tym, jak możesz zastosować swoją wiedzę w świecie rzeczywistym. 



Algorytm może być postrzegany jako przepis.  Biorąc pod uwagę niektóre składniki i narzędzia jako 

dane wejściowe i instrukcje dotyczące tworzenia określonego dania, posiłek jest rezultatem. 

Algorytmy są wykorzystywane do wielu różnych rozwiązań. Na przykład możemy włączyć czat wideo 

na żywo na całym świecie za pomocą algorytmów kompresji, a także nawigować po miastach za 

pomocą aplikacji mapowych korzystających z algorytmów routingu w czasie rzeczywistym. Nawet 

prosty program „Hello World” ma wiele algorytmów do tłumaczenia czytelnego dla człowieka języka 

programowania na kod maszynowy i wykonywania instrukcji na sprzęcie. Możesz znaleźć algorytmy 

wszędzie, jeśli przyjrzysz się wystarczająco uważnie.  

Biorąc pod uwagę nasze zrozumienie technologii, danych, inteligencji i algorytmów; Algorytmy AI to 

zestawy instrukcji, które wykorzystują dane do tworzenia systemów, które wykazują inteligentne 

zachowanie i rozwiązują trudne problemy. 

Krótka historia sztucznej inteligencji 

Krótkie spojrzenie na postępy w sztucznej inteligencji jest przydatne, aby zrozumieć, że stare techniki 

i nowe pomysły można wykorzystać do rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób. AI nie jest 

nowym pomysłem. Historia pełna jest mitów o mechanicznych ludziach i autonomicznych „myślących” 

maszynach. Patrząc wstecz, widzimy, że stoimy na barkach gigantów. Być może sami możemy w 

niewielkim stopniu przyczynić się do zasobów wiedzy. Spojrzenie na wcześniejsze wydarzenia 

podkreśla znaczenie zrozumienia podstaw sztucznej inteligencji; Algorytmy sprzed kilkudziesięciu lat 

są krytyczne w wielu współczesnych implementacjach AI. My zaczynamy od podstawowych 

algorytmów, które pomagają budować intuicję rozwiązywania problemów i stopniowo przechodzi do 

bardziej interesujących i nowoczesnych podejść. 

Rodzaje problemów i paradygmaty rozwiązywania problemów 

Algorytmy AI są potężne, ale nie są srebrnymi kulami, które mogą rozwiązać każdy problem. Ale jakie 

są problemy? W tej sekcji omówiono różne rodzaje problemów, które zwykle występują w informatyce, 

pokazując, w jaki sposób możemy uzyskać intuicję na temat tych problemów. Ta intuicja może pomóc 

nam zidentyfikować te problemy w świecie rzeczywistym i pomóc w wyborze algorytmów 

zastosowanych w rozwiązaniu. Do opisu problemów używa się kilku terminów z zakresu informatyki i 

sztucznej inteligencji. Problemy są klasyfikowane na podstawie kontekstu i celu. 

Problemy z wyszukiwaniem: Znajdź ścieżkę do rozwiązania 

Problem wyszukiwania obejmuje sytuację, która ma wiele możliwych rozwiązań, z których każde 

reprezentuje sekwencję kroków (ścieżek) do celu. Niektóre rozwiązania zawierają nakładające się 

podzbiory ścieżek; niektóre są lepsze od innych; a niektóre są tańsze niż inne. „Lepsze” rozwiązanie 

zależy od konkretnego problemu; „tańsze” rozwiązanie oznacza obliczeniowo tańsze wykonanie. 

Przykładem jest określenie najkrótszej ścieżki między miastami na mapie. Dostępnych może być wiele 

tras o różnych odległościach i warunkach na drodze, ale niektóre trasy są lepsze niż inne. Wiele 

algorytmów AI opiera się na koncepcji przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. 

Problemy z optymalizacją: Znajdź dobre rozwiązanie 

Problem optymalizacji dotyczy sytuacji, w której istnieje ogromna liczba prawidłowych rozwiązań, a 

znalezienie najlepszego rozwiązania jest trudne. Problemy z optymalizacją mają zwykle ogromną liczbę 

możliwości, z których każda różni się tym, jak dobrze rozwiązuje problem. Przykładem jest pakowanie 

bagażu do bagażnika samochodu w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać miejsce. Dostępnych 

jest wiele kombinacji, a jeśli bagażnik jest skutecznie zapakowany, zmieści się w nim więcej bagażu. 



Najlepsze lokalne a najlepsze globalne 

Ponieważ problemy z optymalizacją mają wiele rozwiązań, a ponieważ rozwiązania te istnieją w 

różnych punktach przestrzeni wyszukiwania, wchodzi w grę koncepcja najlepszych lokalnych i 

globalnych najlepszych wyników. Najlepsze rozwiązanie lokalne jest najlepszym rozwiązaniem w 

obrębie określonego obszaru w przestrzeni wyszukiwania, a najlepsze na świecie jest najlepszym 

rozwiązaniem w całej przestrzeni wyszukiwania. Zwykle jest wiele najlepszych lokalnych rozwiązań i 

jedno globalne najlepsze rozwiązanie. Rozważ na przykład poszukiwanie najlepszej restauracji. Możesz 

znaleźć najlepszą restaurację w swojej okolicy, ale niekoniecznie musi to być najlepsza restauracja w 

kraju lub najlepsza restauracja na świecie. 

Problemy z prognozowaniem i klasyfikacją: ucz się na podstawie wzorców w danych Problemy z 

prognozowaniem to problemy, w których mamy dane o czymś i chcemy spróbować znaleźć wzorce. Na 

przykład możemy mieć dane o różnych pojazdach i ich rozmiarach silników, a także o zużyciu paliwa 

przez każdy pojazd. Czy możemy przewidzieć zużycie paliwa nowego modelu pojazdu, biorąc pod 

uwagę jego rozmiar silnika? Jeśli istnieje korelacja w danych między wielkościami silników a zużyciem 

paliwa, ta prognoza jest możliwa. Problemy z klasyfikacją są podobne do problemów z 

prognozowaniem, ale zamiast próbować znaleźć dokładne prognozy, takie jak zużycie paliwa, staramy 

się znaleźć kategorię czegoś na podstawie jego cechy. Biorąc pod uwagę wymiary pojazdu, jego 

wielkość silnika i liczbę siedzeń, czy możemy przewidzieć, czy pojazd ten jest motocyklem, sedanem 

czy pojazdem sportowym? Problemy z klasyfikacją wymagają znalezienia wzorców w danych, które 

grupują przykłady w kategorie. Interpolacja jest ważną koncepcją przy znajdowaniu wzorców w 

danych, ponieważ szacujemy nowe punkty danych na podstawie znanych danych. 

Problemy związane z grupowaniem: Zidentyfikuj wzorce w danych 

Problemy klastrowania obejmują scenariusze, w których trendy i relacje są ujawniane na podstawie 

danych. Różne aspekty danych są używane do grupowania przykładów na różne sposoby. Biorąc pod 

uwagę na przykład dane dotyczące kosztów i lokalizacji restauracji, możemy stwierdzić, że młodsi 

ludzie często wybierają miejsca, w których jedzenie jest tańsze. 

Klastrowanie ma na celu znalezienie relacji w danych, nawet gdy nie zadaje się precyzyjnego pytania. 

Takie podejście jest również przydatne do lepszego zrozumienia danych w celu poinformowania, co 

możesz z nimi zrobić. 

Modele deterministyczne: ten sam wynik za każdym razem, gdy jest obliczany Modele 

deterministyczne to modele, które przy określonym wejściu zwracają spójny wynik. Na przykład, biorąc 

pod uwagę czas w południe w określonym mieście, zawsze możemy spodziewać się światła dziennego, 

a biorąc pod uwagę czas jako północ, zawsze możemy spodziewać się ciemności. Oczywiście ten prosty 

przykład nie uwzględnia niezwykłego czasu trwania światła dziennego w pobliżu biegunów planety. 

Modele stochastyczne / probabilistyczne: Potencjalnie inny wynik za każdym razem, gdy jest obliczany 

Modele probabilistyczne to modele, które przy określonym wkładzie zwracają wynik z zestawu 

możliwych wyników. Modele probabilistyczne zwykle mają element kontrolowanej losowości, który 

przyczynia się do możliwego zestawu wyników. Na przykład w południe możemy spodziewać się 

słonecznej, pochmurnej lub deszczowej pogody - obecnie nie ma ustalonej pogody. 

Intuicja koncepcji sztucznej inteligencji 

Sztuczna inteligencja jest gorącym tematem, podobnie jak uczenie maszynowe i uczenie głębokie. 

Próba zrozumienia tych różnych, ale podobnych koncepcji, może być zniechęcającym doświadczeniem. 



Ponadto w dziedzinie sztucznej inteligencji istnieją rozróżnienia między różnymi poziomami 

inteligencji. W tej sekcji przedstawiamy niektóre z tych pojęć. 

Wąska inteligencja: rozwiązania specjalne 

Systemy z wąską inteligencją rozwiązują problemy w określonym kontekście lub dziedzinie. Systemy te 

zwykle nie mogą rozwiązać problemu w jednym kontekście i zastosować to samo rozumienie w innym. 

Na przykład system opracowany w celu zrozumienia interakcji z klientami i zachowań związanych z 

wydatkami nie byłby w stanie zidentyfikować kotów na obrazie. Zwykle, aby coś było skuteczne w 

rozwiązaniu problemu, musi być dość wyspecjalizowane w dziedzinie problemu, co utrudnia 

dostosowanie się do innych problemów. Różne wąskie systemy inteligencji można łączyć w rozsądny 

sposób, aby stworzyć coś większego, co wydaje się bardziej ogólne w swojej inteligencji. Przykładem 

jest asystent głosowy. System ten może zrozumieć język naturalny, który sam w sobie jest wąskim 

problemem, ale dzięki integracji z innymi wąskimi systemami wywiadowczymi, takimi jak wyszukiwanie 

w sieci i polecającym muzykę, może wykazywać cechy ogólnej inteligencji. 

Inteligencja ogólna: rozwiązania podobne do człowieka 

Inteligencja ogólna to inteligencja ludzka. Jako ludzie jesteśmy w stanie uczyć się na podstawie różnych 

doświadczeń i interakcji na świecie i stosować to zrozumienie z jednego problemu do drugiego. Na 

przykład, jeśli odczuwałeś ból podczas dotykania czegoś gorącego jako dziecko, możesz ekstrapolować 

i wiedzieć, że inne gorące rzeczy mogą mieć szansę zranić cię. Ogólna inteligencja u ludzi to jednak coś 

więcej niż tylko rozumowanie czegoś w stylu „Gorące rzeczy mogą być szkodliwe”. 

Ogólna inteligencja obejmuje pamięć, rozumowanie przestrzenne poprzez wkłady wizualne, 

wykorzystanie wiedzy i rozumowanie. Osiągnięcie ogólnej inteligencji w maszynie wydaje się mało 

prawdopodobne w krótkim okresie, ale postępy w dziedzinie obliczeń kwantowych, przetwarzania 

danych i algorytmów AI mogą sprawić, że stanie się to w przyszłości 

Super inteligencja: Wielka nieznana 

Niektóre idee super inteligencji pojawiają się w filmach science fiction osadzonych w światach 

postapokaliptycznych, w których wszystkie maszyny są połączone, potrafią rozumować o rzeczach, 

które są poza naszym zrozumieniem, i dominują nad ludźmi. Istnieje wiele filozoficznych różnic 

dotyczących tego, czy ludzie mogliby stworzyć coś bardziej inteligentnego od nas samych, a jeśli 

moglibyśmy, to nawet byśmy wiedzieli. Super inteligencja jest wielką niewiadomą i przez długi czas 

wszelkie definicje będą spekulacjami. 

Stara AI i nowa AI 

Czasami używane są pojęcia starej AI i nowej AI. Stara sztuczna inteligencja jest często rozumiana jako 

system, w którym ludzie kodują reguły, które powodują, że algorytm wykazuje inteligentne zachowanie 

- poprzez dogłębną znajomość problemu lub metodą prób i błędów. Przykładem starej AI jest osoba 

ręcznie tworząca drzewo decyzyjne oraz reguły i opcje w całym drzewie decyzyjnym. Nowa sztuczna 

inteligencja ma na celu tworzenie algorytmów i modeli, które uczą się na podstawie danych i tworzą 

własne reguły, które działają tak dokładnie, jak lub lepiej niż reguły stworzone przez człowieka. Różnica 

polega na tym, że te ostatnie mogą znaleźć ważne wzorce w danych, których dana osoba nigdy nie 

może znaleźć lub które zajęłoby jej znacznie dłużej. Algorytmy wyszukiwania są często postrzegane 

jako stara sztuczna inteligencja, ale ich dokładne zrozumienie jest przydatne w nauce bardziej 

złożonych podejść.  

Algorytmy wyszukiwania 



Algorytmy wyszukiwania są przydatne do rozwiązywania problemów, w których do osiągnięcia celu 

potrzeba kilku działań, takich jak znalezienie ścieżki przez labirynt lub określenie najlepszego ruchu do 

wykonania w grze. Algorytmy wyszukiwania oceniają przyszłe stany i próbują znaleźć optymalną 

ścieżkę do najcenniejszego celu. Zazwyczaj mamy zbyt wiele możliwych rozwiązań, by użyć siły 

brutalnej. Nawet małe przestrzenie wyszukiwania mogą spowodować tysiące godzin obliczeń w celu 

znalezienia najlepszego rozwiązania. Algorytmy wyszukiwania zapewniają inteligentne sposoby oceny 

przestrzeni wyszukiwania. Algorytmy wyszukiwania są używane w wyszukiwarkach internetowych, 

aplikacjach do routingu map, a nawet agentów gier. 

Algorytmy inspirowane biologią 

Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, zauważamy niesamowite rzeczy w różnych stworzeniach, 

roślinach i innych żywych organizmach. Przykłady obejmują współpracę mrówek w gromadzeniu 

pokarmu, stado ptaków podczas migracji, ocenę funkcjonowania mózgu i ewolucję różnych 

organizmów w celu uzyskania silniejszego potomstwa. Obserwując i ucząc się na podstawie różnych 

zjawisk, zdobyliśmy wiedzę na temat działania tych układów organicznych oraz tego, w jaki sposób 

proste reguły mogą spowodować powstanie inteligentnego zachowania. Niektóre z tych zjawisk mają 

zainspirowane algorytmy przydatne w sztucznej inteligencji, takie jak algorytmy ewolucyjne i 

algorytmy inteligencji roju. Algorytmy ewolucyjne inspirowane są teorią ewolucji zdefiniowaną przez 

Karola Darwina. Koncepcja polega na tym, że populacja rozmnaża się w celu stworzenia nowych 

osobników i że dzięki temu procesowi mieszanina genów i mutacji wytwarza osobniki, które osiągają 

lepsze wyniki niż ich przodkowie. Inteligencja roju to grupa pozornie „głupich” osób wykazujących 

inteligentne zachowanie. Optymalizacja kolonii mrówek i optymalizacja roju cząstek to dwa popularne 

algorytmy, które będziemy badać. 

Algorytmy uczenia maszynowego 

Uczenie maszynowe polega na statystycznym podejściu do modeli szkoleniowych w celu uczenia się na 

podstawie danych. Parasol uczenia maszynowego ma wiele algorytmów, które można wykorzystać, 

aby poprawić zrozumienie relacji w danych, podejmować decyzje i przewidywać na podstawie tych 

danych. Istnieją trzy główne podejścia w uczeniu maszynowym: uczenie nadzorowane, uczenie bez 

nadzoru i uczenie wzmacniające. 

• Uczenie nadzorowane oznacza modele treningowe z algorytmami, w których dane treningowe mają 

znane wyniki zadanego pytania, takie jak określenie rodzaju owoców, jeśli mamy zestaw danych 

obejmujący wagę, kolor, teksturę i etykietę owocową dla każdego przykładu . 

• Uczenie się bez nadzoru odkrywa ukryte relacje i struktury w danych, które prowadzą nas do 

zadawania odpowiednich pytań zestawowi danych. Może znaleźć wzory we właściwościach podobnych 

owoców i odpowiednio je pogrupować, co może dostarczyć dokładnych pytań, które chcemy zadać 

danym. Te podstawowe pojęcia i algorytmy pomagają nam stworzyć podstawy do eksploracji 

zaawansowanych algorytmów w przyszłości. 

• Uczenie się przez wzmocnienie jest inspirowane psychologią behawioralną. Krótko mówiąc, opisuje 

nagradzanie osoby, jeśli użyteczne działanie zostało wykonane, i karanie tej osoby, jeśli użyteczne 

działanie nie zostało wykonane. Aby zbadać ludzki przykład, kiedy dziecko osiąga dobre wyniki na 

karcie zgłoszenia, zwykle jest nagradzane, ale słaba wydajność czasami skutkuje karą, wzmacniając 

zachowanie osiągania dobrych wyników. Uczenie się przez wzmocnienie jest przydatne do badania 

interakcji programów komputerowych lub robotów z dynamicznymi środowiskami. Przykładem jest 

robot, którego zadaniem jest otwieranie drzwi; podlega karze, gdy nie otwiera drzwi i jest nagradzany, 



gdy to robi. Z czasem, po wielu próbach, robot „uczy się” sekwencji działań wymaganych do otwarcia 

drzwi. 

Algorytmy głębokiego uczenia się 

Głębokie uczenie się, które wynika z uczenia maszynowego, jest szerszą rodziną podejść i algorytmów 

wykorzystywanych do osiągnięcia wąskiej inteligencji i dążenia do ogólnej inteligencji. Głębokie 

uczenie się zwykle implikuje, że podejście to próbuje rozwiązać problem w bardziej ogólny sposób, na 

przykład rozumowanie przestrzenne, lub stosuje się je do problemów wymagających większej 

uogólnienia, takich jak widzenie komputerowe i rozpoznawanie mowy. Ogólne problemy to rzeczy, 

które ludzie potrafią rozwiązać. Na przykład możemy dopasować wzorce wizualne w prawie każdym 

kontekście. Głębokie uczenie się dotyczy również nauki nadzorowanej, uczenia się bez nadzoru i 

uczenia się wzmacniającego. Metody głębokiego uczenia zwykle wykorzystują wiele warstw sztucznych 

sieci neuronowych. Wykorzystując różne warstwy inteligentnych komponentów, każda warstwa 

rozwiązuje wyspecjalizowane problemy; razem warstwy rozwiązują złożone problemy w kierunku 

większego celu. Na przykład identyfikacja dowolnego obiektu na obrazie jest ogólnym problemem, ale 

można go rozbić na zrozumienie koloru, rozpoznanie kształtów obiektów i identyfikację relacji między 

obiektami w celu osiągnięcia celu. 

Zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji 

Zastosowania technik AI są potencjalnie nieograniczone. Tam, gdzie istnieją dane i problemy do 

rozwiązania, istnieją potencjalne zastosowania sztucznej inteligencji. Biorąc pod uwagę stale 

zmieniające się otoczenie, ewolucję interakcji między ludźmi oraz zmiany w wymaganiach ludzi i branż, 

sztuczną inteligencję można zastosować w innowacyjny sposób, aby rozwiązać rzeczywiste problemy. 

W tej części opisano zastosowanie sztucznej inteligencji w różnych branżach. 

Rolnictwo: Optymalny wzrost roślin 

Jednym z najważniejszych sektorów podtrzymujących życie ludzkie jest rolnictwo. Musimy być w stanie 

ekonomicznie uprawiać wysokiej jakości uprawy do masowej konsumpcji. Wielu rolników uprawia 

rośliny na skalę komercyjną, aby umożliwić nam wygodny zakup owoców i warzyw w sklepach. Uprawy 

rosną inaczej, w zależności od rodzaju uprawy, składników odżywczych w glebie, zawartości wody w 

glebie, bakterii w wodzie i warunków pogodowych w okolicy. Celem jest wyhodowanie jak największej 

ilości produktów wysokiej jakości w ciągu sezonu, ponieważ określone uprawy zwykle rosną dobrze 

tylko w określonych porach roku. Rolnicy i inne organizacje rolnicze gromadzili dane na temat swoich 

gospodarstw i upraw na przestrzeni lat. Korzystając z tych danych, możemy wykorzystać maszyny do 

znalezienia wzorców i zależności między zmiennymi w procesie uprawy roślin oraz zidentyfikowania 

czynników, które najbardziej przyczyniają się do pomyślnego wzrostu. Ponadto dzięki nowoczesnym 

czujnikom cyfrowym możemy rejestrować warunki pogodowe, atrybuty gleby, warunki wodne i wzrost 

plonów w czasie rzeczywistym. Te dane, w połączeniu z inteligentnymi algorytmami, mogą umożliwić 

rekomendacje i korekty w czasie rzeczywistym dla optymalnego wzrostu. 

Bankowość: wykrywanie oszustw 

Potrzeba bankowości stała się oczywista, gdy musieliśmy znaleźć wspólną spójną walutę do handlu 

towarami i usługami. Banki zmieniły się na przestrzeni lat, oferując różne opcje przechowywania 

pieniędzy, inwestowania pieniędzy i dokonywania płatności. Jedną rzeczą, która nie zmieniła się z 

czasem, są ludzie znajdujący twórcze sposoby oszukiwania systemu. Jednym z największych 

problemów - nie tylko w bankowości, ale także w większości instytucji finansowych, takich jak 

towarzystwa ubezpieczeniowe - są oszustwa. Oszustwo ma miejsce, gdy ktoś jest nieuczciwy lub robi 



coś nielegalnego, aby zdobyć coś dla siebie. Oszustwo zwykle zdarza się, gdy wykorzystuje się luki w 

procesie lub oszustwo oszukuje kogoś do ujawnienia informacji. Ponieważ branża usług finansowych 

jest silnie połączona z Internetem i urządzeniami osobistymi, więcej transakcji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem sieci komputerowej niż osobiście, za pomocą fizycznych pieniędzy. 

Dysponując ogromną ilością dostępnych danych transakcyjnych, możemy w czasie rzeczywistym 

znaleźć wzorce transakcji specyficzne dla zachowania klienta w zakresie wydatków, które mogą być 

nietypowe. Te dane pomagają zaoszczędzić instytucjom finansowym ogromne kwoty pieniędzy i 

chronią niczego niepodejrzewających konsumentów przed kradzieżą. 

Cyberbezpieczeństwo: wykrywanie i obsługa ataków 

Jednym z ciekawych skutków ubocznych boomu internetowego jest cyberbezpieczeństwo. Cały czas 

wysyłamy i odbieramy poufne informacje - wiadomości błyskawiczne, dane karty kredytowej, e-maile 

i inne ważne informacje poufne, które mogłyby zostać niewłaściwie wykorzystane, gdyby trafiły w 

niepowołane ręce. Tysiące serwerów na całym świecie odbierają dane, przetwarzają je i przechowują. 

Atakujący próbują złamać te systemy, aby uzyskać dostęp do danych, urządzeń, a nawet obiektów. 

Korzystając z AI, możemy zidentyfikować i zablokować potencjalne ataki na serwery. Niektóre duże 

firmy internetowe przechowują dane dotyczące interakcji poszczególnych osób z ich usługami, w tym 

identyfikatory urządzeń, geolokalizacje i zachowania związane z użytkowaniem; w przypadku wykrycia 

nietypowego zachowania środki bezpieczeństwa ograniczają dostęp. Niektóre firmy internetowe mogą 

również blokować i przekierowywać złośliwy ruch podczas ataku DDoS (rozproszonej odmowy usługi), 

który polega na przeciążeniu usługi fałszywymi żądaniami w celu jej zablokowania lub uniemożliwienia 

dostępu autentycznym użytkownikom. Te nieautentyczne żądania można zidentyfikować i 

przekierować, aby zminimalizować wpływ ataku poprzez zrozumienie danych o użytkowaniu 

użytkowników, systemów i sieci. 

Opieka zdrowotna: Diagnoza pacjentów 

Opieka zdrowotna była stałą troską w całej historii ludzkości. Potrzebujemy dostępu do diagnozy i 

leczenia różnych dolegliwości w różnych lokalizacjach w różnych okresach czasu, zanim problem stanie 

się poważniejszy, a nawet śmiertelny. Kiedy patrzymy na diagnozę pacjenta, możemy spojrzeć na 

ogromną ilość wiedzy zapisanej na temat ludzkiego ciała, znanych problemów, doświadczenia w 

radzeniu sobie z tymi problemami i niezliczonych skanów ciała. Tradycyjnie lekarze byli zobowiązani 

do analizowania obrazów skanów w celu wykrycia obecności guzów, ale takie podejście spowodowało 

wykrycie tylko największych, najbardziej zaawansowanych nowotworów. Postępy w głębokim uczeniu 

się poprawiły wykrywanie guzów na obrazach generowanych przez skany. Teraz lekarze mogą 

wcześniej wykryć raka, co oznacza, że pacjent może uzyskać wymagane leczenie na czas i mieć większą 

szansę na wyleczenie. Ponadto AI można wykorzystać do znalezienia wzorów w objawach, 

dolegliwościach, genach dziedzicznych, lokalizacjach geograficznych i tym podobnych. Moglibyśmy 

potencjalnie wiedzieć, że ktoś ma wysokie prawdopodobieństwo rozwoju określonej dolegliwości i być 

przygotowanym na poradzenie sobie z tą dolegliwością zanim się rozwinie. 

Logistyka: routing i optymalizacja 

Branża logistyczna to ogromny rynek różnych typów pojazdów dostarczających różne rodzaje towarów 

do różnych lokalizacji, o różnych wymaganiach i terminach. Wyobraź sobie złożoność planowania 

dostaw dużej witryny e-commerce. Niezależnie od tego, czy przedmiotem dostawy są towary 

konsumpcyjne, sprzęt budowlany, części do maszyn lub paliwo, celem systemu jest możliwie 

optymalne zapewnienie zaspokojenia popytu i zminimalizowanie kosztów. Być może słyszałeś o 

problemie z podróżującym sprzedawcą: sprzedawca musi odwiedzić kilka miejsc, aby ukończyć pracę, 

a celem jest znalezienie jak najmniejszej odległości do wykonania tego zadania. Problemy logistyczne 



są podobne, ale zwykle znacznie bardziej złożone ze względu na zmieniające się otoczenie realnego 

świata. Dzięki sztucznej inteligencji możemy znaleźć optymalne trasy między lokalizacjami pod 

względem czasu i odległości. Ponadto możemy znaleźć najlepsze trasy na podstawie wzorców ruchu, 

blokad konstrukcyjnych, a nawet rodzajów dróg w zależności od używanego pojazdu. Dodatkowo 

możemy obliczyć najlepszy sposób pakowania każdego pojazdu i co pakować w każdy pojazd w taki 

sposób, aby każda dostawa była zoptymalizowana. 

Telekomunikacja: optymalizacja sieci 

Przemysł telekomunikacyjny odegrał ogromną rolę w łączeniu świata. Firmy te kładą kosztowną 

infrastrukturę kabli, wież i satelitów, aby stworzyć sieć, z której wielu konsumentów i organizacji może 

się komunikować za pośrednictwem Internetu lub sieci prywatnych. Obsługa tego sprzętu jest droga, 

dlatego optymalizacja sieci pozwala na większą liczbę połączeń, co pozwala większej liczbie osób na 

dostęp do szybkich połączeń. AI można wykorzystać do monitorowania zachowania w sieci i 

optymalizacji routingu. Ponadto sieci te rejestrują żądania i odpowiedzi; dane te można wykorzystać 

do optymalizacji sieci na podstawie znanego obciążenia niektórych osób, obszarów i określonych sieci 

lokalnych. Dane sieciowe mogą również pomóc w zrozumieniu, gdzie są ludzie i kim są, co jest 

przydatne w planowaniu miasta. 

Gry: tworzenie agentów AI 

Odkąd komputery domowe i osobiste stały się po raz pierwszy szeroko dostępne, gry stały się punktem 

sprzedaży systemów komputerowych. Gry były popularne bardzo wcześnie w historii komputerów 

osobistych. Jeśli się zastanowimy, możemy pamiętać automaty do gier, konsole telewizyjne i 

komputery osobiste z funkcjami do gier. Gry w szachy, tryktrak i inne zostały zdominowane przez 

maszyny AI. Jeśli złożoność gry jest wystarczająco niska, komputer może potencjalnie znaleźć wszystkie 

możliwości i podjąć decyzję w oparciu o tę wiedzę szybciej niż człowiek. Ostatnio komputer był w stanie 

pokonać ludzkich bohaterów w strategicznej grze Go. Go ma proste zasady kontroli terytorium, ale ma 

ogromną złożoność w zakresie decyzji, które należy podjąć w przypadku zwycięskiego scenariusza. 

Komputer nie może wygenerować wszystkich możliwości pokonania najlepszych ludzkich graczy, 

ponieważ przestrzeń wyszukiwania jest tak duża; zamiast tego wymaga bardziej ogólnego algorytmu, 

który może „myśleć” abstrakcyjnie, używać strategii i planować ruchy w kierunku celu. Ten algorytm 

został już wynaleziony i udało mu się pokonać mistrzów świata. Został również dostosowany do innych 

aplikacji, takich jak granie w gry Atari i nowoczesne gry wieloosobowe. Ten system nazywa się Alpha 

Go. Kilka organizacji badawczych opracowało systemy AI, które są w stanie grać w bardzo złożone gry 

lepiej niż ludzie i zespoły. Celem tej pracy jest stworzenie ogólnych podejść, które można dostosować 

do różnych kontekstów. Na pierwszy rzut oka te algorytmy sztucznej inteligencji mogą wydawać się 

nieistotne, ale konsekwencją opracowania tych systemów jest to, że podejście to można skutecznie 

zastosować w innych ważnych obszarach problemowych. 

Sztuka: tworzenie arcydzieł 

Unikalni, interesujący artyści stworzyli piękne obrazy. Każdy artysta miał swój własny sposób wyrażania 

otaczającego świata. Mamy też niesamowite kompozycje muzyczne, które zostały docenione przez 

masy. W obu przypadkach jakości techniki nie można było zmierzyć ilościowo; raczej mierzono go 

jakościowo (na podstawie tego, ile osób podobało się to dzieło). Zaangażowane czynniki są trudne do 

zrozumienia i uchwycenia; koncepcja jest napędzana emocjami. Wiele projektów badawczych ma na 

celu zbudowanie sztucznej inteligencji, która generuje sztukę. Koncepcja obejmuje uogólnienie. 

Algorytm musiałby mieć szerokie i ogólne zrozumienie tematu, aby stworzyć coś, co pasuje do tych 

parametrów. Na przykład sztuczna inteligencja Van Gogha musiałaby zrozumieć całą pracę Van Gogha, 

wyodrębnić styl i „poczuć”, aby mogła zastosować te dane do innych obrazów. To samo myślenie 



można zastosować do wydobywania ukrytych wzorców w obszarach takich jak opieka zdrowotna, 

bezpieczeństwo cybernetyczne i finanse. Teraz, gdy mamy abstrakcyjną intuicję na temat tego, czym 

jest sztuczna inteligencja, kategoryzacja zawartych w niej tematów, problemy, które ma rozwiązać, i 

niektóre przypadki użycia, będziemy nurkować w jednej z najstarszych i najprostszych form 

naśladowania inteligencji: algorytmów wyszukiwania. Algorytmy wyszukiwania zapewniają dobre 

uziemienie w niektórych koncepcjach, które są wykorzystywane przez inne, bardziej wyrafinowane 

algorytmy AI. 



Podstawy wyszukiwania 

Co to jest planowanie i wyszukiwanie? 

Kiedy myślimy o tym, co czyni nas inteligentnymi, umiejętność planowania przed wykonaniem działań 

jest najważniejszym atrybutem. Przed wyruszeniem w podróż do innego kraju, przed rozpoczęciem 

nowego projektu, przed napisaniem funkcji w kodzie, następuje planowanie. Planowanie odbywa się 

na różnych poziomach szczegółowości w różnych kontekstach, aby dążyć do jak najlepszego wyniku 

podczas wykonywania zadań związanych z osiąganiem celów. Plany rzadko udają się idealnie w sposób, 

który wyobrażamy sobie na początku przedsięwzięcia. Żyjemy w świecie, w którym środowiska 

nieustannie się zmieniają, więc nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich zmiennych i niewiadomych 

po drodze. Niezależnie od planu, od którego zaczynaliśmy, prawie zawsze odchodzimy ze względu na 

zmiany w przestrzeni problemowej. Musimy stworzyć nowy plan od naszego obecnego punktu, idąc 

naprzód, ale po tym, jak podejmiemy więcej kroków, pojawiają się nieoczekiwane zdarzenia, które 

wymagają kolejnej iteracji planowania, aby osiągnąć cele. W rezultacie ostateczny plan, który jest 

wykonywany, zwykle różni się od pierwotnego. Wyszukiwanie to sposób na pokierowanie 

planowaniem poprzez tworzenie kroków w planie. Na przykład, kiedy planujemy podróż, szukamy tras 

do obrania, oceniamy przystanki po drodze i ich ofertę oraz szukamy noclegów i zajęć, które 

odpowiadają naszym upodobaniom i budżetowi. W zależności od wyników tych poszukiwań plan się 

zmienia. 

Załóżmy, że zdecydowaliśmy się na wycieczkę na plażę, która jest oddalona o 500 kilometrów, z dwoma 

przystankami: jednym w małym zoo, a drugim w pizzerii. W dniu przyjazdu będziemy spać w domku w 

pobliżu plaży i uczestniczyć w trzech zajęciach. Podróż do miejsca docelowego zajmie około 8 godzin. 

Za restauracją jedziemy również prywatną drogą na skróty, ale jest ona otwarta tylko do 14:00. 

Rozpoczynamy podróż i wszystko idzie zgodnie z planem. Zatrzymujemy się w małym zoo aby zobaczyć 

wspaniałe zwierzęta. Jedziemy dalej i zaczynamy być głodni; czas na postój w restauracji. Ale ku 

naszemu zdziwieniu restauracja niedawno wypadła z rynku. Musimy dostosować nasz plan i znaleźć 

inne miejsce do jedzenia, co wiąże się z poszukiwaniem pobliskiego lokalu według naszych upodobań 

i dostosowaniem naszego planu. Po chwili jeżdżenia po okolicy znajdujemy restaurację, jemy pizzę i 

ruszamy w drogę. Zbliżając się do prywatnej drogi skrótu, zdajemy sobie sprawę, że jest 14:20. Droga 

jest zamknięta; po raz kolejny musimy dostosować nasz plan. Szukamy objazdu i okazuje się, że wydłuży 

to naszą podróż o 120 kilometrów i będziemy musieli znaleźć nocleg w innym domku, zanim jeszcze 

dotrzemy na plażę. Szukamy miejsca do spania i wytyczamy nową trasę. Ze względu na stracony czas 

w miejscu docelowym możemy wziąć udział tylko w dwóch zajęciach. Plan został mocno skorygowany 

poprzez poszukiwanie różnych opcji, które zadowoliłyby nową sytuację, ale kończymy na wspaniałej 

przygodzie w drodze na plażę. Ten przykład pokazuje, jak wyszukiwanie jest wykorzystywane do 

planowania i wpływa na planowanie w kierunku pożądanych wyników. Ponieważ zmienia się otoczenie, 

nasze cele mogą się nieznacznie zmienić, a nasza droga do nich nieuchronnie wymaga dostosowania. 

Prawie nigdy nie można przewidzieć zmian w planach i należy je wprowadzać w razie potrzeby. 

Poszukiwanie obejmuje ocenę przyszłych stanów w kierunku celu w celu znalezienia optymalnej ścieżki 

stanów, aż do osiągnięcia celu. Ta część koncentruje się na różnych podejściach do wyszukiwania w 

zależności od różnych typów problemów. Wyszukiwanie to stare, ale potężne narzędzie do 

opracowywania inteligentnych algorytmów do rozwiązywania problemów. 

Koszt obliczeń: przyczyna inteligentnych algorytmów 

W programowaniu funkcje składają się z operacji, a ze względu na sposób działania tradycyjnych 

komputerów różne funkcje wykorzystują różne ilości czasu przetwarzania. Im więcej wymaganych 

obliczeń, tym droższa jest funkcja. Notacja Big O jest używana do opisu złożoności funkcji lub 



algorytmu. Notacja Big O modeluje liczbę operacji wymaganych wraz ze wzrostem rozmiaru 

wejściowego. Oto kilka przykładów i związanych z nimi zawiłości: 

• Pojedyncza operacja, która wyświetla Hello World - ta operacja jest pojedynczą operacją, więc koszt 

obliczeń wynosi O(1). 

• Funkcja, która wykonuje iterację po liście i drukuje każdą pozycję na liście - liczba operacji zależy od 

liczby pozycji na liście. Koszt to O(n). 

• Funkcja, która porównuje każdą pozycję na liście z każdą pozycją na innej liście - ta operacja kosztuje 

O (n²). 

Algorytmy, które wymagają operacji do zbadania wraz ze wzrostem wielkości danych wejściowych, są 

najgorsze; algorytmy wymagające stałej liczby operacji wraz ze wzrostem liczby wejść są lepsze.  

Zrozumienie, że różne algorytmy mają różne koszty obliczeń, jest ważne, ponieważ rozwiązanie tego 

problemu jest głównym celem inteligentnych algorytmów, które dobrze i szybko rozwiązują problemy. 

Teoretycznie możemy rozwiązać prawie każdy problem, forsując każdą możliwą opcję, aż znajdziemy 

najlepszą, ale w rzeczywistości obliczenia mogą zająć godziny, a nawet lata, co sprawia, że jest to 

niewykonalne w rzeczywistych scenariuszach. 

Problemy związane z algorytmami wyszukiwania 

Prawie każdy problem, który wymaga podjęcia szeregu decyzji, można rozwiązać za pomocą 

algorytmów wyszukiwania. W zależności od problemu i rozmiaru przestrzeni poszukiwań można 

zastosować różne algorytmy, aby pomóc w ich rozwiązaniu. W zależności od wybranego algorytmu 

wyszukiwania i rozszerzenia zastosowanej konfiguracji, można znaleźć rozwiązanie optymalne lub 

najlepsze dostępne. Innymi słowy, znajdzie się dobre rozwiązanie, ale niekoniecznie będzie to najlepsze 

rozwiązanie. Kiedy mówimy o „dobrym rozwiązaniu” lub „rozwiązaniu optymalnym”, mamy na myśli 

skuteczność rozwiązania w rozwiązywaniu problemu. Jednym ze scenariuszy, w którym przydatne są 

algorytmy wyszukiwania, jest utknięcie w labiryncie i próba znalezienia najkrótszej ścieżki do celu. 

Załóżmy, że znajdujemy się w kwadratowym labiryncie składającym się z 10 bloków na 10 bloków  

 

 

Istnieje cel, do którego chcemy dotrzeć, i bariery, na które nie możemy wejść. Celem jest znalezienie 

drogi do celu, unikając barier, wykonując jak najmniejszą liczbę kroków, przesuwając się na północ, 

południe, wschód lub zachód. W tym przykładzie gracz nie może poruszać się po przekątnej. Jak znaleźć 

najkrótszą drogę do celu, unikając barier? Oceniając problem jako człowiek, możemy wypróbować 

każdą możliwość i policzyć ruchy. Korzystając z metody prób i błędów, możemy znaleźć najkrótsze 



ścieżki, biorąc pod uwagę, że ten labirynt jest stosunkowo mały. Korzystając z przykładowego labiryntu, 

rysunek przedstawia niektóre możliwe ścieżki prowadzące do celu. 

 

Patrząc na labirynt i licząc klocki w różnych kierunkach, możemy znaleźć kilka rozwiązań problemu. 

Podjęto pięć prób znalezienia czterech udanych rozwiązań z nieznanej liczby rozwiązań. Ręczne 

obliczenie wszystkich możliwych rozwiązań zajmie wiele wysiłku: 

• Próba 1 nie jest prawidłowym rozwiązaniem. Wymagało to 4 działań, a cel nie został znaleziony. 

• Próba 2 jest prawidłowym rozwiązaniem, podejmując 17 działań, aby znaleźć cel. 

• Próba 3 to prawidłowe rozwiązanie, podejmowanie 23 działań, aby znaleźć cel. 

• Próba 4 jest prawidłowym rozwiązaniem, podejmując 17 działań, aby znaleźć cel. 

• Próba 5 jest najlepszym rozwiązaniem, podejmując 15 działań, aby znaleźć cel. Chociaż ta próba jest 

najlepsza, została znaleziona przypadkowo 

Gdyby labirynt był dużo większy, ręczne obliczenie najlepszej możliwej ścieżki zajęłoby ogromną ilość 

czasu. Algorytmy wyszukiwania mogą pomóc. Naszą mocą jako ludzi jest wizualne postrzeganie 

problemu, rozumienie go i znajdowanie rozwiązań na podstawie parametrów. Jako ludzie rozumiemy 

i interpretujemy dane i informacje w sposób abstrakcyjny. Komputer nie jest jeszcze w stanie 



zrozumieć uogólnionych informacji w naturalnej formie, którą my robimy. Przestrzeń problemowa 

musi być przedstawiona w formie nadającej się do obliczeń i która może być przetwarzana za pomocą 

algorytmów wyszukiwania.  

Wyjaśnijmy różnicę między danymi a informacjami. Dane to surowe fakty o czymś, a informacja to 

interpretacja tych faktów, która zapewnia wgląd w dane w określonej dziedzinie. Informacje wymagają 

kontekstu i przetwarzania danych, aby nadać znaczenie. Na przykład, każda indywidualna odległość 

przebyta w przykładzie labiryntu to dane, a suma całkowitej przebytej odległości to informacja. W 

zależności od perspektywy, poziomu szczegółowości i pożądanego rezultatu, klasyfikacja czegoś jako 

danych lub informacji może być subiektywna dla kontekstu i osoby lub zespołu. Struktury danych to 

pojęcia w informatyce używane do przedstawiania danych w sposób odpowiedni do wydajnego 

przetwarzania przez algorytmy. Struktura danych to abstrakcyjny typ danych składający się z danych i 

operacji zorganizowanych w określony sposób. Stosowana przez nas struktura danych zależy od 

kontekstu problemu i pożądanego celu. Przykładem struktury danych jest tablica, która jest po prostu 

zbiorem danych. Różne typy tablic mają różne właściwości, dzięki którym są wydajne w różnych celach. 

W zależności od używanego języka programowania tablica może pozwolić, aby każda wartość była 

innego typu lub wymagać, aby każda wartość była tego samego typu, lub tablica może nie zezwalać na 

zduplikowane wartości. Te różne typy tablic mają zwykle różne nazwy. Funkcje i ograniczenia różnych 

struktur danych umożliwiają również bardziej wydajne obliczenia. Inne struktury danych są przydatne 

podczas planowania i wyszukiwania. Drzewa i wykresy są idealne do przedstawiania danych w sposób, 

który mogą być wykorzystywane przez algorytmy wyszukiwania. 

Wykresy: przedstawiające problemy wyszukiwania i rozwiązania 

Wykres to struktura danych zawierająca kilka stanów z połączeniami między nimi. Każdy stan na 

wykresie nazywany jest węzłem (lub czasem wierzchołkiem), a połączenie między dwoma stanami 

nazywa się krawędzią. Wykresy pochodzą z teorii grafów w matematyce i są używane do modelowania 

relacji między obiektami. Grafy są użytecznymi strukturami danych, które są łatwe do zrozumienia dla 

ludzi ze względu na łatwość ich wizualnego przedstawienia, a także ich silny logiczny charakter, który 

idealnie nadaje się do przetwarzania za pomocą różnych algorytmów. Rysunek 2.10 to wykres 

wycieczki na plażę omówionej wcześniej. 

 

Każdy przystanek jest węzłem na wykresie; każda krawędź między węzłami reprezentuje punkty 

przemieszczane między nimi; a wagi na każdej krawędzi wskazują przebytą odległość. 

Przedstawianie wykresu jako konkretnej struktury danych 



Wykres można przedstawić na kilka sposobów w celu wydajnego przetwarzania za pomocą 

algorytmów. W istocie wykres może być reprezentowany przez tablicę tablic, które wskazują relacje 

między węzłami, jak pokazano. Czasami przydatne jest posiadanie innej tablicy, która po prostu 

zawiera listę wszystkich węzłów na wykresie, tak aby nie trzeba było wywnioskować poszczególnych 

węzłów na podstawie relacji. 

 

ĆWICZENIE: PRZEDSTAWIANIE WYKRESU JAKO MATRYCY 

Jak przedstawiłbyś następujący wykres za pomocą tablic krawędzi? 

 

ROZWIĄZANIE: PRZEDSTAWIONO WYKRES JAKO MATRYCĘ 

 

Drzewa: Konstrukcje betonowe używane do reprezentowania rozwiązań wyszukiwania 

Drzewo to popularna struktura danych, która symuluje hierarchię wartości lub obiektów. Hierarchia to 

układ rzeczy, w którym pojedynczy obiekt jest powiązany z kilkoma innymi obiektami pod nim. Drzewo 

jest połączonym grafem acyklicznym - każdy węzeł ma krawędź do innego węzła i nie istnieją żadne 

cykle. W drzewie wartość lub obiekt reprezentowany w określonym punkcie nazywany jest węzłem. 

Drzewa zazwyczaj mają pojedynczy węzeł główny z zerem lub większą liczbą węzłów podrzędnych, 



które mogą zawierać poddrzewa. Weźmy głęboki oddech i przejdźmy do terminologii. Gdy węzeł ma 

połączone węzły, węzeł główny nazywany jest węzłem nadrzędnym. Możesz zastosować to myślenie 

rekurencyjnie. Węzeł podrzędny może mieć własne węzły podrzędne, które mogą również zawierać 

poddrzewa. Każdy węzeł podrzędny ma jeden węzeł nadrzędny. Węzeł bez żadnych dzieci jest węzłem 

liścia. Drzewa mają również całkowitą wysokość. Poziom określonych węzłów nazywany jest 

głębokością. Terminologia używana w odniesieniu do członków rodziny jest często używana w pracy z 

drzewami. Pamiętaj o tej analogii, ponieważ pomoże ci ona połączyć pojęcia w strukturze danych 

drzewa. Zauważ, że na rysunku  wysokość i głębokość są indeksowane od 0 od węzła głównego. 

 

Najwyższy węzeł w drzewie nazywany jest węzłem głównym. Węzeł bezpośrednio połączony z co 

najmniej jednym innym węzłem nazywany jest węzłem nadrzędnym. Węzły połączone z węzłem 

nadrzędnym nazywane są węzłami potomnymi lub sąsiadami. Węzły podłączone do tego samego węzła 

nadrzędnego nazywane są rodzeństwem. Połączenie między dwoma węzłami nazywa się krawędzią. 

Ścieżka to sekwencja węzłów i krawędzi łączących węzły, które nie są bezpośrednio połączone. Węzeł 

połączony z innym węzłem poprzez podążanie ścieżką z dala od węzła głównego nazywany jest 

potomkiem, a węzeł połączony z innym węzłem przez podążanie ścieżką w kierunku węzła głównego 

nazywany jest przodkiem. Węzeł bez dzieci nazywany jest węzłem liścia. Termin stopień jest używany 

do opisania liczby dzieci, które ma węzeł; dlatego węzeł liścia ma stopień zerowy. Rysunek  przedstawia 

ścieżkę od punktu początkowego do celu dla problemu labiryntu. Ta ścieżka zawiera dziewięć węzłów, 

które reprezentują różne ruchy wykonywane w labiryncie. 

 



Drzewa są podstawową strukturą danych dla algorytmów wyszukiwania, nad którymi będziemy się 

teraz zastanawiać. Algorytmy sortowania są również przydatne w skuteczniejszym rozwiązywaniu 

pewnych problemów i rozwiązaniach obliczeniowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o algorytmach 

sortowania, zapoznaj się z Grokking Algorithms autorstwa Manning Publications. 

Niedoinformowane poszukiwanie: ślepe szukanie rozwiązań 

Wyszukiwanie niedoinformowane jest również znane jako wyszukiwanie niekierowane, poszukiwanie 

ślepe lub wyszukiwanie siłowe. Niedoinformowane algorytmy wyszukiwania nie mają żadnych 

dodatkowych informacji o domenie problemu poza reprezentacją problemu, którą zwykle jest drzewo. 

Pomyśl o odkrywaniu rzeczy, których chcesz się nauczyć. Niektórzy ludzie mogą spojrzeć na szeroki 

wachlarz różnych tematów i nauczyć się podstaw każdego z nich, podczas gdy inni mogą wybrać jeden 

wąski temat i dogłębnie zbadać jego podtematy. Na tym właśnie polega odpowiednio przeszukiwanie 

wszerz (BFS) i przeszukiwanie w głąb (DFS). Przeszukiwanie w głąb bada określoną ścieżkę od początku 

do znalezienia celu na największej głębokości. Przeszukiwanie wszerz bada wszystkie opcje na 

określonej głębokości, zanim przejdzie do opcji głębiej w drzewie. Rozważ scenariusz labiryntu. 

Próbując znaleźć optymalną ścieżkę do celu, przyjmij następujące proste ograniczenie, aby zapobiec 

utknięciu w niekończącej się pętli i zapobiec cyklom w naszym drzewie. Ponieważ niedoinformowane 

algorytmy próbują każdej możliwej opcji w każdym węźle, utworzenie cyklu spowoduje katastrofalne 

niepowodzenie algorytmu. Gracz nie może wejść na blok, który zajmował wcześniej. To ograniczenie 

zapobiega cyklom na drodze do celu w naszym scenariuszu. Ale to ograniczenie wprowadzi problemy, 

jeśli w innym labiryncie z różnymi ograniczeniami lub regułami, w celu uzyskania optymalnego 

rozwiązania wymagane jest więcej niż jednokrotne przejście do poprzednio zajmowanego bloku. Na 

rysunku 2.15 przedstawiono wszystkie możliwe ścieżki w drzewie, aby wyróżnić różne dostępne opcje.  

 

Ważne jest, aby zrozumieć, że w tym małym labiryncie przedstawienie wszystkich możliwości jest 

wykonalne. Cały sens algorytmów wyszukiwania polega jednak na tym, aby przeszukiwać lub 

generować te drzewa iteracyjnie, ponieważ generowanie całego drzewa możliwości z góry jest 

nieefektywne ze względu na to ,że są kosztowne obliczeniowo. To drzewo zawiera siedem ścieżek, 

które prowadzą do celu i jedną ścieżkę, która prowadzi do nieprawidłowego rozwiązania, biorąc pod 

uwagę ograniczenie polegające na nieprzenoszeniu się do poprzednio zajmowanych bloków. Należy 

również zauważyć, że termin odwiedzanie jest używany do określenia różnych rzeczy. Gracz odwiedza 

bloki w labiryncie. Algorytm odwiedza również węzły w drzewie. Kolejność wyborów wpłynie na 



kolejność odwiedzanych węzłów w drzewie. W przykładzie labiryntu kolejność priorytetów ruchu jest 

północ, południe, wschód, a następnie zachód. Teraz, gdy rozumiemy idee kryjące się za drzewami i 

przykładem labiryntu, przyjrzyjmy się, jak algorytmy wyszukiwania mogą generować drzewa, które 

szukają ścieżek do celu. 

Przeszukiwanie wszerz: Rozejrzyj się szeroko, zanim zajrzysz głęboko 

Przeszukiwanie wszerz to algorytm używany do przechodzenia lub generowania drzewa. Algorytm ten 

zaczyna się w określonym węźle, zwanym korzeniem, i bada każdy węzeł na tej głębokości przed 

zbadaniem następnej głębokości węzłów. Zasadniczo odwiedza wszystkie elementy potomne węzłów 

na określonej głębokości przed odwiedzeniem następnej głębokości dziecka, aż znajdzie węzeł liścia 

celu. Algorytm wyszukiwania wszerz najlepiej jest implementować przy użyciu kolejki pierwszy na 

wejściu, pierwszy na wyjściu, w której przetwarzane są bieżące głębokości węzłów, a ich elementy 

podrzędne są umieszczane w kolejce do przetworzenia później. Taka kolejność przetwarzania jest 

dokładnie tym, czego wymagamy przy implementacji tego algorytmu. Oto kilka uwag i dodatkowych 

uwag dotyczących każdego etapu procesu: 

1. Umieść węzeł główny w kolejce. Algorytm wyszukiwania wszerz najlepiej jest zaimplementować w 

kolejce. Obiekty są przetwarzane w kolejności, w jakiej są dodawane do kolejki. Ten proces jest również 

znany jako FIFO (First In, First Out). Pierwszym krokiem jest dodanie węzła głównego do kolejki. Ten 

węzeł będzie reprezentował początkową pozycję gracza na mapie. 

2. Oznacz węzeł główny jako odwiedzony. Teraz, gdy węzeł główny został dodany do kolejki w celu 

przetworzenia, jest oznaczony jako odwiedzony, aby uniemożliwić ponowne odwiedzanie go bez 

powodu. 

3. Czy kolejka jest pusta? Jeśli kolejka jest pusta (wszystkie węzły zostały przetworzone po wielu 

iteracjach), a ścieżka nie została zwrócona w kroku 12 algorytmu, nie ma ścieżki do celu. Jeśli w kolejce 

nadal znajdują się węzły, algorytm może kontynuować wyszukiwanie, aby znaleźć cel. 

4. Powrót Brak ścieżki do celu. Ta wiadomość jest jedynym możliwym wyjściem z algorytmu, jeśli nie 

istnieje ścieżka do celu. 

5. Usuń z kolejki węzeł jako bieżący węzeł. Wyciągając kolejny obiekt z kolejki i ustawiając go jako 

aktualnie interesujący nas węzeł, możemy zbadać jego możliwości. Po uruchomieniu algorytmu bieżący 

węzeł będzie węzłem głównym. 

6. Pobierz następnego sąsiada bieżącego węzła. Ten krok polega na uzyskaniu następnego możliwego 

ruchu w labiryncie z bieżącej pozycji poprzez odniesienie do labiryntu i określenie, czy możliwy jest 

ruch na północ, południe, wschód lub zachód. 

7. Czy sąsiad jest odwiedzany? Jeśli obecny sąsiad nie był odwiedzany, nie został jeszcze zbadany i 

można go teraz przetworzyć. 

8. Oznacz sąsiada jako odwiedzonego. Ten krok wskazuje, że ten węzeł sąsiedni został odwiedzony. 

9. Ustaw aktualny węzeł jako rodzica sąsiada. Ustaw węzeł początkowy jako rodzica bieżącego sąsiada. 

Ten krok jest ważny dla śledzenia ścieżki od bieżącego sąsiada do węzła głównego. Z punktu widzenia 

mapy punkt początkowy to pozycja, z której przeniósł się gracz, a bieżący sąsiad to pozycja, na którą 

przeniósł się gracz. 



10. Umieść sąsiada w kolejce. Węzeł sąsiedni jest umieszczony w kolejce w celu późniejszego zbadania 

jego elementów podrzędnych. Ten mechanizm kolejkowania umożliwia przetwarzanie węzłów z każdej 

głębokości w tej kolejności. 

11. Czy cel został osiągnięty? Ten krok określa, czy bieżący sąsiad zawiera cel, którego szuka algorytm. 

12. Ścieżka zwrotna za pomocą sąsiada. Odwołując się do rodzica sąsiedniego węzła, następnie do 

rodzica tego węzła itd., Zostanie opisana ścieżka od celu do katalogu głównego. Węzeł główny będzie 

węzłem bez rodzica. 

13. Bieżący ma następnego sąsiada. Jeśli aktualny węzeł ma więcej możliwych ruchów do wykonania 

w labiryncie, przejdź do kroku 6 dla tego ruchu. 

Zobaczmy, jak to wyglądałoby w prostym drzewie. Zauważ, że w miarę eksploracji drzewa i dodawania 

węzłów do kolejki FIFO, węzły są przetwarzane w żądanej kolejności poprzez wykorzystanie kolejki. 

ĆWICZENIE:  

Jaka byłaby kolejność odwiedzin przy użyciu wyszukiwania wszerz dla następującego drzewa? 

 

 

 

ROZWIĄZANIE:  

 

W przykładzie labiryntu algorytm musi zrozumieć aktualną pozycję gracza w labiryncie, ocenić 

wszystkie możliwe wybory ruchu i powtórzyć tę logikę dla każdego wyboru ruchu, aż do osiągnięcia 

celu. W ten sposób algorytm generuje drzewo z jedną ścieżką do celu. Ważne jest, aby zrozumieć, że 

procesy odwiedzania węzłów w drzewie służą do generowania węzłów w drzewie. Po prostu 

wyszukujemy powiązane węzły za pomocą mechanizmu. Każda ścieżka do celu składa się z serii ruchów 

prowadzących do celu. Liczba ruchów na ścieżce to odległość do osiągnięcia celu na tej ścieżce, który 

nazwiemy kosztem. Liczba ruchów jest również równa liczbie węzłów odwiedzonych na ścieżce, od 

węzła głównego do węzła-liścia zawierającego cel. Algorytm przesuwa się w dół drzewo po głębokości, 

aż znajdzie cel; następnie zwraca pierwszą ścieżkę, która doprowadziła go do celu jako rozwiązanie. 

Może istnieć bardziej optymalna ścieżka do celu, ale ponieważ wyszukiwanie wszerz jest 

niedoinformowane, nie ma gwarancji, że go znajdzie. 



UWAGA : W przykładzie labiryntu wszystkie użyte algorytmy wyszukiwania kończą się, gdy znajdą 

rozwiązanie celu. Możliwe jest zezwolenie tym algorytmom na znalezienie wielu rozwiązań z 

niewielkimi zmianami w każdym algorytmie, ale najlepsze przypadki użycia algorytmów wyszukiwania 

znajdują jeden cel, ponieważ badanie całego drzewa możliwości jest często zbyt kosztowne. 

Rysunek poniższy przedstawia generowanie drzewa za pomocą ruchów w labiryncie. Ponieważ drzewo 

jest generowane za pomocą przeszukiwania wszerz, każda głębokość jest generowana do końca przed 

spojrzeniem na następną głębokość. 

 

Przeszukiwanie w głąb: Spojrzenie głęboko, zanim spojrzysz szeroko 

Przeszukiwanie w głąb to kolejny algorytm używany do przechodzenia przez drzewo lub generowania 

węzłów i ścieżek w drzewie. Algorytm ten zaczyna się w określonym węźle i bada ścieżki połączonych 

węzłów pierwszego dziecka, robiąc to rekurencyjnie, aż dotrze do najdalszego węzła liścia przed 

cofnięciem i zbadaniem innych ścieżek do węzłów liści przez inne odwiedzone węzły potomne. 

Przyjrzyjmy się działaniu algorytmu wyszukiwania w pierwszej kolejności: 



1. Dodaj węzeł główny do stosu. Algorytm przeszukiwania w głąb można zaimplementować za pomocą 

stosu, w którym ostatni dodany obiekt jest przetwarzany jako pierwszy. Ten proces jest znany jako 

ostatni w, pierwszy na wyjściu (LIFO). Pierwszym krokiem jest dodanie węzła głównego do stosu. 

2. Czy stos jest pusty? Jeśli stos jest pusty i żadna ścieżka nie została zwrócona w kroku 8 algorytmu, 

nie ma ścieżki do celu. Jeśli w stosie nadal znajdują się węzły, algorytm może kontynuować 

wyszukiwanie, aby znaleźć cel. 

3. Powrót Brak ścieżki do celu. Ten powrót jest jedynym możliwym wyjściem z algorytmu, jeśli nie 

istnieje ścieżka do celu. 

4. Zdejmij węzeł ze stosu jako bieżący węzeł. Wyciągając kolejny obiekt ze stosu i ustawiając go jako 

aktualnie interesujący węzeł, możemy zbadać jego możliwości. 

5. Czy odwiedzono aktualny węzeł? Jeśli bieżący węzeł nie był odwiedzany, nie został jeszcze zbadany 

i można go teraz przetworzyć. 

6. Oznacz aktualny węzeł jako odwiedzony. Ten krok wskazuje, że ten węzeł został odwiedzony, aby 

zapobiec niepotrzebnemu powtarzaniu go. 

7. Czy cel został osiągnięty? Ten krok określa, czy bieżący sąsiad zawiera cel, którego szuka algorytm. 

8. Ścieżka zwrotna przy użyciu bieżącego węzła. Odwołując się do rodzica bieżącego węzła, następnie 

do rodzica tego węzła itd., Opisana jest ścieżka od celu do źródła. Węzeł główny będzie węzłem bez 

rodzica. 

9. Bieżący ma następnego sąsiada. Jeśli bieżący węzeł ma więcej możliwych ruchów do wykonania w 

labiryncie, ruch ten można dodać do stosu, który ma zostać przetworzony. W przeciwnym razie 

algorytm może przejść do kroku 2, w którym następny obiekt w stosie może zostać przetworzony, jeśli 

stos nie jest pusty. Charakter stosu LIFO umożliwia algorytmowi przetwarzanie wszystkich węzłów do 

głębokości węzła liścia przed wykonaniem powrotu w celu odwiedzenia innych elementów 

podrzędnych węzła głównego. 

10. Ustaw aktualny węzeł jako rodzica sąsiada. Ustaw węzeł początkowy jako rodzica bieżącego 

sąsiada. Ten krok jest ważny dla śledzenia ścieżki od bieżącego sąsiada do węzła głównego. Z punktu 

widzenia mapy punkt początkowy to pozycja, z której przeniósł się gracz, a bieżący sąsiad to pozycja, 

na którą przeniósł się gracz. 

11. Dodaj sąsiada do stosu. Węzeł sąsiedni jest dodawany do stosu, aby jego elementy podrzędne 

mogły zostać później zbadane. Ponownie, ten mechanizm stertowania umożliwia przetwarzanie 

węzłów do największej głębokości przed przetwarzaniem sąsiadów na płytkich głębokościach. 

Dwa poniższe rysunki przedstawiają, w jaki sposób stos LIFO jest używany do odwiedzania węzłów w 

kolejności wymaganej przez przeszukiwanie w głąb. Zauważ, że węzły są wypychane i usuwane ze stosu 

wraz z postępem głębokości odwiedzanych węzłów. Push to termin używany do dodawania obiektów 

do stosu, a termin pop jest używany do usuwania najwyższego obiektu ze stosu. 



 



 

ĆWICZENIE: Jaka byłaby kolejność odwiedzin dogłębnego wyszukiwania w następującym drzewie? 

 

ROZWIĄZANIE: 



  

Ważne jest, aby zrozumieć, że kolejność potomków ma istotne znaczenie podczas korzystania z 

wyszukiwania w głąb, ponieważ algorytm bada pierwsze dziecko, dopóki nie znajdzie węzłów liści przed 

cofnięciem. W przykładzie labiryntu kolejność ruchu (północ, południe, wschód i zachód) wpływa na 

ścieżkę do celu znalezionego przez algorytm. Zmiana kolejności spowoduje inne rozwiązanie. Widelce 

przedstawione na rysunku nie mają znaczenia; liczy się kolejność wyboru ruchu w naszym przykładzie 

labiryntu. 



Inteligentne wyszukiwanie 

Definiowanie heurystyk: projektowanie przypuszczeń opartych na wiedzy 

Teraz, gdy już wiemy, jak działają niedoinformowane algorytmy wyszukiwania z rozdziału 2, możemy 

zbadać, jak można je ulepszyć, przeglądając więcej informacji o problemie. W tym celu korzystamy z 

świadomego wyszukiwania. Poinformowane wyszukiwanie oznacza, że algorytm ma pewien kontekst 

rozwiązania konkretnego problemu. Heurystyka to sposób na przedstawienie tego kontekstu. Często 

opisywana jako praktyczna zasada, heurystyka to reguła lub zestaw reguł używanych do oceny stanu. 

Można go użyć do zdefiniowania kryteriów, które musi spełniać stan, lub do pomiaru wydajności 

określonego stanu. Heurystyka jest stosowana, gdy nie jest możliwa jasna metoda znalezienia 

optymalnego rozwiązania. Heurystykę można interpretować jako wymyślone przypuszczenie w 

kategoriach społecznych i należy je postrzegać bardziej jako wskazówkę niż jako prawdę naukową 

dotyczącą rozwiązywanego problemu. Na przykład, gdy zamawiasz pizzę w restauracji, twoja 

heurystyka dotycząca jej jakości może być określona przez składniki i rodzaj użytej bazy. Jeśli lubisz 

dodatkowy sos pomidorowy, dodatkowy ser, grzyby i ananasa na grubym spodzie z chrupiącą skórką, 

pizza, która zawiera więcej tych atrybutów, będzie dla ciebie bardziej atrakcyjna i osiągnie lepszy wynik 

za twoją heurystykę. Pizza zawierająca mniej tych atrybutów będzie dla Ciebie mniej atrakcyjna i uzyska 

gorszy wynik. Innym przykładem jest pisanie algorytmów rozwiązujących problem z trasowaniem GPS. 

Heurystyka może brzmieć: „Dobre ścieżki minimalizują czas w ruchu i minimalizują przebytą odległość” 

lub „Dobre ścieżki minimalizują opłaty drogowe i maksymalizują dobre warunki drogowe”. Słaba 

heurystyka dla programu wyznaczania tras GPS zminimalizowałaby odległość w linii prostej między 

dwoma punktami. Ta heurystyka może działać w przypadku ptaków lub samolotów, ale w 

rzeczywistości idziemy lub prowadzimy; te metody transportu wiążą nas z drogami i ścieżkami między 

budynkami i przeszkodami. Heurystyka musi mieć sens w kontekście użycia. 

Weź przykład sprawdzania, czy przesłany klip audio jest klipem audio w bibliotece treści chronionych 

prawem autorskim. Ponieważ klipy audio są częstotliwościami dźwięku, jednym ze sposobów 

osiągnięcia tego celu jest przeszukiwanie każdego fragmentu przesłanego klipu wraz z każdym klipem 

w bibliotece. To zadanie będzie wymagało ogromnej ilości obliczeń. Pierwotnym początkiem tworzenia 

lepszego wyszukiwania mogłoby być zdefiniowanie heurystyki, która minimalizuje różnicę w rozkładzie 

częstotliwości między dwoma klipami, jak widać na rysunku 

 

 zauważ, że częstotliwości są identyczne, z wyjątkiem różnicy czasu, nie mają różnic w rozkładach 

częstotliwości. To rozwiązanie może nie być idealne, ale jest dobrym początkiem w kierunku tańszego 

algorytmu. Heurystyki są zależne od kontekstu, a dobra heurystyka może znacznie pomóc w 

optymalizacji rozwiązań. Scenariusz labiryntu z rozdziału 2 zostanie dostosowany, aby 

zademonstrować koncepcję tworzenia heurystyk poprzez wprowadzenie interesującej dynamiki. 

Zamiast traktować wszystkie ruchy w ten sam sposób i mierzyć lepsze rozwiązania wyłącznie za 

pomocą ścieżek z mniejszą liczbą działań (płytka głębokość w drzewie), wykonanie ruchów w różnych 

kierunkach kosztuje teraz różne kwoty. Nastąpiła dziwna zmiana w grawitacji naszego labiryntu i 

przemieszczanie się na północ lub południe kosztuje teraz pięć razy więcej niż przemieszczanie się na 

wschód lub zachód. W scenariuszu skorygowanego labiryntu czynnikami wpływającymi na najlepszą 



możliwą ścieżkę do celu jest liczba podjętych działań oraz suma kosztów każdego działania na 

odpowiedniej ścieżce. Na rysunku  

 

przedstawiono wszystkie możliwe ścieżki w drzewie, aby wyróżnić dostępne opcje, wskazując koszty 

odpowiednich działań. Ponownie, ten przykład ilustruje przestrzeń wyszukiwania w scenariuszu 

trywialnego labiryntu i nie często ma zastosowanie do scenariuszy z życia wziętych. Algorytm będzie 

generował drzewo jako część wyszukiwania. Heurystykę dotyczącą problemu labiryntu można 

zdefiniować w następujący sposób: „Dobre ścieżki minimalizują koszt ruchu i minimalizują całkowitą 

liczbę ruchów prowadzących do celu”. Ta prosta heurystyka pomaga wskazać, które węzły są 

odwiedzane, ponieważ stosujemy pewną wiedzę domeny, aby rozwiązać problem. 

DOŚWIADCZENIE Z MYŚLĄ: PODAJĄC NASTĘPUJĄCY SCENARIUSZ, JAKĄ HEURYSTKĘ MOŻESZ 

WYOBRAĆ? 

Kilku górników specjalizuje się w różnych rodzajach wydobycia, w tym w diamentach, złocie i platynie. 

Wszyscy górnicy są wydajni w każdej kopalni, ale szybciej wydobywają w kopalniach, które są zgodne 

z ich specjalnościami. Kilka kopalni, które mogą zawierać diamenty, złoto i platynę, jest rozrzuconych 

po całym obszarze, a składy pojawiają się w różnych odległościach między kopalniami. Jeśli problemem 

jest rozmieszczenie górników w celu zmaksymalizowania ich wydajności i skrócenia czasu podróży, jaka 

może być heurystyka? 

PRZEMYŚLANY EKSPERYMENT: MOŻLIWE ROZWIĄZANIE 

Rozsądna heurystyka polegałaby na przypisaniu każdego górnika do kopalni o jego specjalności i 

zleceniu mu podróżowania do składu najbliżej tej kopalni. Można to również interpretować jako 

minimalizację przydzielania górników do kopalni, które nie są ich specjalnością i minimalizowanie 

odległości pokonywanej do składów. 

Poszukiwanie informacji: szukanie rozwiązań z wytycznymi 

Przeszukiwanie świadome, znane również jako przeszukiwanie heurystyczne, jest algorytmem 

wykorzystującym zarówno przeszukiwanie wszerz, jak i przeszukiwanie w głąb, w połączeniu z pewną 

inteligencją. Wyszukiwanie jest kierowane heurystyką, biorąc pod uwagę pewną predefiniowaną 

wiedzę na temat danego problemu. Możemy zastosować kilka przemyślanych algorytmów 



wyszukiwania, w zależności od natury problemu, w tym Greedy Search (znanego również jako Best-

first Search). Jednak najpopularniejszym i najbardziej użytecznym algorytmem wyszukiwania 

informacji jest A*. 

Wyszukiwanie A* 

Wymawia się wyszukiwanie *. Wyszukiwanie w gwiazdkę. Algorytm A* zwykle poprawia wydajność, 

szacując heurystykę, aby zminimalizować koszt następnego odwiedzanego węzła. Koszt całkowity jest 

obliczany za pomocą dwóch metryk: całkowitej odległości od węzła początkowego do bieżącego oraz 

szacunkowego kosztu przejścia do określonego węzła przy użyciu heurystyki. Kiedy próbujemy 

zminimalizować koszty, niższa wartość oznacza lepsze rozwiązanie. Poniższy przykład przetwarzania 

jest abstrakcyjnym przykładem tego, jak drzewo jest odwiedzane przy użyciu heurystyki do kierowania 

wyszukiwaniem. Skupiono się na obliczeniach heurystycznych dla różnych węzłów w drzewie. 

Przeszukiwanie wszerz obejmuje wszystkie węzły na każdej głębokości przed przejściem na kolejną 

głębokość. Wyszukiwanie według głębi odwiedza wszystkie węzły do ostatecznej głębokości, zanim 

przejdzie z powrotem do korzenia i odwiedza następna ścieżka. Wyszukiwanie * jest inne, ponieważ 

nie ma predefiniowanego wzorca do naśladowania; węzły są odwiedzane w kolejności na podstawie 

ich kosztów heurystycznych. Zauważ, że algorytm nie zna z góry kosztów wszystkich węzłów. Koszty są 

obliczane w miarę eksploracji lub generowania drzewa, a każdy odwiedzany węzeł jest dodawany do 

stosu, co oznacza, że węzły, które kosztują więcej niż węzły już odwiedzone, są ignorowane, co 

oszczędza czas obliczeń. 

 



 



 

Przyjrzyjmy się działaniu algorytmu wyszukiwania A *: 

1. Dodaj węzeł główny do stosu. Algorytm wyszukiwania A * można zaimplementować ze stosem, w 

którym ostatni dodany obiekt jest przetwarzany jako pierwszy (ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu 

lub LIFO). Pierwszym krokiem jest dodanie węzła głównego do stosu. 

2. Czy stos jest pusty? Jeśli stos jest pusty i w kroku 8 algorytmu nie została zwrócona żadna ścieżka, 

nie ma ścieżki do celu. Jeśli w kolejce nadal znajdują się węzły, algorytm może kontynuować 

wyszukiwanie. 

3. Powrót Brak ścieżki do celu. Ten krok jest jedynym możliwym wyjściem z algorytmu, jeśli nie istnieje 

ścieżka do celu. 

4. Zdejmij węzeł ze stosu jako bieżący węzeł. Wyciągając kolejny obiekt ze stosu i ustawiając go jako 

aktualnie interesujący węzeł, możemy zbadać jego możliwości. 

5. Czy odwiedzono obecny węzeł? Jeśli bieżący węzeł nie był odwiedzany, nie został jeszcze zbadany i 

można go teraz przetworzyć. 

6. Oznacz aktualny węzeł jako odwiedzony. Ten krok wskazuje, że ten węzeł został odwiedzony, aby 

zapobiec niepotrzebnemu powtarzaniu przetwarzania. 

7. Czy cel został osiągnięty? Ten krok określa, czy bieżący sąsiad zawiera cel, którego szuka algorytm. 



8. Ścieżka zwrotna przy użyciu bieżącego węzła. Odwołując się do rodzica bieżącego węzła, następnie 

do rodzica tego węzła itd., Opisana jest ścieżka od celu do źródła. Węzeł główny będzie węzłem bez 

rodzica. 

9. Bieżący ma następnego sąsiada. Jeśli bieżący węzeł ma więcej możliwych ruchów do wykonania w 

przykładzie labiryntu, ruch ten można dodać do przetworzenia. W przeciwnym razie algorytm może 

przejść do kroku 2, w którym następny obiekt w stosie może zostać przetworzony, jeśli nie jest pusty. 

Charakter stosu LIFO pozwala algorytmowi przetwarzać wszystkie węzły do głębokości węzła liścia, 

zanim powróci do innych elementów podrzędnych węzła głównego. 

10. Sortuj stos według kosztów rosnąco. Gdy stos jest sortowany rosnąco według kosztu każdego węzła 

w stosie, węzeł o najniższym koszcie jest przetwarzany jako następny, umożliwiając zawsze 

odwiedzanie najtańszego węzła. 

11. Ustaw aktualny węzeł jako rodzica sąsiada. Ustaw węzeł początkowy jako rodzica bieżącego 

sąsiada. Ten krok jest ważny dla śledzenia ścieżki od bieżącego sąsiada do węzła głównego. Z punktu 

widzenia mapy punkt początkowy to pozycja, z której przeniósł się gracz, a bieżący sąsiad to pozycja, 

na którą przeniósł się gracz. 

12. Oblicz koszt dla sąsiada. Funkcja kosztu ma kluczowe znaczenie dla kierowania algorytmem A *. 

Koszt jest obliczany poprzez zsumowanie odległości od węzła głównego z wynikiem heurystycznym dla 

następnego ruchu. Bardziej inteligentna heurystyka będzie miała bezpośredni wpływ na algorytm A *, 

zapewniając lepszą wydajność. 

13. Dodaj sąsiada do stosu. Węzeł sąsiedni jest dodawany do stosu, aby jego elementy podrzędne 

mogły zostać później zbadane. Ponownie, ten mechanizm stertowania umożliwia przetwarzanie 

węzłów do największej głębokości przed przetwarzaniem sąsiadów na płytkich głębokościach.  

Podobnie jak w przypadku wyszukiwania w głąb, kolejność węzłów potomnych wpływa na wybraną 

ścieżkę, ale mniej drastycznie. Jeśli dwa węzły mają ten sam koszt, pierwszy węzeł jest odwiedzany 

przed drugim. 



 

 



 

 

 

Zauważ, że istnieje kilka ścieżek do celu, ale algorytm A * znajduje ścieżkę do celu, jednocześnie 

minimalizując koszty jego osiągnięcia, przy mniejszej liczbie ruchów i tańszych kosztach ruchu w 

oparciu o ruchy na północ i południe, które są droższe. 

Pseudo kod 

Algorytm A* wykorzystuje podobne podejście do algorytmu wyszukiwania w pierwszej kolejności, ale 

celowo kieruje reklamy na węzły, które są tańsze do odwiedzenia. Do przetwarzania węzłów używany 

jest stos, ale jest on uporządkowany według kosztu rosnącego za każdym razem, gdy następuje nowe 

obliczenie. Taka kolejność zapewnia, że obiekt wyskakujący ze stosu jest zawsze najtańszy, ponieważ 

najtańszy jest pierwszy na stosie po złożeniu zamówienia. 



 

Funkcje obliczania kosztów są krytyczne dla działania wyszukiwania A *. Funkcja kosztu dostarcza 

algorytmowi informacji w celu wyszukania najtańszej ścieżki. W naszym przykładzie dostosowanego 

labiryntu wyższy koszt wiąże się z poruszaniem się w górę lub w dół. Jeśli występuje problem z funkcją 

kosztu, algorytm może nie działać. Poniższe dwie funkcje opisują sposób obliczania kosztów. Odległość 

od węzła głównego jest dodawana do kosztu następnego ruchu. Opierając się na naszym 

hipotetycznym przykładzie, koszt przemieszczenia się na północ lub południe wpływa na całkowity 

koszt odwiedzenia tego węzła. 

 

Ujednolicone algorytmy wyszukiwania, takie jak przeszukiwanie wszerz i przeszukiwanie w głąb, 

wyczerpująco badają każdą możliwość i prowadzą do optymalnego rozwiązania. Wyszukiwanie * jest 

dobrym podejściem, gdy można stworzyć rozsądną heurystykę do kierowania wyszukiwaniem. Oblicza 

wydajniej niż niedoinformowane algorytmy wyszukiwania, ponieważ ignoruje węzły, które kosztują 

więcej niż węzły już odwiedzone. Jeśli jednak heurystyka jest wadliwa i nie ma sensu w przypadku 

problemu i kontekstu, zostaną znalezione słabe rozwiązania zamiast optymalnych. 

Przypadki użycia dla świadomych algorytmów wyszukiwania 

Algorytmy świadomego wyszukiwania są wszechstronne i przydatne w kilku rzeczywistych 

przypadkach użycia, w których można zdefiniować heurystykę, takich jak: 



• Znajdowanie ścieżek dla autonomicznych postaci w grach wideo. Twórcy gier często używają tego 

algorytmu do kontrolowania ruchu jednostek wroga w grze, w której celem jest znalezienie gracza 

będącego człowiekiem w środowisku. 

• Parsowanie akapitów w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) - Znaczenie akapitu można podzielić 

na kompozycję fraz, które można podzielić na zestawienie słów różnych typów (takich jak rzeczowniki 

i czasowniki), tworząc strukturę drzewa, która może podlegać ocenie. Świadome wyszukiwanie może 

być przydatne w wydobyciu znaczenia. 

• Routing sieci telekomunikacyjnej - algorytmy wyszukiwania sterowanego mogą być używane do 

znajdowania najkrótszych ścieżek ruchu sieciowego w sieciach telekomunikacyjnych w celu poprawy 

wydajności. Serwery / węzły sieciowe i połączenia można przedstawić jako przeszukiwalne wykresy 

węzłów i krawędzi. 

• Gry i łamigłówki dla jednego gracza - algorytmy wyszukiwania z informacją mogą być używane do 

rozwiązywania gier i łamigłówek dla jednego gracza, takich jak Kostka Rubika, ponieważ każdy ruch jest 

decyzją w drzewie możliwości, aż do znalezienia stanu celu. 

Poszukiwanie kontrowersji: Poszukiwanie rozwiązań w zmieniającym się środowisku 

Przykład wyszukiwania w grze labirynt dotyczy jednego aktora: gracza. Na środowisko ma wpływ tylko 

jeden gracz; w ten sposób ten gracz generuje wszystkie możliwości. Do tej pory celem było 

zmaksymalizowanie korzyści dla gracza: wybranie ścieżek do celu z jak najmniejszą odległością i 

kosztem. Poszukiwanie kontradyktoryjne charakteryzuje się sprzeciwem lub konfliktem. 

Przeciwstawne problemy wymagają od nas przewidywania, rozumienia i przeciwdziałania działaniom 

przeciwnika w dążeniu do celu. Przykłady problemów z rywalizacją obejmują gry turowe dla dwóch 

graczy, takie jak Kółko i krzyżyk czy Połącz cztery. Gracze na zmianę korzystają z okazji do zmiany stanu 

otoczenia gry na swoją korzyść. Zbiór reguł dyktuje, w jaki sposób można zmienić środowisko oraz jakie 

są stany wygranej i końcowej. 

Prosty, kontradyktoryjny problem 

Ta sekcja wykorzystuje grę Connect Four do zbadania problemów z rywalizacją. Connect Four to gra 

składająca się z siatki, w której gracze na zmianę wrzucają żetony do określonej kolumny. Żetony w 

określonej kolumnie piętrzą się, a każdy gracz, któremu uda się utworzyć cztery sąsiednie sekwencje 

ich żetonów - pionowo, poziomo lub ukośnie - wygrywa. Jeśli pole jest pełne i nie ma zwycięzcy, gra 

kończy się remisem. 



 



 

Przeszukiwanie min-max: Symuluj działania i wybierz najlepsze przyszłe wyszukiwanie Min-max ma na 

celu zbudowanie drzewa możliwych wyników w oparciu o ruchy, które każdy gracz może wykonać i 

faworyzować ścieżki korzystne dla agenta, unikając ścieżek korzystnych dla przeciwnika . Aby to zrobić, 

ten rodzaj wyszukiwania symuluje możliwe ruchy i ocenia stan na podstawie heurystyki po wykonaniu 

odpowiedniego ruchu. Wyszukiwanie min-max próbuje odkryć jak najwięcej stanów w przyszłości, ale 

ze względu na ograniczenia pamięci i obliczeń, odkrycie całego drzewa gry może nie być realistyczne, 

więc przeszukuje do określonej głębokości. Wyszukiwanie Minmax symuluje obroty każdego gracza, 

więc określona głębokość jest bezpośrednio powiązana z liczbą tur między oboma graczami. Na 

przykład głębokość 4 oznacza, że każdy gracz miał 2 tury. Gracz A wykonuje ruch, gracz B wykonuje 

ruch, gracz A kolejny ruch, a gracz B kolejny ruch. 

HEURYSTYKA 

Algorytm Min-max wykorzystuje ocenę heurystyczną do podejmowania decyzji. Ten wynik jest 

definiowany przez spreparowaną heurystykę i nie jest wyuczany przez algorytm. Jeśli mamy określony 

stan gry, każdy możliwy prawidłowy wynik ruchu z tego stanu będzie zawierał węzły potomne w 

drzewie gry. Załóżmy, że mamy heurystykę, która zapewnia wynik, w którym liczby dodatnie są lepsze 

niż liczby ujemne. Poprzez symulację każdego możliwego prawidłowego ruchu, algorytm wyszukiwania 

min-max 

stara się zminimalizować wykonywanie ruchów, w których przeciwnik będzie miał przewagę lub stan 

wygranej, i maksymalizować wykonywanie ruchów, które dają agentowi przewagę lub stan 

zwycięstwa. Rysunek przedstawia drzewo wyszukiwania min-max. 



 

Na tym rysunku węzły liści są jedynymi węzłami, w których obliczany jest wynik heurystyczny, ponieważ 

te stany wskazują na zwycięzcę lub remis. Pozostałe węzły w drzewie wskazują trwające stany. 

Zaczynając od głębokości, na której obliczana jest heurystyka i przechodząc w górę, wybierane jest 

dziecko z minimalnym wynikiem lub dziecko z maksymalnym wynikiem, w zależności od tego, czyja 

kolej jest następna w przyszłych symulowanych stanach. Zaczynając od góry, agent stara się 

zmaksymalizować swój wynik, a po każdej naprzemiennej turze intencja się zmienia, ponieważ celem 

jest maksymalizacja wyniku dla agenta i zminimalizowanie wyniku dla przeciwnika. 

ĆWICZENIE: JAKIE WARTOŚCI ROZNOSZĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYM DRZEWIE MIN-MAX? 

 

ROZWIĄZANIE: JAKIE WARTOŚCI PROPAGUJĄ W KOLEJNYM DRZEWIE MIN-MAX? 



 

Ponieważ algorytm wyszukiwania min-max symuluje możliwe wyniki, w grach, które oferują wiele 

opcji, drzewo gry eksploduje i szybko staje się zbyt kosztowne obliczeniowo, aby zbadać całe drzewo. 

W prostym przykładzie Connect Four rozgrywanego na planszy blokowej 5x4 liczba możliwości sprawia, 

że eksploracja całego drzewa gry na każdej turze jest nieefektywna. 

 

Aby skorzystać z wyszukiwania Min-max w przykładzie Connect Four, algorytm zasadniczo wykonuje 

wszystkie możliwe ruchy z bieżącego stanu gry; następnie określa wszystkie możliwe ruchy z każdego 

z tych stanów, aż znajdzie najkorzystniejszą ścieżkę. Gra stwierdza, że wygrana agenta zwraca 10 

punktów, a wygrana przeciwnika zwraca wynik - 10. Wyszukiwanie min-max próbuje zmaksymalizować 

pozytywny wynik dla agenta. 

 



 

Chociaż schemat blokowy algorytmu wyszukiwania min-max wygląda na złożony ze względu na jego 

rozmiar, tak naprawdę nie jest. Liczba warunków, które sprawdzają, czy bieżący stan ma 

maksymalizować lub minimalizować, powoduje rozdęcie wykresu. Przyjrzyjmy się działaniu algorytmu 

wyszukiwania min-max: 

1. Algorytm może się uruchomić na podstawie stanu gry, czy aktualnym trybem jest minimalizacja czy 

maksymalizacja, oraz bieżącej głębokości. Ważne jest, aby zrozumieć dane wejściowe dla algorytmu, 

ponieważ algorytm wyszukiwania min-max jest rekurencyjny. Algorytm rekurencyjny wywołuje siebie 

w co najmniej jednym kroku. Dla algorytmu rekurencyjnego ważne jest, aby miał warunek wyjścia, 

który uniemożliwi mu wywoływanie siebie na zawsze. 

2. Czy bieżący stan końcowy lub głębokość wynosi 0? Warunek ten określa, czy aktualny stan gry jest 

stanem końcowym, czy też została osiągnięta żądana głębokość. Stan końcowy to taki, w którym jeden 

z graczy wygrał lub gra kończy się remisem. Wynik 10 oznacza zwycięstwo agenta, wynik -10 oznacza 

zwycięstwo przeciwnika, a wynik 0 oznacza remis. Głębokość jest określona, ponieważ przeglądanie 

całego drzewa możliwości do wszystkich stanów końcowych jest kosztowne obliczeniowo i 

prawdopodobnie zajmie zbyt dużo czasu na przeciętnym komputerze. Określając głębokość, algorytm 

może spojrzeć kilka zakrętów w przyszłość, aby określić, czy istnieje stan końcowy. 

3. Zwróć aktualny wynik i ostatni ruch. Wynik dla bieżącego stanu jest zwracany, jeśli stan bieżący jest 

stanem gry terminalowej lub jeśli osiągnięto określoną głębokość. 

4. Czy aktualny tryb ma wartość MAX? Jeśli bieżąca iteracja algorytmu jest w stanie maksymalizacji, 

próbuje zmaksymalizować wynik dla agenta. 



5. Ustaw najbardziej znany wynik jako ∞. Jeśli aktualny tryb ma zminimalizować wynik, najlepszy wynik 

jest ustawiony na dodatnią nieskończoność, ponieważ wiemy, że wyniki zwracane przez stany gry będą 

zawsze niższe. W rzeczywistości, zamiast nieskończoności, używana jest naprawdę duża liczba. 

6. Ustaw najbardziej znany wynik na -∞. Jeśli aktualny tryb ma maksymalizować wynik, najlepszy wynik 

jest ustawiany na ujemną nieskończoność, ponieważ wiemy, że wyniki zwracane przez stany gry zawsze 

będą większe. W rzeczywistości zamiast nieskończoności używana jest naprawdę duża liczba ujemna. 

7. Wykonaj wszystkie możliwe ruchy, biorąc pod uwagę aktualny stan gry. Ten krok określa listę 

możliwych ruchów, które można wykonać, biorąc pod uwagę obecny stan gry. W miarę postępów w 

grze nie wszystkie ruchy dostępne na początku mogą być już dostępne. W przykładzie Connect Four 

kolumna może być wypełniona; dlatego ruch wybierający tę kolumnę jest nieprawidłowy. 

8. Ma następny ważny ruch. Jeśli jakiekolwiek możliwe ruchy nie zostały jeszcze zasymulowane i nie 

ma już prawidłowych ruchów do wykonania, algorytm zwiera, aby zwrócić najlepszy ruch w tym 

wystąpieniu wywołania funkcji. 

9. Skopiuj aktualny stan gry jako game_n. Kopia obecnego stanu gry jest wymagana do wykonywania 

na niej symulacji możliwych przyszłych ruchów. 

10.Symuluj, stosując ruch do stanu gry game_n. Ten krok powoduje zastosowanie bieżącego ruchu 

zainteresowania do skopiowanego stanu gry. 

11. Ustaw best_n jako wynik rekurencyjnego działania tego algorytmu. Tutaj wkracza rekurencja. 

best_n to zmienna używana do przechowywania następnego najlepszego ruchu i sprawiamy, że 

algorytm bada przyszłe możliwości wynikające z tego ruchu. 

12. Jeśli aktualny tryb to MAX. Gdy wywołanie rekurencyjne zwraca najlepszego kandydata, warunek 

ten określa, czy bieżący tryb ma maksymalizować wynik. 

13. Czy best_n mniej niż znany najlepiej? Ten krok określa, czy algorytm znalazł lepszy wynik niż 

poprzednio znaleziony, jeśli tryb ma na celu maksymalizację wyniku. 

14. Czy best_n jest większe niż znane? Ten krok określa, czy algorytm znalazł lepszy wynik niż 

poprzednio znaleziony, jeśli tryb ma zminimalizować wynik. 

15. Ustaw znane najlepiej jako best_n. Jeśli zostanie znaleziony nowy najlepszy wynik, jako ten wynik 

ustaw znany najlepszy. 

Biorąc pod uwagę przykład Connect Four w określonym stanie, algorytm wyszukiwania min-max 

generuje drzewo pokazane na rysunku. 



 

Od stanu początkowego badany jest każdy możliwy ruch. Następnie każdy ruch z tego stanu jest 

badany, aż zostanie znaleziony stan końcowy - albo plansza jest pełna, albo gracz wygrał. Podświetlone 

węzły na poniższym rysunku to węzły stanu końcowego, w których remisy są punktowane jako 0, 

przegrane są punktowane jako 10, a wygrane są oceniane jako 10. Ponieważ algorytm dąży do 

maksymalizacji wyniku, wymagana jest liczba dodatnia, podczas gdy wygrywa przeciwnik są 

punktowane liczbą ujemną. 

 

Gdy te wyniki są znane, algorytm min-max zaczyna od najniższej głębokości i wybiera węzeł, którego 

wynik jest wartością minimalną 



 

Następnie na następnej głębokości algorytm wybiera węzeł, którego wynik jest wartością maksymalną. 

 

Na koniec na następnej głębokości wybierane są węzły, których ocena jest minimalna, a węzeł główny 

wybiera maksimum opcji. Podążając za węzłami i wybranymi punktami oraz intuicyjnie stosując się do 

problemu, widzimy, że algorytm wybiera ścieżkę do remisu, aby uniknąć straty. Jeśli algorytm wybierze 

ścieżkę do wygranej, istnieje duże prawdopodobieństwo przegranej w następnej turze. Algorytm 

zakłada, że przeciwnik zawsze wykona najmądrzejszy ruch, aby zmaksymalizować swoją szansę na 

wygraną. 



 

Uproszczone drzewo na poniższym rysunku przedstawia wynik algorytmu wyszukiwania min-max dla 

danego przykładu stanu gry. 

 

Pseudo kod 

Algorytm wyszukiwania min-max jest zaimplementowany jako funkcja rekurencyjna. Funkcja zawiera 

aktualny stan, żądaną głębokość wyszukiwania, tryb minimalizacji lub maksymalizacji oraz ostatni ruch. 

Algorytm kończy działanie zwracając najlepszy ruch i wynik dla każdego dziecka na każdej głębokości 

drzewa. Porównując kod ze schematem blokowym wcześniejszym, zauważamy, że żmudne warunki 

sprawdzania, czy bieżący tryb maksymalizuje, czy minimalizuje, nie są tak oczywiste. W pseudokodzie 

1 lub -1 reprezentuje zamiar odpowiednio maksymalizacji lub minimalizacji. Używając sprytnej logiki, 

najlepszy wynik, warunki i stany przełączania można uzyskać za pomocą zasady mnożenia ujemnego, 

w którym liczba ujemna pomnożona przez inną liczbę ujemną daje wynik dodatni. Więc jeśli -1 oznacza 

turę przeciwnika, pomnożenie jej przez -1 daje 1, co oznacza turę agenta. Następnie w następnej turze 

1 pomnożone przez -1 daje -1, aby ponownie wskazać turę przeciwnika. 



 

Przycinanie alfa-beta: optymalizuj, badając tylko rozsądne ścieżki 

Przycinanie alfa-beta to technika używana z algorytmem wyszukiwania min-max do zwarcia eksploracji 

obszarów drzewa gry, o których wiadomo, że dają kiepskie rozwiązania. Ta technika optymalizuje 

algorytm wyszukiwania min-max w celu zaoszczędzenia obliczeń, ponieważ nieznaczące ścieżki są 

ignorowane. Ponieważ wiemy, jak eksploduje drzewo przykładowej gry Connect Four, wyraźnie 

widzimy, że ignorowanie większej liczby ścieżek znacznie poprawi wydajność. 

 

Algorytm przycinania alfa-beta działa poprzez przechowywanie najlepszego wyniku dla gracza 

maksymalizującego i najlepszego dla gracza minimalizującego odpowiednio jako alfa i beta. 

Początkowo alfa jest ustawiona na -∞, a beta na ∞ - najgorszy wynik dla każdego gracza. Jeśli najlepszy 

wynik gracza minimalizującego jest niższy niż najlepszy wynik gracza maksymalizującego, logiczne jest, 

że inne ścieżki podrzędne już odwiedzonych węzłów nie wpłyną na najlepszy wynik. Poniższy rysunek 

ilustruje zmiany wprowadzone w przepływie wyszukiwania min-max w celu dostosowania 

optymalizacji przycinania alfa-beta. Podświetlone bloki to dodatkowe kroki w przepływie algorytmu 

wyszukiwania minmax. 



 

Poniższe kroki stanowią uzupełnienie algorytmu wyszukiwania min-max. Warunki te pozwalają na 

zakończenie eksploracji ścieżek, gdy najlepszy znaleziony wynik nie zmieni wyniku. 

1. Czy aktualny tryb ma wartość MAX? Ponownie określ, czy algorytm obecnie próbuje 

zmaksymalizować lub zminimalizować wynik. 

2. Czy best_n jest większe lub równe alfa? Jeśli bieżący tryb ma zmaksymalizować wynik, a bieżący 

najlepszy wynik jest większy lub równy alfa, żadne lepsze wyniki nie są zawarte w elementach 

potomnych tego węzła, co pozwala algorytmowi zignorować ten węzeł. 

3. Ustaw alpha jako best_n. Ustaw zmienną alpha jako best_n. 

4. Czy alfa jest większa lub równa beta? Wynik jest równie dobry, jak inne znalezione wyniki, a resztę 

eksploracji tego węzła można zignorować, przerywając. 

5. Czy best_n jest mniejsze lub równe beta? Jeśli bieżący tryb ma zminimalizować wynik, a aktualny 

najlepszy wynik jest niższy lub równy beta, żadne lepsze wyniki nie są zawarte w elementach 

podrzędnych tego węzła, co pozwala algorytmowi zignorować ten węzeł. 

6. Ustaw alpha jako best_n. Ustaw zmienną alpha jako best_n. 



7. Czy alfa jest większa lub równa beta? Wynik jest równie dobry, jak inne znalezione wyniki, a resztę 

eksploracji tego węzła można zignorować, przerywając. 

Pseudo kod 

Pseudokod służący do przycinania alfa-beta jest w dużej mierze taki sam, jak kod wyszukiwania min-

max, z dodatkiem śledzenia wartości alfa i beta oraz utrzymywania tych wartości podczas 

przechodzenia przez drzewo. 

 

Przypadki użycia dla kontradyktoryjnych algorytmów wyszukiwania 

Algorytmy świadomego wyszukiwania są wszechstronne i przydatne w rzeczywistych przypadkach, 

takich jak: 

• Tworzenie agentów do gier turowych z doskonałymi informacjami - w niektórych grach dwóch lub 

więcej graczy działa w tym samym środowisku. Udało się wdrożyć szachy, warcaby i inne klasyczne gry. 

Gry z idealnymi informacjami to gry, które nie zawierają ukrytych informacji ani przypadkowych szans. 

• Tworzenie agentów do gier turowych z niedoskonałymi informacjami - w tych grach istnieją nieznane 

opcje przyszłości, w tym gry takie jak poker i Scrabble. 

• Wyszukiwanie adwersarzy i optymalizacja kolonii mrówek (ACO) do optymalizacji tras - wyszukiwanie 

adwersyjne jest używane w połączeniu z algorytmem ACO (omówionym w rozdziale 6) w celu 

optymalizacji tras dostaw paczek w miastach. 



Algorytmy ewolucyjne 

Czym jest ewolucja? 

Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, czasami zastanawiamy się, jak powstało wszystko, co widzimy 

i z czym mamy do czynienia. Jednym ze sposobów wyjaśnienia tego jest teoria ewolucji. Teoria ewolucji 

sugeruje, że żywe organizmy, które widzimy dzisiaj, nie nagle istniały w ten sposób, ale ewoluowały 

przez miliony lat subtelnych zmian, z każdym pokoleniem dostosowującym się do swojego środowiska. 

Oznacza to, że fizyczne i poznawcze cechy każdego żywego organizmu są wynikiem najlepszego 

dopasowania do ich środowiska w celu przetrwania. Ewolucja sugeruje, że organizmy ewoluują poprzez 

rozmnażanie, wytwarzając dzieci o mieszanych genach od swoich rodziców. Biorąc pod uwagę 

przydatność osobników w swoim środowisku, silniejsze osobniki mają większe prawdopodobieństwo 

przeżycia. Często popełniamy błąd, myśląc, że ewolucja jest procesem liniowym, z wyraźnymi 

zmianami następców. W rzeczywistości ewolucja jest znacznie bardziej chaotyczna, z rozbieżnościami 

w gatunku. W wyniku rozmnażania i mieszania genów powstaje wiele wariantów gatunku. Zauważalne 

różnice między gatunkami mogą się ujawnić i urzeczywistnić po tysiącach lat tylko poprzez porównanie 

przeciętnego osobnika w każdym z tych punktów czasowych. Charles Darwin zaproponował teorię 

ewolucji, która koncentruje się na doborze naturalnym. Dobór naturalny to koncepcja, zgodnie z którą 

silniejsi członkowie populacji mają większe szanse na przeżycie, ponieważ są bardziej przystosowani 

do swojego środowiska, co oznacza, że częściej rozmnażają się, a tym samym mają cechy które są 

korzystne dla przetrwania dla przyszłych pokoleń - które mogłyby potencjalnie działać lepiej niż ich 

przodkowie. Klasycznym przykładem ewolucji przystosowawczej jest ćma pieprzowa. Ćma pieprzowa 

była pierwotnie w jasnym kolorze, co zapewniało dobry kamuflaż przed drapieżnikami, ponieważ ćma 

mogła wtapiać się w jasne powierzchnie w swoim otoczeniu. Tylko około 2 procent populacji ćmy miało 

ciemniejszy kolor. Po rewolucji przemysłowej około 95 procent gatunków miało ciemniejszy wariant 

kolorystyczny. Jednym z wyjaśnień jest to, że jaśniejsze ćmy nie mogły już mieszać się z tyloma 

powierzchniami, ponieważ zanieczyszczenia miały ciemne powierzchnie; w ten sposób jaśniejsze ćmy 

były bardziej zjadane przez drapieżniki, ponieważ te ćmy były bardziej widoczne. Ciemniejsze ćmy 

miały większą przewagę w wtapianiu się w ciemniejsze powierzchnie, dzięki czemu przetrwały dłużej i 

rozmnażały się więcej, a ich informacje genetyczne były szerzej rozpowszechniane wśród następców. 

Wśród ćmy pieprzowej cechą, która zmieniła się na wysokim poziomie, był kolor ćmy. Jednak ta 

właściwość nie tylko magicznie się zmieniła. Aby zmiana mogła nastąpić, geny ćmy o ciemniejszym 

kolorze musiały zostać przeniesione do następców. W innych przykładach naturalnej ewolucji możemy 

zobaczyć dramatyczne zmiany nie tylko w kolorze między różnymi osobnikami, ale w rzeczywistości na 

zmiany te wpływają różnice genetyczne niższego poziomu na przestrzeni wielu pokoleń. Ewolucja 

obejmuje ideę, że w populacji gatunków rozmnażają się pary organizmów. Potomstwo jest kombinacją 

genów rodzica, ale małe zmiany są wprowadzane w potomstwie poprzez proces zwany mutacją. 

Następnie potomstwo staje się częścią populacji. Jednak nie wszyscy członkowie populacji żyją dalej. 

Jak wiemy, choroby, urazy i inne czynniki powodują śmierć ludzi. Osoby, które są bardziej 

przystosowane do otaczającego ich środowiska, są bardziej skłonne do życia, co dało początek 

określeniu jako przetrwanie najlepiej przystosowanych. Opierając się na darwinowskiej teorii ewolucji, 

populacja ma następujące cechy: 

• Różnorodność - osoby w populacji mają różne cechy genetyczne. 

• Dziedziczna - dziecko dziedziczy właściwości genetyczne po rodzicach. 

• Selekcja - mechanizm mierzący sprawność osobników, a silniejsze osobniki mają najwyższe 

prawdopodobieństwo przeżycia (przeżycie najlepiej przystosowanych). 

Te właściwości sugerują, że podczas procesu ewolucji zachodzą następujące rzeczy: 



• Rozmnażanie - Zwykle dwie osobniki w populacji rozmnażają się, aby stworzyć potomstwo. 

• Krzyżowanie i mutacja - potomstwo stworzone w wyniku rozmnażania zawiera mieszankę genów 

swoich rodziców i ma niewielkie, losowe zmiany w kodzie genetycznym 

Podsumowując, ewolucja jest cudownym i chaotycznym systemem, który wytwarza różnorodne formy 

życia, z których niektóre są lepsze od innych dla określonych rzeczy w określonych środowiskach. 

Teoria ta odnosi się również do algorytmów ewolucyjnych; wnioski płynące z ewolucji biologicznej są 

wykorzystywane do znajdowania optymalnych rozwiązań praktycznych problemów poprzez 

generowanie różnorodnych rozwiązań i łączenie się z lepszymi rozwiązaniami przez wiele pokoleń. Ten 

rozdział i rozdział 5 poświęcone są badaniu algorytmów ewolucyjnych, które są potężnymi, ale 

niedocenianymi podejściami do rozwiązywania trudnych problemów. Algorytmy ewolucyjne mogą być 

używane oddzielnie lub w połączeniu z konstrukcjami, takimi jak sieci neuronowe. Solidne zrozumienie 

tej koncepcji otwiera wiele możliwości rozwiązywania różnych nowych problemów. 

Problemy mające zastosowanie do algorytmów ewolucyjnych 

Algorytmy ewolucyjne nie nadają się do rozwiązywania wszystkich problemów, ale są potężne w 

rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych, w których rozwiązanie składa się z dużej liczby 

permutacji lub wyborów. Te problemy zazwyczaj składają się z wielu ważnych rozwiązań, przy czym 

niektóre są bardziej optymalne niż inne. Rozważmy problem plecakowy, klasyczny problem używany 

w informatyce do badania działania algorytmów i ich wydajności. W Problemie plecakowym plecak ma 

określoną maksymalną wagę, jaką może pomieścić. W plecaku można przechowywać kilka 

przedmiotów, a każdy z nich ma inną wagę i wartość. Celem jest zmieszczenie w plecaku jak największej 

liczby przedmiotów, tak aby całkowita wartość była jak największa, a całkowita waga nie przekraczała 

limitu plecaka. Fizyczny rozmiar i wymiary przedmiotów są ignorowane w najprostszym wariancie 

problemu. Jako trywialny przykład, biorąc pod uwagę specyfikację problemu w tabeli, plecak może 

pomieścić całkowity ciężar 9 kg i może zawierać jedną z ośmiu przedmiotów o różnej wadze i wartości. 

 

Ten problem ma 255 możliwych rozwiązań, w tym następujące: 

• Rozwiązanie 1 - uwzględnij pozycję 1, pozycję 4 i pozycję 6. Całkowita waga wynosi 8 kg, a łączna 

wartość to 8. 



• Rozwiązanie 2 - uwzględnij pozycję 1, pozycję 3 i pozycję 7. Całkowita waga wynosi 9 kg, a łączna 

wartość to 14. 

• Rozwiązanie 3 - Uwzględnij punkt 2, punkt 3 i punkt 6. Całkowita waga wynosi 15 kg, co przekracza 

pojemność plecaka. 

Najwyraźniej rozwiązaniem o największej wartości jest Rozwiązanie 2. Nie przejmuj się zbytnio 

sposobem obliczania liczby możliwości, ale pamiętaj, że możliwości eksplodują wraz ze wzrostem liczby 

potencjalnych elementów. Chociaż ten trywialny przykład można rozwiązać ręcznie, Problem plecaka 

może mieć różne ograniczenia wagi, różną liczbę przedmiotów oraz różne wagi i wartości dla każdego 

przedmiotu, co uniemożliwia jego ręczne rozwiązanie, gdy zmienne rosną. Próba brutalnego 

wymuszenia każdej kombinacji elementów, gdy zmienne rosną, będzie również kosztowna 

obliczeniowo; dlatego szukamy algorytmów, które są skuteczne w znajdowaniu pożądanego 

rozwiązania. Zwróć uwagę, że najlepsze rozwiązanie, jakie możemy znaleźć, kwalifikujemy jako 

rozwiązanie pożądane, a nie optymalne. Chociaż niektóre algorytmy próbują znaleźć jedyne, 

prawdziwie optymalne rozwiązanie problemu plecaka, algorytm ewolucyjny próbuje znaleźć 

optymalne rozwiązanie, ale nie gwarantuje jego znalezienia. Algorytm znajdzie jednak rozwiązanie, 

które jest do przyjęcia dla przypadku użycia - subiektywną opinię na temat tego, jakie rozwiązanie jest 

akceptowalne, na podstawie problemu. Na przykład w przypadku systemu opieki zdrowotnej o 

znaczeniu krytycznym „dostatecznie dobre” rozwiązanie może tego nie wystarczyć, ale w przypadku 

systemu rekomendującego piosenki może być akceptowalne. Rozważmy teraz większy zbiór danych 

(tak, gigantyczny plecak) w tabeli poniżej, w którym liczba przedmiotów oraz różne wagi i wartości 

utrudniają rozwiązanie problemu ręcznie. Rozumiejąc złożoność tego zbioru danych, można łatwo 

zrozumieć, dlaczego wiele algorytmów informatycznych jest mierzonych na podstawie ich wydajności 

w rozwiązywaniu takich problemów. Wydajność jest definiowana jako dobrze, jak określone 

rozwiązanie rozwiązuje problem, niekoniecznie wydajność obliczeniowa. W przypadku problemu 

plecakowego rozwiązanie, które daje wyższą wartość całkowitą, byłoby skuteczniejsze. Algorytmy 

ewolucyjne zapewniają jedną metodę znajdowania rozwiązań problemu plecakowego. 



 

 

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zastosowanie metody brutalnej siły. To podejście 

polega na obliczeniu każdej możliwej kombinacji przedmiotów i określeniu wartości każdej kombinacji, 

która spełnia ograniczenie wagi plecaka, aż do znalezienia najlepszego rozwiązania. Rysunek  

przedstawia niektóre analizy porównawcze dla podejścia brutalnej siły. Zauważ, że obliczenia są oparte 

na sprzęcie przeciętnego komputera osobistego. 



 

Pamiętaj o problemie plecakowym, ponieważ będzie on używany w tej części, gdy będziemy próbować 

zrozumieć, zaprojektować i opracować algorytm genetyczny w celu znalezienia akceptowalnych 

rozwiązań tego problemu. 

UWAGA : Z punktu widzenia indywidualnego rozwiązania, wydajność oznacza to, jak dobrze 

rozwiązanie rozwiązuje problem. Z punktu widzenia algorytmu wydajność może zależeć od tego, jak 

dobrze określona konfiguracja radzi sobie w znalezieniu rozwiązania. Wreszcie wydajność może 

oznaczać cykle obliczeniowe. Pamiętaj, że ten termin jest używany w różny sposób w zależności od 

kontekstu. 

Myśl o wykorzystaniu algorytmu genetycznego do rozwiązania problemu plecaka można zastosować 

do szeregu praktycznych problemów. Jeśli firma logistyczna chce na przykład zoptymalizować 

pakowanie ciężarówek na podstawie ich miejsc docelowych, przydatny byłby algorytm genetyczny. 

Gdyby ta sama firma chciała znaleźć najkrótszą trasę między kilkoma miejscami docelowymi, przydatny 

byłby również algorytm genetyczny. Jeśli fabryka przerabia elementy na surowiec za pomocą systemu 

przenośników taśmowych, a kolejność elementów wpływa na produktywność, do określenia tej 

kolejności przydatny byłby algorytm genetyczny. Kiedy zagłębimy się w myślenie, podejście i cykl życia 

algorytmu genetycznego, powinno być jasne, gdzie można zastosować ten potężny algorytm i być może 

pomyślisz o innych zastosowaniach w swojej pracy. Należy pamiętać, że algorytm genetyczny jest 

stochastyczny, co oznacza, że dane wyjściowe algorytmu mogą być różne przy każdym uruchomieniu. 

Algorytm genetyczny: Cykl życia 

Algorytm genetyczny to specyficzny algorytm z rodziny algorytmów ewolucyjnych. Każdy algorytm 

działa na tym samym założeniu ewolucji, ale ma drobne poprawki w różnych częściach cyklu życia, aby 

rozwiązać różne problemy. Omówimy niektóre z tych parametrów w rozdziale 5. Algorytmy genetyczne 

służą do oceny dużych przestrzeni wyszukiwania w celu znalezienia dobrego rozwiązania. Należy 

zauważyć, że algorytm genetyczny nie gwarantuje znalezienia absolutnie najlepszego rozwiązania; 

stara się znaleźć najlepsze globalne, unikając jednocześnie najlepszych lokalnych rozwiązań. 

Najlepsze rozwiązanie globalne to najlepsze możliwe rozwiązanie, a najlepsze rozwiązanie lokalne to 

rozwiązanie mniej optymalne. Rysunek  przedstawia możliwe najlepsze rozwiązania, jeśli rozwiązanie 

musi być zminimalizowane - to znaczy im mniejsza wartość, tym lepiej. Jeśli celem było maksymalizacja 

rozwiązania, im większa wartość, tym lepiej. Algorytmy optymalizacyjne, takie jak algorytmy 

genetyczne, mają na celu stopniowe znajdowanie najlepszych lokalnych rozwiązań w poszukiwaniu 

najlepszego globalnego rozwiązania. 



 

Przy konfigurowaniu parametrów algorytmu należy zachować ostrożność, aby na początku dążył do 

różnorodności rozwiązań i stopniowo z każdym pokoleniem dążył do lepszych rozwiązań. Na początku 

potencjalne rozwiązania powinny znacznie różnić się pod względem poszczególnych atrybutów 

genetycznych. Bez rozbieżności na początku zwiększa się ryzyko utknięcia w lokalnym najlepszym. 

Przy konfigurowaniu parametrów algorytmu należy zachować ostrożność, aby na początku dążył do 

różnorodności rozwiązań i stopniowo z każdym pokoleniem dążył do lepszych rozwiązań. Na początku 

potencjalne rozwiązania powinny znacznie różnić się pod względem poszczególnych atrybutów 

genetycznych. Bez rozbieżności na początku zwiększa się ryzyko utknięcia w lokalnym najlepszym. 

Konfiguracja algorytmu genetycznego opiera się na przestrzeni problemu. Każdy problem ma unikalny 

kontekst i inna dziedzina, w której reprezentowane są dane, a rozwiązania są oceniane w różny sposób. 

Ogólny cykl życia algorytmu genetycznego wygląda następująco: 

• Tworzenie populacji - tworzenie losowej populacji potencjalnych rozwiązań. 

• Pomiar sprawności osób w populacji - określenie, jak dobre jest dane rozwiązanie. Zadanie to jest 

realizowane za pomocą funkcji sprawności, która ocenia rozwiązania, aby określić ich jakość. 

• Wybór rodziców na podstawie ich sprawności - wybór par rodziców, którzy będą rozmnażać 

potomstwo. 

• Rozmnażanie osobników od rodziców - tworzenie potomstwa od rodziców poprzez mieszanie 

informacji genetycznej i stosowanie niewielkich mutacji u potomstwa. 

• Populowanie następnego pokolenia - wybieranie osobników i potomstwa z populacji, które 

przetrwają do następnego pokolenia. 

Wdrażanie algorytmu genetycznego obejmuje kilka kroków. Kroki te obejmują etapy cyklu życia 

algorytmu. 

Mając na uwadze problem plecakowy, w jaki sposób użylibyśmy algorytmu genetycznego do 

znalezienia rozwiązania problemu?  Kolejna sekcja omawia ten proces. 

Kodowanie przestrzeni rozwiązań 

Kiedy używamy algorytmu genetycznego, najważniejsze jest prawidłowe wykonanie kroku kodowania, 

co wymaga starannego zaprojektowania reprezentacji możliwych stanów. Stan to struktura danych z 

określonymi regułami, które reprezentują możliwe rozwiązania problemu. Ponadto zbiór stanów 

obejmuje populację. 

Terminologia 



W odniesieniu do algorytmów ewolucyjnych indywidualne rozwiązanie kandydata nazywa się 

chromosomem. Chromosom składa się z genów. Gen jest logicznym typem jednostki, a allel to 

rzeczywista wartość przechowywana w tej jednostce. Genotyp jest reprezentacją rozwiązania, a 

fenotyp sam w sobie jest unikalnym rozwiązaniem. Każdy chromosom ma zawsze taką samą liczbę 

genów. Zbiór chromosomów tworzy populację. W przypadku problemu z plecakiem do plecaka można 

włożyć kilka przedmiotów. Prostym sposobem opisania możliwego rozwiązania, które zawiera niektóre 

elementy, a innych nie jest kodowanie binarne. Kodowanie binarne reprezentuje wykluczone elementy 

z zerami i uwzględnione elementy z 1. Jeśli wartość w indeksie genu 3 wynosi na przykład 1, ten 

element jest oznaczony jako uwzględniony. Cały ciąg binarny ma zawsze ten sam rozmiar: liczbę 

elementów dostępnych do wyboru. Istnieje jednak kilka alternatywnych schematów kodowania, które 

zostały opisane w rozdziale 5. 

Kodowanie binarne: przedstawienie możliwych rozwiązań za pomocą zer i jedynek 

Kodowanie binarne reprezentuje gen w zakresie 0 lub 1, więc chromosom jest reprezentowany przez 

ciąg binarnych bitów. Kodowanie binarne może być używane na wiele sposobów, aby wyrazić obecność 

określonego elementu, a nawet zakodować wartości liczbowe jako liczby binarne. Zaletą kodowania 

binarnego jest to, że jest ono zwykle bardziej wydajne ze względu na użycie używanego typu 

pierwotnego. Korzystanie z kodowania binarnego wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć 

roboczą iw zależności od używanego języka operacje binarne są obliczeniowe szybciej. Należy jednak 

zastosować krytyczną myśl, aby upewnić się, że kodowanie ma sens dla danego problemu i dobrze 

przedstawia potencjalne rozwiązania; w przeciwnym razie algorytm może działać słabo. Biorąc pod 

uwagę problem plecakowy ze zbiorem danych, który składa się z 26 elementów o różnej wadze i 

wartości, do przedstawienia każdego elementu można użyć łańcucha binarnego. Wynikiem jest 26-

znakowy ciąg, w którym dla każdego indeksu 0 oznacza, że odpowiednia pozycja jest wykluczona, a 1 

oznacza, że zawarty jest odpowiedni element. Inne schematy kodowania - w tym kodowanie wartości 

rzeczywistych, kodowanie według kolejności i kodowanie drzewiaste. 

Tworzenie populacji rozwiązań 

Na początku powstała populacja. Pierwszym krokiem w algorytmie genetycznym jest inicjalizacja 

losowych potencjalnych rozwiązań danego problemu. W procesie inicjalizacji populacji, chociaż 

chromosomy są generowane losowo, należy wziąć pod uwagę ograniczenia problemu, a potencjalne 

rozwiązania powinny być prawidłowe lub mieć fatalny wynik sprawności, jeśli naruszają ograniczenia. 

Każda osoba w populacji może nie rozwiązać problemu dobrze, ale rozwiązanie jest ważne. Jak 

wspomniano we wcześniejszym przykładzie pakowania przedmiotów do plecaka, rozwiązanie 

określające pakowanie tego samego przedmiotu więcej niż jeden raz powinno być rozwiązaniem 

nieprawidłowym i nie powinno stanowić części populacji potencjalnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę, 

w jaki sposób reprezentowany jest stan rozwiązania problemu plecakowego, ta implementacja losowo 

decyduje, czy każdy przedmiot powinien znajdować się w torbie. To powiedziawszy, należy brać pod 

uwagę tylko rozwiązania, które spełniają ograniczenie wagi. Problem polega na prostym przechodzeniu 

od lewej do prawej i losowym wybieraniu, czy przedmiot zawiera odchylenie w kierunku elementów 

na lewym końcu chromosomu. Podobnie, jeśli zaczniemy od prawej strony, będziemy nastawieni w 

kierunku przedmiotów po prawej stronie. Jednym z możliwych sposobów obejścia tego problemu jest 

wygenerowanie całej osoby z przypadkowymi genami, a następnie określenie, czy rozwiązanie jest 

prawidłowe i nie narusza żadnych ograniczeń. Przypisanie strasznej oceny nieprawidłowym 

rozwiązaniom może rozwiązać ten problem. 

Pseudo kod 



Aby wygenerować początkową populację możliwych rozwiązań, tworzona jest pusta tablica do 

przechowywania jednostek. Następnie dla każdego osobnika w populacji tworzona jest pusta tablica 

do przechowywania genów osobnika. Każdy gen jest losowo ustawiany na 1 lub 0, co wskazuje, czy 

pozycja w tym indeksie genu jest uwzględniona. 

 

Pomiar sprawności osobników w populacji 

Po utworzeniu populacji należy określić przydatność każdej osoby w populacji. Fitness określa, jak 

dobrze działa rozwiązanie. Funkcja przystosowania ma kluczowe znaczenie dla cyklu życia algorytmu 

genetycznego. Jeśli sprawność fizyczna osób zostanie zmierzona nieprawidłowo lub w sposób, który 

nie będzie dążył do znalezienia optymalnego rozwiązania, wpłynie to na proces selekcji rodziców 

nowych osób i nowych pokoleń - algorytm będzie wadliwy i nie będzie starał się znaleźć najlepsze 

możliwe rozwiązanie. Funkcje sprawności są podobne do heurystyk, które omówiliśmy w rozdziale 3. 

Są one wskazówkami do znajdowania dobrych rozwiązań. W naszym przykładzie rozwiązanie stara się 

zmaksymalizować wartość przedmiotów w plecaku przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń 

wagi. Funkcja sprawności mierzy całkowitą wartość przedmiotów w plecaku dla każdej osoby. W 

rezultacie osoby o wyższych wartościach całkowitych są bardziej sprawne. Zwróć uwagę, że na rysunku 

pojawia się osoba niepełnosprawna, aby podkreślić, że jej wynik sprawności dałby 0 - okropny wynik, 

ponieważ przekracza dopuszczalną wagę dla tego przypadku problemu, która wynosi 6 404 180. 

 

W zależności od rozwiązywanego problemu, wynik funkcji dopasowania może wymagać minimalizacji 

lub maksymalizacji. W Problemie plecakowym zawartość plecaka można zmaksymalizować w ramach 



ograniczeń lub zmniejszyć do minimum pustą przestrzeń w plecaku. Podejście zależy od interpretacji 

problemu. 

Pseudo kod 

Aby obliczyć dopasowanie osoby do problemu plecakowego, należy określić sumę wartości każdego 

przedmiotu, który obejmuje dana osoba. Zadanie to jest wykonywane przez ustawienie całkowitej 

wartości na 0, a następnie iterowanie po każdym genie w celu określenia, czy element, który 

reprezentuje, jest uwzględniony. Jeśli pozycja jest uwzględniona, wartość pozycji reprezentowanej 

przez ten gen jest dodawana do całkowitej wartości. Podobnie obliczana jest waga całkowita, aby 

upewnić się, że rozwiązanie jest prawidłowe. Koncepcje obliczania zgodności i sprawdzania ograniczeń 

można podzielić w celu wyraźniejszego oddzielenia problemów. 

 

Wybór rodziców na podstawie ich sprawności 

Kolejnym krokiem w algorytmie genetycznym jest wybór rodziców, którzy będą produkować nowe 

osobniki. W teorii darwinowskiej osoby bardziej sprawne mają większe prawdopodobieństwo 

reprodukcji niż inne, ponieważ zazwyczaj żyją dłużej. Ponadto osoby te posiadają pożądane cechy do 

dziedziczenia ze względu na ich lepsze wyniki w ich środowisku. To powiedziawszy, niektóre osobniki 

mogą się rozmnażać, nawet jeśli nie są najsilniejsze w całej grupie, a osoby te mogą mieć silne cechy, 

nawet jeśli nie są silne w całości. Każda osoba ma obliczoną sprawność, która służy do określenia 

prawdopodobieństwa, że zostanie wybrana na rodzica nowej osoby. Ten atrybut sprawia, że algorytm 

genetyczny jest stochastyczny w naturze. Popularną techniką wyboru rodziców na podstawie ich 

sprawności jest Wybór koła ruletki. Ta strategia zapewnia różnym osobom porcje koła na podstawie 

ich sprawności. Koło jest „kręcoe” i wybrana jest osoba. Wyższa sprawność daje osobie większy 

kawałek koła. Ten proces powtarza się, aż osiągnięta zostanie liczba pożądanych rodziców. Obliczając 

prawdopodobieństwo 16 osobników o różnej sprawności, koło przydziela każdemu kawałek. Ponieważ 

wiele osób zachowuje się podobnie, istnieje wiele plasterków o podobnej wielkości. Liczba rodziców 

wybranych do wykorzystania w celu reprodukcji nowego potomstwa jest określana na podstawie 

planowanej całkowitej liczby potrzebnego potomstwa, która jest określana przez pożądaną wielkość 

populacji dla każdego pokolenia. Wybiera się dwoje rodziców i tworzy się potomstwo. Ten proces 

powtarza się z wybranymi różnymi rodzicami (z szansą, że ta sama osoba będzie rodzicem więcej niż 

jeden raz), aż zostanie wygenerowana żądana liczba potomstwa. Dwójka rodziców może rozmnażać 

jedno dziecko mieszane lub dwoje dzieci mieszanych. Ta koncepcja zostanie wyjaśniona w dalszej 

części tego rozdziału. W naszym przykładzie Problemu z plecakiem osoby o większej sprawności to te, 



które wypełniają worek o największej łącznej wartości przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczenia 

wagi. Modele populacyjne to sposoby kontrolowania różnorodności populacji, stan ustalony i 

pokoleniowy to dwa modele populacyjne, które mają swoje zalety i wady. 

Stan stacjonarny: zastępowanie części populacji w każdym pokoleniu 

To wysokopoziomowe podejście do zarządzania populacją nie jest alternatywą dla innych strategii 

selekcji, ale schematem, który je wykorzystuje. Chodzi o to, że większość populacji zostaje zachowana, 

a niewielka grupa słabszych osobników jest usuwana i zastępowana nowym potomstwem. Proces ten 

naśladuje cykl życia i śmierci, w którym słabsze jednostki umierają, a nowe osobniki powstają poprzez 

rozmnażanie. Gdyby w populacji było 100 osobników, część populacji stanowiłyby istniejące osobniki, 

a mniejsza część to nowe osobniki stworzone w drodze reprodukcji. Może być 80 osób z obecnego 

pokolenia i 20 nowych osób. 

Pokoleniowe: zastępowanie całej populacji w każdym pokoleniu 

To wysokopoziomowe podejście do zarządzania populacją jest podobne do modelu stanu ustalonego, 

ale nie jest alternatywą dla strategii selekcji. Model pokoleniowy tworzy potomstwo równe wielkości 

populacji i zastępuje całą populację nowym potomstwem. Gdyby w populacji było 100 osobników, 

każde pokolenie dałoby 100 nowych osobników poprzez rozmnażanie. 

Steady State i Generational to nadrzędne pomysły dotyczące projektowania konfiguracji algorytmu. 

Koło ruletki: wybór rodziców i osób, które przeżyły 

Chromosomy z wyższymi wynikami sprawności są bardziej prawdopodobne, że zostaną wybrane, ale 

chromosomy o niższych wynikach sprawności nadal mają niewielką szansę na wybranie. Termin 

„Wybór koła ruletki” pochodzi od koła ruletki w kasynie, które jest podzielone na plasterki. Zazwyczaj 

koło jest obracane, a kulka jest uwalniana do koła. Wybrany kawałek to ten, na który kulka ląduje, gdy 

koło przestaje się obracać. W tej analogii chromosomy są przypisane do wycinków koła. Chromosomy 

z wyższymi wynikami sprawności mają większe wycinki koła, a chromosomy z niższymi wynikami 

sprawności mają mniejsze wycinki. Chromosom jest wybierany losowo, podobnie jak kulka losowo 

ląduje na plasterku. Ta analogia jest przykładem selekcji probabilistycznej. Każda osoba ma szansę 

zostać wybrana, niezależnie od tego, czy jest ona mała, czy duża. Szansa doboru osobników wpływa na 

zróżnicowanie populacji i wskaźniki konwergencji. 

Pseudo kod 

Najpierw należy określić prawdopodobieństwo wyboru dla każdej osoby. Prawdopodobieństwo to 

oblicza się dla każdej osoby, dzieląc jej przystosowanie przez całkowitą sprawność populacji. Ruletki 

można użyć wyboru koła. „Koło” jest „obracane” do momentu wybrania żądanej liczby osobników. Dla 

każdego wyboru obliczana jest losowa liczba dziesiętna z przedziału od 0 do 1. Jeśli kondycja danej 

osoby mieści się w ramach tego prawdopodobieństwa, zostaje ona wybrana. Do określenia 

prawdopodobieństwa każdej osoby można zastosować inne podejścia probabilistyczne, w tym 

odchylenie standardowe, w którym wartość jednostki jest porównywana ze średnią wartością grupy. 



 

Rozmnażanie osób od rodziców 

Kiedy wybiera się rodziców, musi nastąpić rozmnażanie, aby stworzyć nowe potomstwo od rodziców. 

Generalnie dwa kroki są związane z tworzeniem dzieci z dwojga rodziców. Pierwsza koncepcja to 

crossover, co oznacza mieszanie części chromosomu pierwszego rodzica z częścią chromosomu 

drugiego rodzica i odwrotnie. W wyniku tego procesu rodzi się dwoje potomstwa, które zawiera 

odwrócone mieszanki rodziców. Drugą koncepcją jest mutacja, która oznacza losową nieznaczną 

zmianę potomstwa w celu stworzenia zróżnicowania w populacji. 

Krzyżowanie 

Krzyżowanie polega na mieszaniu genów między dwoma osobnikami w celu stworzenia jednego lub 

więcej osobników potomnych. Crossover inspirowany jest koncepcją reprodukcji. Osobniki będące 

potomstwem są częścią swoich rodziców w zależności od zastosowanej strategii krzyżowania. 

Zastosowane kodowanie ma duży wpływ na strategię krzyżowania. 

Krzyżowanie jednopunktowe: Dziedziczenie jednej części po każdym z rodziców 

Wybrano jeden punkt w strukturze chromosomu. Następnie, odwołując się do dwóch rodziców, o 

których mowa, używana jest pierwsza część pierwszego rodzica, a druga część drugiego rodzica jest 

używana. Te dwie części razem tworzą nowe potomstwo. Drugie potomstwo można wytworzyć, 

wykorzystując pierwszą część drugiego rodzica i drugą część pierwszego rodzica. Krzyżowanie 

jednopunktowe ma zastosowanie do kodowania binarnego, kodowania porządkowego / 

permutacyjnego i kodowania wartości rzeczywistych. Te schematy kodowania zostaną omówione w 

dalszej części. 

Pseudo kod 

Aby stworzyć dwa nowe osobniki potomne, tworzona jest pusta tablica do przechowywania nowych 

osobników. Wszystkie geny od indeksu 0 do pożądanego indeksu rodzica A są łączone ze wszystkimi 

genami od pożądanego indeksu do końca chromosomu rodzica B, tworząc jednego potomka. 

Odwrotność tworzy drugi osobnik potomstwa. 



 

Krzyżowanie dwupunktowe: Dziedziczenie większej liczby części od każdego z rodziców 

Wybrano dwa punkty w strukturze chromosomu; następnie, odnosząc się do dwóch omawianych 

rodziców, części są wybierane naprzemiennie, aby stworzyć osobne potomstwo. Ten proces jest 

podobny do krzyżowania jednopunktowego. Aby całkowicie opisać ten proces, potomstwo składa się 

z pierwszej części pierwszego rodzica, drugiej części drugiego rodzica i trzeciej części pierwszego 

rodzica. Pomyśl o dwupunktowej zwrotnicy jako o łączeniu tablic w celu utworzenia nowych. 

Ponownie, drugą osobę można stworzyć, używając odwrotnych części każdego z rodziców. 

Dwupunktowa zwrotnica ma zastosowanie do kodowania binarnego i kodowania wartości 

rzeczywistych. 

Jednolite krzyżowanie: Dziedziczenie wielu części po każdym z rodziców 

Jednolita zwrotnica to krok dalej niż dwupunktowa zwrotnica. W krzyżowaniu jednolitym tworzona jest 

maska, która reprezentuje, które geny od każdego z rodziców zostaną użyte do wytworzenia 

potomstwa. W celu uzyskania drugiego potomstwa można zastosować proces odwrotny. Maskę można 

generować losowo za każdym razem, gdy tworzone jest potomstwo, aby zmaksymalizować 

różnorodność. Ogólnie rzecz biorąc, jednolite krzyżowanie tworzy bardziej zróżnicowane osobniki, 

ponieważ cechy potomstwa są zupełnie inne w porównaniu z którymkolwiek z rodziców. Jednolite 

krzyżowanie ma zastosowanie do kodowania binarnego i kodowania wartości rzeczywistych. 

Mutacja 

Mutacja polega na nieznacznej zmianie osobników potomstwa, aby zachęcić do zróżnicowania 

populacji. Stosuje się kilka podejść do mutacji w zależności od natury problemu i metody kodowania. 

Jednym z parametrów mutacji jest współczynnik mutacji - prawdopodobieństwo, że chromosom 

potomstwa zostanie zmutowany. Podobnie jak w przypadku organizmów żywych, niektóre 

chromosomy są zmutowane bardziej niż inne; potomstwo nie jest dokładną kombinacją 

chromosomów swoich rodziców, ale zawiera niewielkie różnice genetyczne. Mutacja może mieć 

kluczowe znaczenie dla wspierania różnorodności w populacji i zapobiegania utknięciu algorytmu w 

najlepszych lokalnych rozwiązaniach. Wysoki wskaźnik mutacji oznacza, że osoby mają duże szanse na 

wybranie do mutacji lub że geny w chromosomie osobnika mają duże szanse na mutację, w zależności 

od strategii mutacji. Wysoka mutacja oznacza większą różnorodność, ale zbyt duża różnorodność może 

skutkować pogorszeniem dobrych rozwiązań. 

Mutacja ciągu bitowego dla kodowania binarnego 



W mutacji ciągu bitowego gen w chromosomie zakodowanym binarnie jest wybierany losowo i 

zmieniany na inną prawidłową wartość. Inne mechanizmy mutacji mają zastosowanie, gdy stosowane 

jest kodowanie niebinarne. Temat mechanizmów mutacji zostanie omówiony w rozdziale 5. 

Pseudo kod 

Aby zmutować pojedynczy gen chromosomu danej osoby, wybiera się losowy indeks genu. Jeśli ten 

gen reprezentuje 1, zmień go na 0 i na odwrót. 

 

Mutacja Flip-bit dla kodowania binarnego 

W mutacji typu flip-bit wszystkie geny w chromosomie kodowanym binarnie są odwrócone do wartości 

przeciwnej. Tam, gdzie były jedynki, są zerami, a gdzie były 0, to jedynki. Ten typ mutacji może 

radykalnie pogorszyć dobrze działające rozwiązania i jest zwykle stosowany, gdy konieczne jest ciągłe 

wprowadzanie różnorodności do populacji. 

Zapełnianie kolejnego pokolenia 

Po zmierzeniu kondycji osobników w populacji i rozmnożeniu potomstwa, następnym krokiem jest 

wybór osobników, które będą żyły w następnym pokoleniu. Wielkość populacji jest zwykle stała, a 

ponieważ więcej osobników zostało wprowadzonych przez rozmnażanie, niektóre osobniki muszą 

wymrzeć i zostać usunięte z populacji. Dobrym pomysłem może być wybranie najlepszych osobników, 

które pasują do wielkości populacji, i wyeliminowanie pozostałych. Ta strategia może jednak 

spowodować stagnację w różnorodności osobników, jeśli jednostki, które przeżyją, mają podobny 

skład genetyczny. Strategie selekcji wymienione w tej sekcji można wykorzystać do określenia 

osobników, które mają stanowić część populacji dla następnego pokolenia. 

Eksploracja a eksploatacja 

Uruchamianie algorytmu genetycznego zawsze wiąże się ze znalezieniem równowagi między 

eksploracją a eksploatacją. Idealna sytuacja to taka, w której istnieje różnorodność jednostek i całej 

populacji, która szuka w przestrzeni poszukiwań bardzo różnych potencjalnych rozwiązań; następnie 

wykorzystuje się silniejsze lokalne przestrzenie rozwiązań, aby znaleźć najbardziej pożądane 

rozwiązanie. Piękno tej sytuacji polega na tym, że algorytm bada jak najwięcej przestrzeni 

wyszukiwania, wykorzystując mocne rozwiązania w miarę ewolucji jednostek. 

Warunki zatrzymania 

Ponieważ algorytm genetyczny jest iteracyjny w znajdowaniu lepszych rozwiązań w każdym pokoleniu, 

należy ustalić warunek zatrzymania; w przeciwnym razie algorytm może działać wiecznie. Warunek 

zatrzymania to warunek, który jest spełniony, gdy algorytm się kończy; najsilniejszy osobnik w populacji 

w tym pokoleniu jest wybierany jako najlepsze rozwiązanie. Najprostszym warunkiem zatrzymania jest 

stała - stała wartość wskazująca liczbę pokoleń, przez które algorytm będzie działał. Inne podejście 

kończy się po osiągnięciu określonej sprawności. Ta metoda jest przydatna, gdy znane jest pożądane 



minimalne dopasowanie, ale rozwiązanie nie jest znane. Stagnacja jest problemem w algorytmach 

ewolucyjnych, w których populacja dostarcza rozwiązań podobną siłę od kilku pokoleń. W przypadku 

stagnacji populacji prawdopodobieństwo wygenerowania solidnych rozwiązań w przyszłych 

pokoleniach jest niskie. Warunek zatrzymania może polegać na zmianie sprawności najlepszego 

osobnika w każdym pokoleniu i, jeśli kondycja zmienia się tylko nieznacznie, może zdecydować o 

zatrzymaniu algorytmu. 

Pseudo kod 

Poszczególne etapy algorytmu genetycznego są wykorzystywane w głównej funkcji, która określa cały 

cykl życia. Parametry zmienne obejmują wielkość populacji, liczbę pokoleń do uruchomienia algorytmu 

oraz pojemność plecaka dla funkcji przystosowania, oprócz zmiennej pozycji krzyżowania i wskaźnika 

mutacji dla etapów krzyżowania i mutacji. 

 

Jak wspomniano na początku tego rozdziału, problem plecaka można rozwiązać, stosując podejście 

brutalnej siły, które wymaga wygenerowania i przeanalizowania ponad 60 milionów kombinacji. 

Porównując algorytmy genetyczne, które mają na celu rozwiązanie tego samego problemu, możemy 

zobaczyć znacznie większą wydajność obliczeń, jeśli parametry eksploracji i eksploatacji są poprawnie 

skonfigurowane. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach algorytm genetyczny daje „wystarczająco 

dobre” rozwiązanie, które niekoniecznie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, ale jest pożądane. 

Ponownie, użycie algorytmu genetycznego do rozwiązania problemu zależy od kontekstu. 

Jak wspomniano na początku, problem plecaka można rozwiązać, stosując podejście brutalnej siły, 

które wymaga wygenerowania i przeanalizowania ponad 60 milionów kombinacji. Porównując 

algorytmy genetyczne, które mają na celu rozwiązanie tego samego problemu, możemy zobaczyć 

znacznie większą wydajność obliczeń, jeśli parametry eksploracji i eksploatacji są poprawnie 

skonfigurowane. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach algorytm genetyczny daje „wystarczająco 

dobre” rozwiązanie, które niekoniecznie jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, ale jest pożądane. 

Ponownie, użycie algorytmu genetycznego do rozwiązania problemu zależy od kontekstu. 

Konfiguracja parametrów algorytmu genetycznego 



Projektując i konfigurując algorytm genetyczny, należy podjąć kilka decyzji, które mają wpływ na 

wydajność algorytmu. Obawy dotyczące wydajności można podzielić na dwa obszary: algorytm 

powinien starać się dobrze znajdować dobre rozwiązania problemu, a algorytm powinien działać 

wydajnie z punktu widzenia obliczeń. Projektowanie algorytmu genetycznego do rozwiązania 

problemu byłoby bezcelowe, gdyby rozwiązanie było bardziej kosztowne obliczeniowo niż inne 

tradycyjne techniki. Podejście zastosowane w kodowaniu, zastosowana funkcja dopasowania i inne 

parametry algorytmiczne wpływają na oba typy wyników w celu uzyskania dobrego rozwiązania i 

obliczenia. Oto kilka parametrów do rozważenia. 

• Kodowanie chromosomów - metoda kodowania chromosomów wymaga przemyślenia, aby upewnić 

się, że ma ona zastosowanie do problemu i że potencjalne rozwiązania dążą do osiągnięcia globalnych 

maksimów. Schemat kodowania jest podstawą sukcesu algorytmu. 

• Wielkość populacji - wielkość populacji jest konfigurowalna. Większa populacja zachęca do większej 

różnorodności możliwych rozwiązań. Większe populacje wymagają jednak więcej obliczeń w każdym 

pokoleniu. Czasami większa populacja równoważy potrzebę mutacji, co skutkuje różnorodnością na 

początku, ale brakiem różnorodności w kolejnych pokoleniach. Prawidłowym podejściem jest 

rozpoczęcie od mniejszej populacji i zwiększenie jej w oparciu o wyniki. 

• Inicjalizacja populacji - chociaż osobniki w populacji są inicjowane losowo, zapewnienie, że 

rozwiązania są prawidłowe, jest ważne dla optymalizacji obliczeń algorytmu genetycznego i inicjowania 

osobników z odpowiednimi ograniczeniami. 

• Liczba potomstwa - można skonfigurować liczbę potomstwa tworzonego w każdym pokoleniu. Biorąc 

pod uwagę, że po rozmnażaniu część populacji jest zabijana, aby zapewnić stałą wielkość populacji, 

więcej potomstwa oznacza większą różnorodność, ale istnieje ryzyko, że dobre rozwiązania zostaną 

zabite, aby pomieścić to potomstwo. Jeśli populacja jest dynamiczna, wielkość populacji może się 

zmieniać po każdym pokoleniu, ale takie podejście wymaga większej liczby parametrów do 

skonfigurowania i kontrolowania. 

• Metoda wyboru rodziców - można skonfigurować metodę wyboru używaną do wyboru rodziców. 

Metoda wyboru musi opierać się na problemie i pożądanej możliwości eksportu w porównaniu z 

możliwością wykorzystania. 

• Metoda krzyżowania - Metoda krzyżowania jest powiązana z używaną metodą kodowania, ale można 

ją skonfigurować tak, aby zachęcać lub zniechęcać do różnorodności w populacji. Potomstwo musi 

nadal znaleźć ważne rozwiązanie. 

• Współczynnik mutacji - Współczynnik mutacji to kolejny konfigurowalny parametr, który wywołuje 

większą różnorodność potomstwa i potencjalnych rozwiązań. Wyższy wskaźnik mutacji oznacza 

większą różnorodność, ale zbyt duża różnorodność może pogorszyć dobre wyniki u osobników. 

Współczynnik mutacji może zmieniać się w czasie, tworząc większą różnorodność we wcześniejszych 

pokoleniach, a mniej w późniejszych. Wynik ten można określić jako eksplorację na początku, a 

następnie eksploatację. 

• Metoda mutacji - Metoda mutacji jest podobna do metody krzyżowania, ponieważ zależy od 

zastosowanej metody kodowania. Ważną cechą metody mutacji jest to, że musi ona nadal dawać 

prawidłowe rozwiązanie po modyfikacji lub przypisanej strasznej sprawności wynik. 

• Metoda selekcji pokoleń - Podobnie jak metoda selekcji stosowana przy wyborze rodziców, metoda 

selekcji pokoleń musi wybierać osoby, które przeżyją pokolenie. W zależności od zastosowanej metody 

selekcji algorytm może zbiegać się zbyt szybko i stagnacja lub eksploracja zbyt długo. 



• Warunek zatrzymania - warunek zatrzymania algorytmu musi mieć sens w oparciu o problem i 

pożądany wynik. Złożoność obliczeniowa i czas są głównymi problemami warunku zatrzymania. 

Przypadki użycia dla algorytmów ewolucyjnych 

Algorytmy ewolucyjne mają wiele zastosowań. Niektóre algorytmy rozwiązują pojedyncze problemy; 

inne łączą algorytmy ewolucyjne z innymi technikami w celu stworzenia nowatorskich podejść do 

rozwiązywania trudnych problemów, takich jak: 

• Przewidywanie zachowań inwestorów na giełdzie - Konsumenci, którzy inwestują, każdego dnia 

podejmują decyzje, czy kupić więcej określonych akcji, zatrzymać to, co mają, czy też sprzedać akcje. 

Sekwencje tych działań można ewoluować i mapować na wyniki portfela inwestora. Instytucje 

finansowe mogą wykorzystać tę wiedzę do proaktywnego zapewniania cennej obsługi klienta i 

wskazówek. 

• Wybór funkcji w uczeniu maszynowym - uczenie maszynowe omówiono w rozdziale 8, ale 

kluczowemu aspektowi uczenia maszynowego przypisano szereg cech dotyczących czegoś, 

określających, do czego jest klasyfikowany. Jeśli patrzymy na domy, możemy znaleźć wiele atrybutów 

związanych z domami, takich jak wiek, materiał budowlany, rozmiar, kolor i lokalizacja. Ale 

przewidywać wartość rynkową, być może tylko wiek, wielkość i lokalizacja mają znaczenie. Algorytm 

genetyczny może odkryć izolowane cechy, które mają największe znaczenie. 

• Łamanie kodu i szyfry - szyfr to wiadomość zakodowana w określony sposób, aby wyglądała jak coś 

innego i często jest używana do ukrywania informacji. Jeśli odbiorca nie wie, jak odszyfrować 

wiadomość, nie można jej zrozumieć. Algorytmy ewolucyjne mogą generować wiele możliwości zmiany 

zaszyfrowanej wiadomości w celu odkrycia oryginalnej wiadomości. 



Zaawansowane podejścia ewolucyjne 

Cykl życia algorytmu ewolucyjnego 

Ogólny cykl życia algorytmu genetycznego przedstawiono w rozdziale 4. W tym rozdziale rozważymy 

inne problemy, które mogą być odpowiednie do rozwiązania za pomocą algorytmu genetycznego, 

dlaczego niektóre z dotychczas zademonstrowanych podejść nie działają i podejścia alternatywne . 

Przypominamy, że ogólny cykl życia algorytmu genetycznego wygląda następująco: 

• Tworzenie populacji - Tworzenie losowej populacji potencjalnych rozwiązań. 

• Pomiar sprawności osób w populacji - Określenie, jak dobre jest dane rozwiązanie. Zadanie to jest 

realizowane za pomocą funkcji sprawności, która ocenia rozwiązania, aby określić ich jakość. 

• Wybór rodziców na podstawie ich sprawności - wybór par rodziców, którzy będą rozmnażać 

potomstwo. 

• Rozmnażanie osobników od rodziców - Tworzenie potomstwa od rodziców poprzez mieszanie 

informacji genetycznej i stosowanie niewielkich mutacji u potomstwa. 

• Wypełnianie kolejnych osobników i potomstwa z populacji, która przetrwa do następnego pokolenia. 

Podczas pracy nad tym rozdziałem pamiętaj o cyklu życia. 

 

Ta część rozpoczyna się od zbadania alternatywnych strategii selekcji; te indywidualne podejścia 

można ogólnie zamieniać i wyłączać dla dowolnego algorytmu genetycznego. Następnie następuje trzy 

scenariusze, które są poprawkami problemu plecakowego (rozdział 4), aby podkreślić użyteczność 

alternatywnych podejść do kodowania, crossovera i mutacji. 

Alternatywne strategie selekcji 

W poprzedniej części zbadaliśmy jedną strategię selekcji: selekcję na kole ruletki, która jest jedną z 

najprostszych metod selekcji osób. Poniższe trzy strategie selekcji pomagają złagodzić problemy 

związane z selekcją na kole ruletki; każdy ma zalety i wady, które wpływają na różnorodność populacji, 

co ostatecznie wpływa na znalezienie optymalnego rozwiązania. 

Wybór rangi: równe szanse 



Jednym z problemów związanych z wyborem koła ruletki są ogromne różnice w stopniu dopasowania 

między chromosomami. To silnie wpływa na wybór osób z wysokimi wynikami w zakresie sprawności 

lub daje osobom o słabych wynikach większą szansę na selekcję niż oczekiwano. Ten problem wpływa 

na różnorodność populacji. Większa różnorodność oznacza większą eksplorację przestrzeni 

poszukiwań, ale może też sprawić, że znalezienie optymalnych rozwiązań zajmie zbyt wiele pokoleń. 

Wybór rangi ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez uszeregowanie osób na podstawie ich 

sprawności, a następnie użycie rangi każdej osoby jako wartości do obliczenia rozmiaru jej wycinka na 

kole. W przypadku problemu plecakowego ta wartość to liczba od 1 do 16, ponieważ wybieramy 

spośród 16 osób. Chociaż silniejsze osobniki są częściej wybierane, a słabsze są rzadziej wybierane, 

mimo że są przeciętne, każda osoba ma większą szansę na wybranie na podstawie rangi, a nie 

dokładnej sprawności. Gdy w rankingu jest 16 osób, koło wygląda nieco inaczej niż wybór koła ruletki. 

 

Rysunek  porównuje wybór koła ruletki i wybór rang. Oczywiste jest, że wybór rang daje lepszą szansę 

na wybór lepiej działającym rozwiązaniom. 

 

Wybór turnieju: pozwól im walczyć 

Wybór turniejowy rozgrywa chromosomy przeciwko sobie. Wybór turnieju losowo wybiera określoną 

liczbę osobników z populacji i umieszcza je w grupie. Ten proces jest wykonywany dla z góry określonej 



liczby grup. Wybierana jest osoba z najwyższym wynikiem sprawności w każdej odpowiedniej grupie. 

Im większa grupa, tym mniej zróżnicowana, ponieważ wybierana jest tylko jedna osoba z każdej grupy. 

Podobnie jak w przypadku wyboru rang, faktyczny wynik sprawności każdej osoby nie jest kluczowym 

czynnikiem w globalnym wybieraniu osób. W przypadku przydzielenia 16 osób do czterech grup, 

wybranie tylko 1 osoby z każdej grupy skutkuje wyborem 4 najsilniejszych osobników z tych grup. 

Następnie 4 zwycięskie osobniki mogą zostać sparowane w celu reprodukcji. 

Wybór elityzmu: Wybierz tylko najlepsze 

Podejście elitarne wybiera najlepsze osobniki w populacji. Elitaryzm jest przydatny do zatrzymywania 

silnych osób i eliminowania ryzyka utraty ich w wyniku innych metod selekcji. Wadą elitaryzmu jest to, 

że populacja może znaleźć się w obszarze najlepszych lokalnych rozwiązań i nigdy nie będzie 

wystarczająco zróżnicowana, aby znaleźć światowe najlepsze. Elitaryzm jest często używany w 

połączeniu z wyborem koła ruletki, wyborem rangi i wyborem turnieju. Chodzi o to, że kilka elitarnych 

osobników jest wybieranych do rozmnażania, a reszta populacji jest wypełniona osobnikami za 

pomocą jednej z innych strategii selekcji. W rozdziale 4 omówiono problem, w którym ważne było 

włączanie lub wyłączanie przedmiotów z plecaka. Różnorodne przestrzenie problematyczne wymagają 

jednak innego kodowania, ponieważ kodowanie binarne nie ma sensu. Poniższe trzy sekcje opisują te 

scenariusze. 

Kodowanie według wartości rzeczywistych: Praca z liczbami rzeczywistymi 

Weź pod uwagę, że problem plecaka nieco się zmienił. Problemem pozostaje wybór najcenniejszych 

przedmiotów do wypełnienia ciężaru plecaka. Ale wybór dotyczy więcej niż jednej jednostki każdego 

przedmiotu. Jak pokazano w tabeli 5.1, waga i wartości pozostają takie same jak w oryginalnym 

zestawie danych, ale uwzględniona jest ilość każdej pozycji.  

 



 

 

Przy takiej niewielkiej korekcie możliwych jest mnóstwo nowych rozwiązań, a jedno lub więcej z tych 

rozwiązań może być bardziej optymalne, ponieważ dana pozycja może zostać wybrana więcej niż jeden 

raz. Kodowanie binarne to zły wybór w tym scenariuszu. Kodowanie z wartością rzeczywistą lepiej 

nadaje się do reprezentowania stanu potencjalnych rozwiązań. 

Kodowanie oparte na wartościach rzeczywistych u podstaw 

Kodowanie z wartością rzeczywistą reprezentuje gen pod względem wartości numerycznych, 

łańcuchów lub symboli i wyraża potencjalne rozwiązania w stanie naturalnym odpowiadającym 

problemowi. To kodowanie jest używane, gdy potencjalne rozwiązania zawierają wartości ciągłe, 

których nie można łatwo zakodować za pomocą kodowania binarnego. Na przykład, ponieważ w 



plecaku jest dostępnych więcej niż jeden przedmiot, każdy indeks przedmiotu nie może wskazywać 

tylko, czy przedmiot jest zawarty; musi wskazywać ilość tego przedmiotu w plecaku. Ponieważ schemat 

kodowania został zmieniony, dostępne są nowe opcje krzyżowania i mutacji. Podejścia crossover 

omówione dla kodowania binarnego są nadal ważnymi opcjami kodowania z wartością rzeczywistą, ale 

do mutacji należy podejść inaczej. 

Krzyżowanie arytmetyczne: Powielanie z matematyką 

Krzyżowanie arytmetyczne obejmuje operację arytmetyczną, która ma być obliczona przy użyciu 

każdego elementu nadrzędnego jako zmiennych w wyrażeniu. Wynikiem zastosowania operacji 

arytmetycznej z wykorzystaniem obojga rodziców jest nowe potomstwo. Kiedy używamy tej strategii z 

kodowaniem binarnym, ważne jest, aby upewnić się, że wynikiem operacji jest nadal prawidłowy 

chromosom. Krzyżowanie arytmetyczne ma zastosowanie do kodowania binarnego i kodowania 

wartości rzeczywistych. 

UWAGA : Bądź ostrożny: takie podejście może stworzyć bardzo zróżnicowane potomstwo, co może 

być problematyczne. 

Mutacja brzegowa 

W mutacji granicznej gen losowo wybrany z chromosomu zakodowanego o wartości rzeczywistej jest 

ustawiany losowo na wartość dolnej lub górnej granicy. Biorąc pod uwagę 26 genów w chromosomie, 

wybierany jest indeks losowy, a wartość jest ustawiana na wartość minimalną lub maksymalną. Na 

rysunku 5.9 oryginalna wartość wynosi 0 i zostanie dostosowana do 6, co jest wartością maksymalną 

dla tej pozycji. Minimum i maksimum mogą być takie same dla wszystkich indeksów lub ustawione 

indywidualnie dla każdego indeksu, jeśli znajomość problemu wpłynie na decyzję. Podejście to ma na 

celu ocenę wpływu poszczególnych genów na chromosom. 

 

Mutacja arytmetyczna 

W mutacji arytmetycznej losowo wybrany gen w chromosomie zakodowanym według wartości 

rzeczywistej jest zmieniany przez dodanie lub odjęcie małej liczby. Zwróć uwagę, że chociaż 

przykładowa ilustracja zawiera liczby całkowite, mogą to być liczby dziesiętne, w tym ułamki. 

Kodowanie zamówień: praca z sekwencjami 



Nadal mamy te same przedmioty, co w Problemie plecakowym. Zamiast tego nie będziemy określać 

przedmiotów, które zmieszczą się w plecaku; wszystkie elementy muszą zostać przetworzone w 

rafinerii, w której każdy element jest rozkładany w celu wydobycia materiału źródłowego. Być może 

złota moneta, srebrna bransoletka i inne przedmioty są wytapiane, aby wydobyć tylko związki 

źródłowe. W tym scenariuszu elementy nie są wybierane do uwzględnienia, ale wszystkie są 

uwzględnione. Aby było ciekawie, rafineria wymaga stałego tempa wydobycia, biorąc pod uwagę czas 

wydobycia i wartość produktu. Zakłada się, że wartość uszlachetnionego materiału jest mniej więcej 

taka sama jak wartość przedmiotu. Problem staje się problemem związanym z zamówieniem. W jakiej 

kolejności należy przetwarzać pozycje, aby zachować stałą wartość? 

Znaczenie funkcji sprawności 

Wraz ze zmianą problemu plecakowego w problem rafinerii kluczową różnicą jest pomiar udanych 

rozwiązań. Ponieważ fabryka wymaga stałej minimalnej wartości na godzinę, dokładność zastosowanej 

funkcji przydatności staje się najważniejsza dla znalezienia optymalnych rozwiązań. W przypadku 

problemu plecakowego trafność rozwiązania jest trywialna do obliczenia, ponieważ obejmuje tylko 

dwie rzeczy: zapewnienie przestrzegania limitu wagi plecaka i zsumowanie wartości wybranych 

przedmiotów. W Problemie Rafinerii funkcja sprawności musi obliczyć dostarczoną wartość, biorąc pod 

uwagę czas wydobycia dla każdego elementu, jak również wartość każdego elementu. Obliczenie to 

jest bardziej złożone, a błąd w logice tej funkcji dopasowania bezpośrednio wpływa na jakość 

rozwiązań. 

Porządkowanie kodowania u podstaw 

Kodowanie porządkowe, znane również jako kodowanie permutacyjne, przedstawia chromosom jako 

sekwencję elementów. Porządkowanie kodowania zwykle wymaga obecności wszystkich elementów 

w chromosomie, co oznacza, że może być konieczne wprowadzenie poprawek podczas wykonywania 

krzyżowania i mutacji, aby upewnić się, że nie brakuje żadnych elementów ani nie zostały one 

zduplikowane. 

Rysunek  przedstawia, jak chromosom przedstawia kolejność przetwarzania dostępnych elementów. 

 

Innym przykładem sensownego kodowania kolejności jest przedstawienie potencjalnych rozwiązań 

problemów z optymalizacją tras. Biorąc pod uwagę określoną liczbę miejsc docelowych, z których każdy 

należy odwiedzić co najmniej raz, minimalizując jednocześnie całkowitą przebytą odległość, trasę 

można przedstawić jako ciąg miejsc docelowych w kolejności, w jakiej są odwiedzane. Skorzystamy z 

tego przykładu, omawiając inteligencję roju w kolejnej części. 

Mutacja kolejności: kodowanie kolejności / permutacji 



W celu mutacji, dwa losowo wybrane geny w zakodowanych w kolejności pozycjach zamiany 

chromosomów, zapewniające, że wszystkie elementy pozostaną na chromosomie podczas 

wprowadzania różnorodności. 

Kodowanie drzewa: praca z hierarchiami 

Poprzednie sekcje pokazują, że kodowanie binarne jest przydatne do wybierania elementów z zestawu, 

kodowanie wartości rzeczywistych jest przydatne, gdy liczby rzeczywiste są ważne dla rozwiązania, a 

kodowanie kolejności jest przydatne do określania priorytetu i sekwencji. Załóżmy, że przedmioty 

objęte Problemem Plecakowym są umieszczone w paczkach, które mają być wysłane do domów w 

całym mieście. Każdy wagon dostawczy może pomieścić określoną pojemność. Wymagane jest 

określenie optymalnego rozmieszczenia opakowań, aby zminimalizować pustą przestrzeń w każdym 

wagonie. Dla uproszczenia załóżmy, że objętość wagonu jest dwuwymiarowym prostokątem i że 

pakiety są prostokątne, a nie pola 3D. 

Kodowanie drzewiaste u podstaw 

Kodowanie drzewa przedstawia chromosom jako drzewo elementów. Kodowanie drzewiaste jest 

uniwersalne i służy do reprezentowania potencjalnych rozwiązań, w których hierarchia elementów jest 

ważna i / lub wymagana. Kodowanie drzewa może nawet reprezentować funkcje, które składają się z 

drzewa wyrażeń. W rezultacie kodowanie drzewiaste może zostać użyte do rozwinięcia funkcji 

programu, w których funkcja rozwiązuje określony problem; rozwiązanie może działać, ale wygląda 

dziwnie. Oto przykład, w którym kodowanie drzewa ma sens. Dysponujemy wagonem o określonej 

wysokości i szerokości, aw wagonie musi zmieścić się pewna ilość paczek. Celem jest takie 

dopasowanie paczek do wagonu, aby zminimalizować pustą przestrzeń. Podejście oparte na 

kodowaniu drzewiastym dobrze sprawdziłoby się w przedstawieniu potencjalnych rozwiązań tego 

problemu. Na rysunku 5.13 węzeł główny, węzeł A, przedstawia upakowanie wagonu od góry do dołu. 

Węzeł B reprezentuje wszystkie paczki poziomo, podobnie jak węzeł C i węzeł D. Węzeł E reprezentuje 

paczki upakowane pionowo w swoim kawałku wagonu. 

 

Crossover drzewa: Dziedziczenie części drzewa 

Krzyżowanie drzewa jest podobne do krzyżowania jednopunktowego pod tym względem, że wybiera 

się pojedynczy punkt w strukturze drzewa, a następnie części są wymieniane i łączone z kopiami 

osobników rodzicielskich, aby stworzyć potomstwo. W celu uzyskania drugiego potomstwa można 

zastosować proces odwrotny. Wynikowe elementy potomne muszą zostać zweryfikowane, aby były 



poprawnymi rozwiązaniami, które są zgodne z ograniczeniami problemu. Do krzyżowania można użyć 

więcej niż jednego punktu, jeśli użycie wielu punktów ma sens w rozwiązaniu problemu. 

Zmiana mutacji węzła: Zmiana wartości węzła 

W przypadku mutacji węzła Zmień obiekt losowo wybrany węzeł w chromosomie zakodowanym w 

postaci drzewa jest zmieniany na losowo wybrany prawidłowy obiekt dla tego węzła. Mając drzewo 

reprezentujące organizację elementów, możemy zmienić element na inny prawidłowy. Ta część część 

wcześniejsza dotyczą kilku schematów kodowania, schematów krzyżowania i wyboru strategie. Możesz 

zastąpić te kroki własnymi metodami w swoich algorytmach genetycznych, jeśli ma to sens w 

przypadku problemu, który rozwiązujesz. 

Powszechne typy algorytmów ewolucyjnych 

W tej części skupiono się na cyklu życia i alternatywnych podejściach do algorytmu genetycznego. 

Wariacje algorytmu mogą być przydatne do rozwiązywania różnych problemów. Teraz, gdy mamy już 

podstawy dotyczące działania algorytmu genetycznego, przyjrzymy się tym odmianom i ich możliwym 

zastosowaniom. 

Programowanie genetyczne 

Programowanie genetyczne przebiega zgodnie z procesem podobnym do algorytmów genetycznych, 

ale służy głównie do generowania programów komputerowych do rozwiązywania problemów. 

Adekwatność potencjalnych rozwiązań w algorytmie programowania genetycznego to to, jak dobrze 

wygenerowany program rozwiązuje problem obliczeniowy. Mając to na uwadze, widzimy, że metoda 

kodowania drzewa  sprawdzałaby się tutaj dobrze, ponieważ większość programów komputerowych 

to wykresy składające się z węzłów, które wskazują operacje i procesy. Te drzewa logiki mogą 

ewoluować, więc program komputerowy będzie ewoluował w celu rozwiązania konkretnego 

problemu. Jedna uwaga: te programy komputerowe zwykle ewoluują, aby wyglądać jak bałagan w 

kodzie, który jest trudny do zrozumienia dla ludzi. 

Programowanie ewolucyjne 

Programowanie ewolucyjne jest podobne do programowania genetycznego, ale potencjalnym 

rozwiązaniem są parametry wstępnie zdefiniowanego stałego programu komputerowego, a nie 

wygenerowany program komputerowy. Jeśli program wymaga precyzyjnie dostrojonych danych 

wejściowych, a określenie dobrej kombinacji danych wejściowych jest trudne, do ich rozwinięcia 

można użyć algorytmu genetycznego. Przydatność potencjalnych rozwiązań w ewolucyjnym 

algorytmie programowania zależy od tego, jak dobrze stały program komputerowy działa w oparciu o 

parametry zakodowane w jednostce. Być może do znalezienia dobrych parametrów dla sztucznej sieci 

neuronowej można by zastosować ewolucyjne podejście do programowania. 

Słowniczek terminów ewolucyjnych algorytmów 

Oto przydatny słownik terminów algorytmów ewolucyjnych do przyszłych badań i uczenia się: 

• Allel - wartość określonego genu w chromosomie 

• Chromosom - zbiór genów, który reprezentuje możliwe rozwiązanie 

• Indywidualny - pojedynczy chromosom w populacji 

• Populacja - zbiór osobników 

• Genotyp - sztuczna reprezentacja populacji potencjalnych rozwiązań w przestrzeni obliczeniowej 



• Fenotyp - rzeczywista reprezentacja populacji potencjalnych rozwiązań w świecie rzeczywistym 

• Generacja - pojedyncza iteracja algorytmu 

• Eksploracja - proces znajdowania różnych możliwych rozwiązań, z których niektóre mogą być dobre, 

a niektóre mogą być złe 

• Eksploatacja - proces doskonalenia dobrych rozwiązań i ich iteracyjnego udoskonalania 

• Funkcja sprawności - szczególny typ funkcji celu 

• Funkcja celu - funkcja, która próbuje maksymalizować lub minimalizować 

5.8 Więcej przypadków użycia algorytmów ewolucyjnych 

Niektóre przypadki użycia algorytmów ewolucyjnych są wymienione w rozdziale 4, ale istnieje o wiele 

więcej. Poniższe przypadki użycia są szczególnie interesujące, ponieważ używają jednego lub więcej 

pojęć omówionych w tej części: 

• Dostosowywanie wag w sztucznych sieciach neuronowych - Sztuczne sieci neuronowe zostaną 

omówione w dalszej części, ale kluczową koncepcją jest dostosowywanie wag w sieci w celu uczenia 

się wzorców i relacji w danych. Kilka technik matematycznych dostosowuje wagi, ale algorytmy 

ewolucyjne są bardziej wydajnymi alternatywami we właściwych scenariuszach. 

• Projektowanie obwodów elektronicznych - obwody elektroniczne zawierające te same elementy 

można projektować w wielu konfiguracjach. Niektóre konfiguracje są bardziej wydajne niż inne. Jeśli 

dwa współpracujące ze sobą komponenty często znajdują się bliżej siebie, taka konfiguracja może 

poprawić wydajność. Algorytmy ewolucyjne mogą być wykorzystywane do ewolucji różnych 

konfiguracji obwodów w celu znalezienia najbardziej optymalnego projektu. 

• Symulacja i projektowanie struktury molekularnej - Podobnie jak w projektowaniu obwodów 

elektronicznych, różne cząsteczki zachowują się inaczej i mają swoje zalety i wady. Algorytmy 

ewolucyjne mogą być wykorzystywane do generowania różnych struktur molekularnych, które mają 

być symulowane i badane w celu określenia ich właściwości behawioralnych. 

Teraz, gdy przeszliśmy przez ogólny cykl życia algorytmu genetycznego w rozdziale 4 i kilka 

zaawansowanych podejść w tym rozdziale, powinieneś być przygotowany do zastosowania 

algorytmów ewolucyjnych w swoich kontekstach i rozwiązaniach. 



Inteligencja roju: mrówki 

Co to jest inteligencja roju? 

Algorytmy inteligencji roju to podzbiór algorytmów ewolucyjnych, które zostały omówione w 

poprzedniej części  i są również znane jako algorytmy inspirowane naturą. Podobnie jak w przypadku 

teorii ewolucji, obserwacja zachowania form życia w przyrodzie jest inspiracją dla koncepcji inteligencji 

roju. Kiedy obserwujemy otaczający nas świat, widzimy wiele form życia, które wydają się prymitywne 

i nieinteligentne jako jednostki, ale wykazują inteligentne wyłaniające się zachowania, działając w 

grupach. Przykładem tych form życia są mrówki. Pojedyncza mrówka może unieść 10 do 50 razy więcej 

niż jej masa ciała i biegać 700 razy większą odległoś niż jej długość na minutę. To są imponujące cechy; 

Jednak działając w grupie, ta pojedyncza mrówka może osiągnąć znacznie więcej. W grupie mrówki są 

w stanie budować kolonie; znaleźć i odzyskać jedzenie; a nawet ostrzegaj inne mrówki, okazuj uznanie 

innym mrówkom i wywieraj presję rówieśników, aby wpływać na innych w kolonii. Realizują te zadania 

za pomocą feromonów - zasadniczo perfum, które mrówki upuszczają, gdziekolwiek się pojawią. Inne 

mrówki mogą wyczuć te perfumy i na ich podstawie zmienić swoje zachowanie. Mrówki mają dostęp 

do od 10 do 20 rodzajów feromonów, których można używać do komunikowania różnych intencji. 

Ponieważ poszczególne mrówki używają feromonów do wskazywania swoich zamiarów i potrzeb, 

możemy zaobserwować pojawiające się inteligentne zachowanie w grupach mrówek. Rysunek  

przedstawia przykład mrówek pracujących w zespole nad utworzeniem pomostu między dwoma 

punktami, aby umożliwić innym mrówkom wykonywanie zadań. Zadania te mogą polegać na 

odzyskaniu pożywienia lub materiałów dla ich kolonii. 

 

Eksperyment oparty na prawdziwych żniwnych mrówkach wykazał, że zawsze zbliżały się one do 

najkrótszej ścieżki między gniazdem a źródłem pożywienia. Rysunek  przedstawia różnicę w ruchu 

kolonii od początku do momentu, gdy mrówki przeszły swoją ścieżką i zwiększyły intensywność 

feromonów na tych ścieżkach. Wynik ten zaobserwowano w klasycznym eksperymencie z mostkiem 

asymetrycznym na prawdziwych mrówkach. Zauważ, że mrówki zbliżają się do najkrótszej ścieżki już 

po ośmiu minutach. 



 

Algorytmy optymalizacji kolonii mrówek (ACO) symulują pojawiające się zachowanie pokazane w tym 

eksperymencie. W przypadku znalezienia najkrótszej ścieżki algorytm zbliża się do podobnego stanu, 

jak w przypadku prawdziwych mrówek. Algorytmy inteligencji roju są przydatne do rozwiązywania 

problemów optymalizacyjnych, gdy kilka ograniczeń musi zostać spełnionych w określonej przestrzeni 

problemowej, a znalezienie absolutnie najlepszego rozwiązania jest trudne ze względu na ogromną 

liczbę możliwych rozwiązań - niektóre lepsze, a inne gorsze. Te problemy reprezentują tę samą klasę 

problemów, które algorytmy genetyczne mają na celu rozwiązać; wybór algorytmu zależy od tego, jak 

można przedstawić problem i uzasadnić. Zagłębimy się w techniczne problemy optymalizacji w 

optymalizacji roju cząstek. Inteligencja roju jest przydatna w kilku rzeczywistych kontekstach, z których 

niektóre są przedstawione na rysunku. 

 

Biorąc pod uwagę ogólne zrozumienie inteligencji pływającej u mrówek, w poniższych sekcjach 

omówiono konkretne implementacje, które są inspirowane tymi koncepcjami. Algorytm optymalizacji 

kolonii mrówek jest inspirowany zachowaniem mrówek poruszających się między miejscami 

docelowymi, upuszczających feromony i działającymi na napotkane feromony. Wyłaniające się 

zachowanie to zbliżanie się mrówek na ścieżki najmniejszego oporu. 

Problemy dotyczące optymalizacji kolonii mrówek 



Wyobraź sobie, że odwiedzasz wesołe miasteczko, który ma wiele atrakcji. Każda atrakcja znajduje się 

na innym obszarze, z różnymi odległościami między atrakcjami. Ponieważ nie mamy ochoty tracić czasu 

na zbyt długie spacery, postaramy się znaleźć najkrótsze ścieżki między wszystkimi atrakcjami. Rysunek  

ilustruje atrakcje małego wesołego miaseczka i odległości między nimi. Zauważ, że wybranie różnych 

ścieżek do atrakcji wiąże się z różną całkowitą długością podróży. 

 

Rysunek przedstawia sześć atrakcji do odwiedzenia, a między nimi 15 ścieżek. Ten przykład powinien 

wyglądać znajomo. Ten problem jest reprezentowany przez w pełni połączony graf, jak opisano 

wcześniej w rozdziale 2. Atrakcjami są wierzchołki lub węzły, a ścieżki pomiędzy atrakcjami to 

krawędzie. Poniższy wzór służy do obliczania liczby krawędzi na w pełni połączonym wykresie. Wraz ze 

wzrostem liczby atrakcji liczba krawędzi eksploduje. 

n(n-1)/2 

Atrakcje mają różne odległości między nimi. Rysunek 5 przedstawia odległość na każdej ścieżce między 

każdą atrakcją; pokazuje również możliwą ścieżkę między wszystkimi atrakcjami. Zwróć uwagę, że linie 

na rysunku pokazujące odległości między atrakcjami nie są narysowane w skali. 

 

Jeśli poświęcimy trochę czasu na analizę odległości między wszystkimi atrakcjami, okaże się, że rysunek 

6.6 przedstawia optymalną ścieżkę między wszystkimi atrakcjami. Zwiedzamy atrakcje w tej kolejności: 

huśtawki, diabelski młyn, cyrk, karuzelę, balony, samochodziki. 



 

Mały zbiór danych z sześcioma atrakcjami jest prosty do rozwiązania ręcznie, ale jeśli zwiększymy liczbę 

atrakcji do 15, liczba możliwości eksploduje. Załóżmy, że atrakcjami są serwery, a ścieżki to połączenia 

sieciowe. Do rozwiązania tych problemów potrzebne są inteligentne algorytmy. 

 

Stan reprezentujący: jak wyglądają ścieżki i mrówki? 

Biorąc pod uwagę problem wesołego miasteczka, musimy przedstawić dane problemu w sposób 

odpowiedni do przetworzenia przez algorytm optymalizacji kolonii mrówek. Ponieważ mamy kilka 

atrakcji i wszystkie odległości między nimi, możemy użyć macierzy odległości, aby dokładnie i prosto 

przedstawić przestrzeń problemową. Macierz odległości to tablica 2D, w której każdy indeks 

reprezentuje jednostkę; powiązany zbiór to odległość między tą jednostką a inną jednostką. Podobnie 

każdy indeks na liście oznacza unikalną jednostkę. Ta macierz jest podobna do macierzy sąsiedztwa, 

którą omówiliśmy w Części 2. 

Pseudo kod 

Odległości między atrakcjami można przedstawić jako macierz odległości, tablicę tablic, w których 

odniesienie do x, y w tablicy odnosi się do odległości między atrakcjami x i y. Zauważ, że odległość 

między tą samą atrakcją będzie wynosić 0, ponieważ znajduje się w tym samym położeniu. Tę tablicę 

można również utworzyć programowo, wykonując iterację po danych z pliku i tworząc każdy element. 



 

Kolejnym elementem do przedstawienia są mrówki. Mrówki przemieszczają się do różnych atrakcji i 

zostawiają za sobą feromony. Mrówki dokonują również oceny, którą atrakcję odwiedzić w następnej 

kolejności. Wreszcie, mrówki mają wiedzę na temat ich całkowitej przebytej odległości. Oto 

podstawowe właściwości mrówki: 

• Pamięć - w algorytmie ACO jest to lista już odwiedzonych atrakcji. 

• Najlepsza kondycja - jest to najkrótszy całkowity dystans pokonany przez wszystkie atrakcje. 

• Działanie - wybierz następny cel podróży i upuść po drodze feromony. 

Pseudo kod 

Chociaż abstrakcyjna koncepcja mrówki obejmuje pamięć, najlepszą sprawność i działanie, do 

rozwiązania problemu karnawału potrzebne są określone dane i funkcje. Aby hermetyzować logikę 

mrówki, możemy użyć klasy. Po zainicjowaniu instancji klasy mrówka inicjalizowana jest pusta tablica 

reprezentująca listę atrakcji, które mrówka odwiedzi. Co więcej, losowa atrakcja zostanie wybrana jako 

punkt wyjścia dla tej konkretnej mrówki. 

 

Klasa Ant zawiera również kilka funkcji używanych do ruchu mrówek. Funkcje visit_ * służą do 

określenia, do której atrakcji mrówka się przesunie. Funkcja visit_attraction generuje losową szansę 

odwiedzenia losowej atrakcji. W tym przypadku wywoływana jest metoda visit_random_attraction; w 

przeciwnym razie roulette_wheel_selection jest używany z obliczoną listą prawdopodobieństw. 

 

Na koniec funkcja get_distance_traveled służy do obliczania całkowitej odległości przebytej przez 

określoną mrówkę na podstawie listy odwiedzonych atrakcji. Odległość tę należy zminimalizować, aby 

znaleźć najkrótszą ścieżkę i jest ona wykorzystywana jako przydatność dla mrówek. 



 

Ostateczną strukturą danych do zaprojektowania jest koncepcja szlaków feromonów. Podobnie jak w 

przypadku odległości między atrakcjami, intensywność feromonów na każdej ścieżce można 

przedstawić jako macierz odległości, ale zamiast zawierać odległości, macierz zawiera intensywności 

feromonów. Na rysunku 6.10 grubsze linie wskazują na bardziej intensywne ślady feromonów. 

 

Cykl życia algorytmu optymalizacji kolonii mrówek 

Teraz, gdy rozumiemy wymagane struktury danych, możemy zagłębić się w działanie algorytmu 

optymalizacji kolonii mrówek. Podejście w projektowaniu algorytmu optymalizacji kolonii mrówek 

opiera się na rozwiązaniu problemu. Każdy problem ma unikalny kontekst i inną domenę, w której 

reprezentowane są dane, ale zasady pozostają takie same. To powiedziawszy, przyjrzyjmy się, jak 

można skonfigurować algorytm optymalizacji kolonii mrówek, aby rozwiązać problem karnawału. 

Ogólny cykl życia takiego algorytmu wygląda następująco: 

1. Zainicjuj ślady feromonów. Stwórz koncepcję szlaków feromonów między atrakcjami i zainicjuj ich 

wartości intensywności. 

2. Ustaw populację mrówek. Stwórz populację mrówek, w której każda mrówka zaczyna się z innym 

przyciąganiem. 

3. Wybierz kolejną wizytę dla każdej mrówki. Wybierz następną atrakcję do odwiedzenia dla każdej 

mrówki, dopóki każda mrówka nie odwiedzi raz wszystkich atrakcji. 

4. Zaktualizuj ślady feromonów. Zaktualizuj intensywność śladów feromonów w oparciu o ruchy 

mrówek na nich, a także uwzględnij parowanie feromonów. 

5. Zaktualizuj najlepsze rozwiązanie. Zaktualizuj najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę całkowitą 

odległość pokonaną przez każdą mrówkę. 

6. Określ kryteria zatrzymania. Proces odwiedzania atrakcji przez mrówki powtarza się przez kilka 

iteracji. Jedna iteracja to każda mrówka odwiedzająca wszystkie atrakcje raz. Kryteria zatrzymania 



określają całkowitą liczbę iteracji do uruchomienia. Więcej iteracji pozwala mrówkom podejmować 

lepsze decyzje na podstawie śladów feromonów. 

Rysunek przedstawia ogólny cykl życia algorytmu optymalizacji kolonii mrówek. 

 

Zainicjuj ślady feromonów 

Pierwszym krokiem w algorytmie optymalizacji kolonii mrówek jest zainicjowanie szlaków feromonów. 

Ponieważ żadne mrówki nie przeszły jeszcze ścieżkami między atrakcjami, szlaki feromonów zostaną 

zainicjalizowane na 1. Kiedy ustawimy wszystkie szlaki feromonów na 1, żaden szlak nie ma przewagi 

nad pozostałymi. Ważnym aspektem jest zdefiniowanie niezawodnej struktury danych zawierającej 

ślady feromonów, którym przyjrzymy się dalej. Koncepcję tę można zastosować do innych problemów, 

w których zamiast odległości między lokalizacjami, intensywność feromonów jest definiowana przez 

inną heurystykę. Na rysunku heurystyka to odległość między dwoma miejscami docelowymi. 

 

Pseudo kod 

Podobnie jak w przypadku odległości przyciągania, ślady feromonów można przedstawić za pomocą 

macierzy odległości, ale odniesienie do x, y w tej tablicy zapewnia intensywność feromonów na ścieżce 

między atrakcjami x i y. Początkowa intensywność feromonów na każdej ścieżce jest inicjalizowana na 

1. Wartości dla wszystkich ścieżek powinny być inicjowane z tą samą liczbą, aby zapobiec odchylaniu 

od początku. 



 

Mrówki zaczną od losowo przypisanych atrakcji - w losowym punkcie w potencjalnej sekwencji, 

ponieważ algorytm optymalizacji kolonii mrówek może być zastosowany do problemów, w których 

rzeczywista odległość nie istnieje. Po zwiedzeniu wszystkich miejsc docelowych mrówki są ustawiane 

w odpowiednich punktach początkowych. 

 

Tę zasadę możemy dostosować do innego problemu. W przypadku problemu z planowaniem zadań 

każda mrówka zaczyna od innego zadania. 

Pseudo kod 

Skonfigurowanie kolonii mrówek obejmuje zainicjowanie kilku mrówek i dodanie ich do listy, na której 

można się do nich później odwołać. Pamiętaj, że funkcjaę inicjalizacyjna klasy mrówek wybiera losową 

atrakcję na początek 

 

 

Wybierz kolejną wizytę każdej mrówki 



Mrówki muszą wybrać następną atrakcję do odwiedzenia. Odwiedzają nowe atrakcje, dopóki nie 

odwiedzą wszystkich raz, co nazywa się wycieczką. Mrówki wybierają następne miejsce docelowe na 

podstawie dwóch czynników: 

• Intensywności feromonów - Intensywność feromonów na wszystkich dostępnych ścieżkach 

• Wartość heurystyczna-A wynikająca ze zdefiniowanej heurystyki dla wszystkich dostępnych ścieżek, 

czyli odległości ścieżki między atrakcjami w przykładzie karnawału 

Mrówki nie będą podróżować do miejsc, które już odwiedzały. Jeśli mrówka odwiedziła już zderzaki, 

nie będzie do niej ponownie podróżować podczas bieżącej wycieczki. 

Stochastyczny charakter mrówek 

Algorytm optymalizacji kolonii mrówek zawiera element losowości. Celem jest umożliwienie mrówkom 

odkrywania mniej optymalnych bezpośrednich ścieżek, co może skutkować lepszą ogólną odległością 

wycieczki. Po pierwsze, mrówka ma losowe prawdopodobieństwo, że zdecyduje się wybrać losowe 

miejsce docelowe. Moglibyśmy wygenerować losową liczbę z przedziału od 0 do 1, a jeśli wynik będzie 

równy 0,1 lub mniej, mrówka zdecyduje się na losowe miejsce docelowe - to 10 procent szans na 

wybranie losowego miejsca docelowego. Jeśli mrówka zdecyduje, że wybierze losowe miejsce 

docelowe, musi losowo wybrać miejsce do odwiedzenia, co jest losowym wyborem spośród wszystkich 

dostępnych miejsc docelowych. 

WYBÓR MIEJSCA NA PODSTAWIE HEURYSTYKI 

Kiedy mrówka staje przed decyzją wyboru następnego miejsca docelowego, które nie jest 

przypadkowe, określa intensywność feromonów na tej ścieżce i wartość heurystyczną za pomocą 

następującego wzoru. 

 

Po zastosowaniu tej funkcji do każdej możliwej ścieżki prowadzącej do celu, mrówka wybiera miejsce 

docelowe o najlepszej ogólnej wartości do podróży. Rysunek  ilustruje możliwe ścieżki z cyrku z 

odpowiadającymi im odległościami i intensywnością feromonów 

 



Przeanalizujmy wzór, aby zdemistyfikować wykonywane obliczenia i ich wpływ na podejmowanie 

decyzji: 

 

Zmienne alfa (a) i beta (b) są używane do nadania większej wagi wpływowi feromonów lub wpływowi 

heurystycznemu. Zmienne te można dostosować, aby zrównoważyć ocenę mrówki między 

wykonaniem ruchu na podstawie tego, co wie, a śladami feromonów, które reprezentują to, co kolonia 

wie o tej ścieżce. Parametry te są definiowane z góry i zwykle nie są dostosowywane podczas działania 

algorytmu. Poniższy przykład przedstawia każdą ścieżkę zaczynającą się w cyrku i oblicza 

prawdopodobieństwo przejścia do każdej odpowiedniej atrakcji. 

• a (alfa) jest ustawione na 1, 

• b (beta) jest ustawione na 2, 

Ponieważ b jest większe niż a, w tym przykładzie preferowany jest wpływ heurystyczny. Przeanalizujmy 

przykład obliczeń użytych do określenia prawdopodobieństwa wyboru określonej ścieżki na rysunku  

 

Po zastosowaniu tego obliczenia, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne miejsca docelowe, mrówce 

pozostają opcje pokazane na rysunku. 



 

Pamiętaj, że pod uwagę brane są tylko dostępne ścieżki; te ścieżki nie zostały jeszcze zbadane. Rysunek  

przedstawia możliwe ścieżki z cyrku z wyłączeniem diabelskiego młyna, ponieważ był już odwiedzany. 

 

Decyzja mrówki wygląda teraz jak na rysunku. 

 

Pseudo kod 



Pseudokod do obliczania prawdopodobieństwa odwiedzenia możliwych atrakcji jest ściśle powiązany 

z funkcjami matematycznymi, nad którymi pracowaliśmy. Kilka interesujących aspektów tej realizacji 

obejmuje: 

• Określenie dostępnych atrakcji do odwiedzenia. Ponieważ mrówka odwiedziłaby kilka atrakcji, nie 

powinna wracać do tych atrakcji. Tablica possible_attractions przechowuje tę wartość, usuwając 

odwiedzone_atrakcje z pełnej listy atrakcji: all_attractions. 

• Wykorzystanie trzech zmiennych do przechowywania wyniku obliczeń prawdopodobieństwa. 

possible_indexes przechowuje indeksy atrakcji; possible_probabilities przechowuje 

prawdopodobieństwa dla odpowiedniego indeksu; a total_probabilities przechowuje sumę wszystkich 

prawdopodobieństw, które powinny wynosić 1, gdy funkcja jest kompletna. Te trzy struktury danych 

mogą być reprezentowane przez klasę dla bardziej przejrzystej konwencji kodu. 

 

Znów spotykamy selekcję kół ruletki. Funkcja wyboru koła ruletki przyjmuje jako dane wejściowe 

możliwe prawdopodobieństwa i indeksy przyciągania. Generuje listę wycinków, z których każdy 

zawiera indeks atrakcji w elemencie 0, początek wycinka w indeksie 1 i koniec wycinka w indeksie 2. 

Wszystkie wycinki zawierają początek i koniec między 0 a 1 Generowana jest losowa liczba z przedziału 

od 0 do 1, a wycinki, do których ona należy, są wybierane jako zwycięzcy. 



 

Teraz, gdy mamy prawdopodobieństwo wybrania różnych atrakcji do odwiedzenia, użyjemy wyboru 

ruletki. Podsumowując, wybór koła ruletki (z rozdziału 3 i rozdziału 4) daje różne możliwości części koła 

na podstawie ich sprawności. Następnie koło jest „wirowane” i wybierana jest osoba. Wyższa 

sprawność daje osobie większy wycinek koła, jak pokazano na rysunku wcześniej. Proces wybierania 

atrakcji i ich odwiedzania trwa dla każdej mrówki, aż każda z nich raz odwiedzi wszystkie atrakcje. 

Zaktualizuj ślady feromonów 

Teraz, gdy mrówki zakończyły wycieczkę po wszystkich atrakcjach, wszystkie pozostawiły po sobie 

feromony, co zmienia szlaki feromonów pomiędzy wszystkimi atrakcjami. Aktualizacja śladów 

feromonów obejmuje dwa etapy: odparowanie i odkładanie nowych feromonów. 

AKTUALIZACJA FEROMONÓW Z POWODU PAROWANIA 

Również koncepcja parowania jest inspirowana naturą. Z biegiem czasu ślady feromonów tracą swoją 

intensywność. Feromony są aktualizowane poprzez pomnożenie ich odpowiednich wartości prądu 

przez współczynnik parowania - parametr, który można dostosować, aby dostosować działanie 

algorytmu pod względem eksploracji i eksploatacji. Rysunek 6.25 przedstawia zaktualizowane ślady 

feromonów spowodowane parowaniem. 

 

AKTUALIZACJA FEROMONÓW NA PODSTAWIE ANT TOURS 

Feromony są aktualizowane na podstawie mrówek, które poruszały się po ich ścieżkach. Jeśli więcej 

mrówek porusza się po określonej ścieżce, na tej ścieżce będzie więcej feromonów. Każda mrówka 

wpływa na feromony na każdej drodze, którą przebyła. Efekt jest taki, że mrówki z lepszymi 



rozwiązaniami mają większy wpływ na najlepsze ścieżki. Rysunek 6.26 ilustruje aktualizację śladów 

feromonów w oparciu o ruchy mrówek na ścieżkach. 

 

Pseudo kod 

Funkcja update_pheromones stosuje dwie ważne koncepcje do szlaków feromonów. Po pierwsze, 

bieżąca intensywność feromonów jest odparowywana na podstawie szybkości parowania. Jeśli na 

przykład szybkość parowania wynosi 0,5, intensywność zmniejsza się o połowę. Druga operacja dodaje 

feromony na podstawie ruchów mrówek na tej ścieżce. Ilość feromonów dostarczanych przez każdą 

mrówkę zależy od kondycji mrówki, która w tym przypadku jest całkowitą odległością przebytą przez 

każdą mrówkę. 



 

Zaktualizuj najlepsze rozwiązanie 

Najlepsze rozwiązanie opisuje kolejność odwiedzin atrakcji, które mają najmniejszą całkowitą 

odległość. 

Pseudo kod 

Po iteracji, po zakończeniu wycieczki przez każdą mrówkę (wycieczka kończy się, gdy mrówka odwiedza 

każdą atrakcję), należy określić najlepszą mrówkę w kolonii. Aby to ustalić, znajdujemy mrówkę, która 

ma najmniejszy całkowity przebyty dystans i ustawiamy ją jako nową najlepszą mrówkę w kolonii. 

 

Określ kryteria zatrzymania 

Algorytm zatrzymuje się po kilku iteracjach, koncepcyjnie, po liczbie wycieczek, które kończy grupa 

mrówek. Dziesięć iteracji oznacza, że każda mrówka wykonuje dziesięć tras; każda mrówka odwiedzała 

każdą atrakcję raz i robiła to dziesięć razy. Kryteria zatrzymania algorytmu optymalizacji kolonii 

mrówek mogą się różnić w zależności od dziedziny rozwiązanego problemu. W niektórych przypadkach 

realistyczne limity są znane i kiedy są nieznane, dostępne są następujące opcje: 

• Zatrzymaj się, gdy zostanie osiągnięta określona liczba iteracji. W tym scenariuszu definiujemy 

całkowitą liczbę iteracji, dla których algorytm będzie zawsze działał. Jeśli zdefiniowano 100 iteracji, 

każda mrówka kończy 100 tras przed zakończeniem działania algorytmu. 

• Przestań, gdy najlepsze rozwiązanie ulegnie stagnacji. W tym scenariuszu najlepsze rozwiązanie po 

każdej iteracji jest porównywane z poprzednim najlepszym rozwiązaniem. Jeśli rozwiązanie nie 

poprawi się po określonej liczbie iteracji, algorytm kończy działanie. Jeśli iteracja 20 spowodowała, że 

plik rozwiązanie z poprawnością 100 i że iteracja jest powtarzana aż do iteracji 30, jest prawdopodobne 

(ale nie gwarantuje), że nie istnieje lepsze rozwiązanie. 

Pseudo kod 

Funkcja rozwiązywania wiąże wszystko razem i powinna dać ci lepsze wyobrażenie o sekwencji operacji 

i ogólnym cyklu życia algorytmu. Zauważ, że algorytm działa przez kilka zdefiniowanych całkowitych 

iteracji. Na początku każdej iteracji kolonia mrówek jest również inicjowana w punkcie początkowym, 

a po każdej iteracji określana jest nowa najlepsza mrówka. 



 

Możemy dostosować kilka parametrów, aby zmienić eksplorację i eksploatację algorytmu optymalizacji 

kolonii mrówek. Te parametry wpływają na to, jak długo algorytm zajmie znalezienie dobrego 

rozwiązania. Pewna przypadkowość jest dobra do odkrywania. Równoważenie wagi między 

heurystykami i feromonami wpływa na to, czy mrówki podejmują chciwe poszukiwania (preferując 

heurystykę), czy bardziej ufają feromonom. Szybkość parowania również wpływa na tę równowagę. 

Liczba mrówek i całkowita liczba wykonanych przez nie iteracji wpływa na jakość rozwiązania. Kiedy 

dodajemy więcej mrówek i więcej iteracji, wymagane jest więcej obliczeń. W zależności od aktualnego 

problemu czas potrzebny na obliczenia może wpłynąć na te parametry. 

 

Teraz masz wgląd w to, jak działają algorytmy optymalizacji kolonii mrówek i jak można ich użyć do 

rozwiązania problemu karnawału. Sekcja kolejna opisuje inne możliwe przypadki użycia. Być może te 

przykłady pomogą ci znaleźć zastosowania algorytmu w twojej pracy. 

Przypadki użycia dla algorytmów optymalizacji kolonii mrówek 

Algorytmy optymalizacji kolonii mrówek są wszechstronne i przydatne w kilku rzeczywistych 

zastosowaniach. Aplikacje te zwykle koncentrują się na złożonych problemach optymalizacyjnych, 

takich jak: 

• Problemy związane z optymalizacją tras i wyznaczaniem tras zwykle obejmują kilka miejsc 

docelowych, które należy odwiedzić z kilkoma ograniczeniami. W przykładzie logistycznym być może 



odległość między miejscami docelowymi, warunki ruchu, rodzaje dostarczanych paczek i pory dnia są 

ważnymi ograniczeniami, które należy wziąć pod uwagę, aby zoptymalizować działalność firmy. W celu 

rozwiązania tego problemu można zastosować algorytmy optymalizacji kolonii mrówek. Problem jest 

podobny do problemu karnawału omówionego w tym rozdziale, ale funkcja heurystyczna będzie 

prawdopodobnie bardziej złożona i specyficzna dla kontekstu. 

• Planowanie zadań - planowanie zadań jest obecne w prawie każdej branży. Zmiany pielęgniarki są 

ważne, aby zapewnić dobrą opiekę zdrowotną. Zadania obliczeniowe na serwerach muszą być 

planowane w optymalny sposób, aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu bez strat. Do 

rozwiązania tych problemów można zastosować algorytmy optymalizacji kolonii mrówek. Zamiast 

patrzeć na byty odwiedzane przez mrówki jako lokalizacje, widzimy, że mrówki odwiedzają zadania w 

różnych sekwencjach. Funkcja heurystyczna obejmuje ograniczenia i żądane reguły specyficzne dla 

kontekstu planowanych zadań. Na przykład pielęgniarki potrzebują dni wolnych, aby zapobiec 

zmęczeniu, i należy preferować prace o wysokim priorytecie na serwerze. 

• Przetwarzanie obrazu - algorytm optymalizacji kolonii mrówek może być używany do wykrywania 

krawędzi w przetwarzaniu obrazu. Obraz składa się z kilku sąsiadujących ze sobą pikseli, a mrówki 

przemieszczają się od jednego do drugiego, pozostawiając po sobie feromony. Mrówki wyrzucają 

silniejsze feromony na podstawie intensywności kolorów pikseli, w wyniku czego powstają ślady 

feromonów wzdłuż krawędzi obiektów zawierających najwięcej feromonów. Algorytm ten zasadniczo 

śledzi kontur obrazu poprzez wykrywanie krawędzi. Obrazy mogą wymagać wstępnego przetwarzania 

w celu odbarwienia obrazu do skali szarości, aby można było spójnie porównywać wartości kolorów w 

pikselach. 

 



Inteligencja roju: cząsteczki 

Co to jest optymalizacja roju cząstek? 

Optymalizacja roju cząstek to kolejny algorytm roju. Inteligencja roju polega na wyłaniającym się 

zachowaniu wielu jednostek, aby wspólnie rozwiązywać trudne problemy. W rozdziale 6 widzieliśmy, 

jak mrówki mogą znaleźć najkrótsze ścieżki między miejscami docelowymi dzięki wykorzystaniu 

feromonów. Stada ptaków są kolejnym idealnym przykładem inteligencji roju w przyrodzie. Kiedy 

pojedynczy ptak leci, może wykonać kilka manewrów i technik w celu zachowania energii, takich jak 

skakanie i szybowanie w powietrzu lub wykorzystywanie prądów wiatru do unoszenia go w kierunku, 

w którym zamierza podróżować. To zachowanie wskazuje na pewien prymitywny poziom inteligencji 

u jednej osoby. Ale ptaki również muszą migrować w różnych porach roku. Zimą jest mniej owadów i 

innego pokarmu. Brakuje również odpowiednich miejsc lęgowych. Ptaki mają tendencję do 

gromadzenia się w cieplejszych obszarach, aby skorzystać z lepszych warunków pogodowych, co 

poprawia szanse przeżycia. Migracja zwykle nie jest krótką podróżą. Potrzeba tysięcy kilometrów 

ruchu, aby dotrzeć do obszaru o odpowiednich warunkach. Kiedy ptaki pokonują tak duże odległości, 

mają tendencję do gromadzenia się. Ptaki gromadzą się, ponieważ w walce z drapieżnikami jest siła; 

dodatkowo oszczędza energię. Formacja, którą obserwujemy w stadach ptaków, ma kilka zalet. Duży, 

silny ptak przejmie inicjatywę, a gdy zacznie trzepotać skrzydłami, spowoduje uniesienie ptaków za 

nim. Te ptaki potrafią latać, zużywając znacznie mniej energii. Stada mogą zmienić przywódców, jeśli 

zmieni się kierunek lub jeśli przywódca stanie się zmęczony. Kiedy określony ptak wychodzi z formacji, 

ma większe trudności w lataniu z powodu oporu powietrza i koryguje swój ruch, aby powrócić do 

formacji. 

Craig Reynolds opracował program symulatora w 1987 roku, aby zrozumieć atrybuty pojawiającego się 

zachowania w stadach ptaków i wykorzystał następujące zasady, aby pokierować grupą. Zasady te 

pochodzą z obserwacji stad ptaków: 

• Wyrównanie - jednostka powinna kierować się w średnim kierunku do swoich sąsiadów, aby upewnić 

się, że grupa podróżuje w podobnym kierunku. 

• Spójność - jednostka powinna zbliżyć się do przeciętnej pozycji swoich sąsiadów, aby utrzymać 

formację grupy. 

• Separacja - jednostka powinna unikać tłoczenia się lub kolizji z sąsiadami, aby upewnić się, że osoby 

nie zderzają się, co przeszkadza grupie. 

Dodatkowe reguły są używane w różnych wariantach prób symulowania zachowania roju. Rysunek 

ilustruje zachowanie jednostki w różnych scenariuszach, a także kierunek, w którym wpływa na nią, 

aby postępować zgodnie z odpowiednią regułą. Regulacja ruchu jest równowagą tych trzech zasad 

przedstawionych na rysunku. 

 



Optymalizacja roju cząstek obejmuje grupę osób w różnych punktach przestrzeni rozwiązania, 

wszystkie wykorzystujące rzeczywiste koncepcje roju, aby znaleźć optymalne rozwiązanie w 

przestrzeni. Ten rozdział zagłębia się w działanie algorytmu optymalizacji roju cząstek i pokazuje, jak 

można go wykorzystać do rozwiązywania problemów. Wyobraź sobie rój pszczół, który rozprzestrzenia 

się w poszukiwaniu kwiatów i stopniowo zbiera się na obszarze o największej gęstości kwiatów. Im 

więcej pszczół znajduje kwiaty, tym więcej kwiatów przyciągają. Podstawą tego przykładu jest 

optymalizacja roju cząstek. Problemy z optymalizacją zostały wspomniane w kilku rozdziałach. 

Znalezienie optymalnej ścieżki w labiryncie, ustalenie optymalnych przedmiotów dla plecaka i 

znalezienie optymalnej ścieżki między atrakcjami w karnawale to przykłady problemów 

optymalizacyjnych. Przerabialiśmy je bez zagłębiania się w szczegóły za nimi. Jednak od tego rozdziału 

ważne jest głębsze zrozumienie problemów optymalizacji. Rozdział 7.2 opiera się na intuicji, aby móc 

wykryć problemy optymalizacji, gdy się pojawią. 

Problemy z optymalizacją: nieco bardziej techniczna perspektywa 

Załóżmy, że mamy kilka papryczek różnej wielkości. Zwykle mała papryka jest ostrzejsza niż duża. Jeśli 

wykreślimy wszystkie papryki na wykresie opartym na wielkości i ostrości, może to wyglądać jak 

rysunek 

 

Rysunek przedstawia wielkość każdej papryki  i jej ostrego smaku. Teraz, usuwając obrazy papryki, 

wykreślając punkty danych i rysując możliwą krzywą między nimi, pozostaje rysunek. Gdybyśmy mieli 

więcej papryki, mielibyśmy więcej punktów danych, a krzywa byłaby dokładniejsza. 

 

Ten przykład może potencjalnie stanowić problem optymalizacji. Gdybyśmy szukali minimum od lewej 

do prawej, natrafilibyśmy o kilka punktów mniej niż poprzednie, ale w środku natrafilibyśmy na wyższy. 

Powinniśmy przestać? Gdybyśmy to zrobili, stracilibyśmy rzeczywiste minimum, które jest ostatnim 



punktem danych, znanym jako minimum globalne. Przybliżoną linię / krzywą trendu można 

przedstawić za pomocą funkcji, takiej jak ta pokazana na rysunku. Tę funkcję można interpretować jako 

równą ostrość papryki do wyniku tej funkcji, gdzie rozmiar pieprzu jest reprezentowany przez x. 

 

Rzeczywiste problemy zwykle obejmują tysiące punktów danych, a minimalny wynik funkcji nie jest tak 

jasny, jak w tym przykładzie. Przestrzenie poszukiwań są ogromne i trudne do rozwiązania ręcznie. 

Zauważ, że użyliśmy tylko 2 właściwości pieprzu do stworzenia punktów danych, co dało prostą krzywą. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę inną właściwość pieprzu, taką jak kolor, reprezentacja danych znacznie się 

zmienia. Teraz wykres musi być przedstawiony w 3D, a trend staje się powierzchnią zamiast krzywej. 

Powierzchnia jest jak wypaczony koc w trzech wymiarach. Ta powierzchnia jest również 

reprezentowana jako funkcja, ale jest bardziej złożona. 

 

Ponadto przestrzeń wyszukiwania 3D może wyglądać na dość prostą,  lub być tak złożona, że próba jej 

wizualnego sprawdzenia w celu znalezienia minimum jest prawie niemożliwa. 

 

Oto funkcja, która reprezentuje tę płaszczyznę: 

 

Robi się ciekawiej! Przyjrzeliśmy się trzem cechom papryki: jej wielkości, kolorowi i ostrości. W 

rezultacie szukamy w 3 wymiarach. A co jeśli chcemy uwzględnić lokalizację wzrostu? Ten atrybut 

jeszcze bardziej utrudniłby wizualizację i zrozumienie danych, ponieważ szukamy w 4 wymiarach. Jeśli 

dodamy wiek papryki i ilość nawozu użytego podczas jej uprawy, otrzymamy ogromną przestrzeń 



poszukiwań w 6 wymiarach i nie możemy sobie wyobrazić, jak może wyglądać to wyszukiwanie. To 

poszukiwanie również jest reprezentowane przez funkcję, ale znowu jest zbyt złożone i trudne do 

rozwiązania dla osoby. Algorytmy optymalizacji roju cząstek są szczególnie dobre w rozwiązywaniu 

trudnych problemów optymalizacyjnych. Cząsteczki są rozproszone w wielowymiarowej przestrzeni 

poszukiwań i współpracują, aby znaleźć dobre maksima lub minimum. Algorytmy optymalizacji roju 

cząstek są szczególnie przydatne w następujących scenariuszach: 

• Duże przestrzenie wyszukiwania - istnieje wiele punktów danych i możliwości kombinacji. 

• Przestrzenie wyszukiwania o dużych wymiarach - w dużych wymiarach występuje złożoność. 

Znalezienie dobrego rozwiązania wymaga wielu wymiarów problemu. 

Problemy dotyczące optymalizacji roju cząstek 

Wyobraź sobie, że opracowujemy drona, a jego korpus i skrzydła śmigła (łopatki, które sprawiają, że 

latają) są wykorzystywane do wykonania jego korpusu. Dzięki wielu próbom badawczym odkryliśmy, 

że różne ilości dwóch określonych materiałów dają różne wyniki pod względem optymalnej wydajności 

podnoszenia drona i oporu przy silnym wietrze. Te dwa materiały to aluminium na obudowę i plastik 

na łopatki. Za dużo lub za mało któregokolwiek materiału spowoduje słabe działanie drona. Ale kilka 

kombinacji daje dobry dron, a tylko jedna kombinacja daje wyjątkowo dobry dron. Rysunek 7.10 

ilustruje komponenty wykonane z tworzywa sztucznego i komponenty wykonane z aluminium. Strzałki 

ilustrują siły, które wpływają na wydajność drona. Mówiąc prościej, chcemy znaleźć dobry stosunek 

plastiku do aluminium dla wersji drona, która zmniejsza opór podczas podnoszenia i zmniejsza 

kołysanie się na wietrze. Tak więc plastik i aluminium są wejściami, a wyjściem jest wynikająca z tego 

stabilność drona. Opiszmy idealną stabilność jako zmniejszenie oporu podczas startu i kołysania się na 

wietrze. 

 

Ważna jest precyzja w stosunku aluminium do plastiku, a zakres możliwości jest duży. W tym 

scenariuszu naukowcy odkryli funkcję stosunku aluminium do plastiku. Będziemy używać tej funkcji w 

symulowanym środowisku wirtualnym, które testuje opór i kołysanie, aby znaleźć najlepsze wartości 

dla każdego materiału, zanim wyprodukujemy kolejny prototypowy dron. Wiemy również, że 

maksymalne i minimalne stosunki dla materiałów wynoszą odpowiednio 10 i -10. Ta funkcja 

dopasowania jest podobna do heurystyki. Rysunek przedstawia funkcję dopasowania dla stosunku 

aluminium (x) do tworzywa sztucznego (y). Rezultatem jest ocena wydajności oparta na oporze i 

kołysaniu, biorąc pod uwagę wartości wejściowe dla x i y. 



 

Jak możemy znaleźć ilość aluminium i ilość plastiku potrzebną do stworzenia dobrego drona? Jedną z 

możliwości jest wypróbowanie każdej kombinacji wartości dla aluminium i plastiku, aż znajdziemy 

najlepszy stosunek materiałów do naszego drona. Cofnij się o krok i wyobraź sobie ilość obliczeń 

potrzebnych do znalezienia tego współczynnika. Moglibyśmy przeprowadzić prawie nieskończoną 

liczbę obliczeń przed znalezieniem rozwiązania, gdybyśmy wypróbowali każdą możliwą liczbę. Musimy 

obliczyć wynik dla pozycji w tabeli. Zwróć uwagę, że liczby ujemne dla aluminium i plastiku są w 

rzeczywistości dziwaczne, jednak używamy ich w tym przykładzie, aby zademonstrować funkcję 

dopasowania używaną do optymalizacji tych wartości. 

Ile części aluminiowych? (x): Ile części plastikowych? (y) 

-0,1: 1,34 

-0,134: 0,575 

-1,1: 0,24 

-1,1645: 1,432 

-2,034: -0,65 

-2,12: -0,874 

0,743: -1,1645 

0,3623: -1,87 

1,75: -2,7756 

…:… 

-10 ≥ Aluminium ≥ 10: -10 ≥ Plastik ≥ 10 

To obliczenie będzie kontynuowane dla każdej możliwej liczby między ograniczeniami i jest kosztowne 

obliczeniowo, więc realistycznie niemożliwe jest brutalne wymuszenie tego problemu. Potrzebne jest 

lepsze podejście. Optymalizacja roju cząstek umożliwia przeszukiwanie dużej przestrzeni wyszukiwania 

bez sprawdzania każdej wartości w każdym wymiarze. W przypadku drona aluminium jest jednym 

wymiarem problemu, plastik jest drugim wymiarem, a wynikająca z tego wydajność drona jest trzecim 

wymiarem. W kolejnej sekcji określamy struktury danych wymagane do reprezentacji cząstki, w tym 

dane dotyczące problemu, który będzie zawierała. 

Stan reprezentujący: jak wyglądają cząsteczki? 

Ponieważ cząstki poruszają się w przestrzeni poszukiwań, należy zdefiniować pojęcie cząstki. 

Przedstawiające pojęcie cząstki: 

• Pozycja - pozycja cząstki we wszystkich wymiarach 

• Najlepsza pozycja - najlepsza pozycja znaleziona za pomocą funkcji fitness 

• Prędkość - aktualna prędkość ruchu cząstki 

Pseudo kod 



Aby spełnić trzy atrybuty cząstki, w tym pozycję, najlepszą pozycję i prędkość, w konstruktorze cząstki 

wymagane są następujące właściwości dla różnych operacji algorytmu optymalizacji roju cząstek. Nie 

martw się teraz o bezwładność, komponent poznawczy i komponent społeczny; zostaną one 

wyjaśnione w kolejnych sekcjach. 

 

Cykl życia optymalizacji roju cząstek 

Podejście do projektowania algorytmu optymalizacji roju cząstek opiera się na rozwiązaniu problemu. 

Każdy problem ma unikalny kontekst i inną domenę, w której reprezentowane są dane. Rozwiązania 

różnych problemów są również mierzone inaczej. Przyjrzyjmy się, jak można zaprojektować 

optymalizację roju cząstek, aby rozwiązać problem konstrukcji dronów. Ogólny cykl życia algorytmu 

optymalizacji roju cząstek jest następujący: 

1. Zainicjuj populację cząstek. Określ liczbę cząstek, które mają być użyte, i zainicjuj każdą z nich w 

losowej pozycji w przestrzeni wyszukiwania. 

2. Oblicz sprawność każdej cząstki. Biorąc pod uwagę położenie każdej cząstki, określ przydatność tej 

cząstki w tej pozycji. 

3. Zaktualizuj pozycję każdej cząstki. Powtarzaj aktualizację pozycji wszystkich cząstek, korzystając z 

zasad inteligencji roju. Cząstki zbadają przestrzeń poszukiwań, a następnie zbiegną się w dobre 

rozwiązania. 

4. Określ kryteria zatrzymania. Określ, kiedy cząsteczki przestaną się aktualizować, a algorytm się 

zatrzyma. 

Algorytm optymalizacji roju cząstek jest dość prosty, ale szczegóły kroku 3 są szczególnie 

skomplikowane. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się każdemu krokowi z osobna i odkryjemy 

szczegóły, dzięki którym algorytm działa. 

Inicjalizacja populacji cząstek 

Algorytm rozpoczyna się od utworzenia określonej liczby cząstek, która pozostanie taka sama przez 

cały okres istnienia algorytmu. Trzy czynniki, które są ważne w inicjalizacji cząstek, to 

• Liczba cząstek - liczba cząstek wpływa na obliczenia. Im więcej cząstek istnieje, tym więcej wymaga 

obliczeń. Ponadto, więcej cząstek prawdopodobnie będzie oznaczać, że zbieżność w celu znalezienia 

najlepszego globalnego rozwiązania potrwa dłużej, ponieważ jest ich więcej , przyciągają ich najlepsze 

lokalne rozwiązania. Ograniczenia problemu wpływają również na liczbę cząstek. Większa przestrzeń 

wyszukiwania może wymagać większej liczby cząstek, aby ją zbadać. Cząstek może być nawet 1000 lub 



zaledwie 4. Zwykle od 50 do 100 cząstek daje dobre rozwiązania bez zbytniego nakładu 

obliczeniowego. 

• Pozycja początkowa dla każdej cząstki - Pozycja początkowa każdej cząstki powinna być przypadkowa 

we wszystkich odpowiednich wymiarach. Ważne jest, aby cząstki były równomiernie rozmieszczone w 

przestrzeni wyszukiwania. Jeśli większość cząstek znajduje się w określonym regionie przestrzeni 

poszukiwań, będą miały trudności ze znalezieniem rozwiązań poza tym obszarem. 

• Prędkość początkowa dla każdej cząstki - Prędkość cząstek jest inicjalizowana na 0, ponieważ nie 

wpłynęła jeszcze na cząstki. Dobrą analogią jest to, że ptaki startują do lotu z pozycji stacjonarnej. 

Tabela opisuje dane zawarte w każdej cząstce na etapie inicjalizacji algorytmu. Zauważ, że prędkość 

wynosi 0; aktualne i najlepsze wartości kondycji wynoszą 0, ponieważ nie zostały jeszcze obliczone. 

Cząstka: Prędkość: Prąd aluminium (x): Aktualny plastik (y): Aktualna sprawność : Najlepsze 

aluminium (x): Najlepszye plastik (y): Najlepsza sprawność 

1 : 0 : 7 : 1 : 0 : 7 : 1 : 0 

2 : 0 : -1 : 9 : 0 : -1 : 9 : 0 

3 : 0 : -10 : 1 : 0 :-10 :  1 : 0 

4 : 0 : -2 : -5 : 0 : -2 : -5 : 0 

Metoda generowania roju polega na utworzeniu pustej listy i dołączeniu do niej nowych cząstek. 

Kluczowymi czynnikami są 

• Zapewnienie konfigurowalnej liczby cząstek. 

• Zapewnienie, że generowana liczba losowa jest jednolita; liczby są rozmieszczone w przestrzeni 

wyszukiwania w ramach ograniczeń. Ta implementacja zależy od funkcji używanego generatora liczb 

losowych. 

• Zapewnienie, że ograniczenia przestrzeni poszukiwań są określone, w tym przypadku -10 i 10 

zarówno dla x, jak i y cząstki. 

 

Oblicz zdatność każdej cząstki 

Następnym krokiem jest obliczenie sprawności każdej cząstki w jej aktualnej pozycji. Sprawność 

cząstek jest obliczana za każdym razem, gdy cały rój zmienia pozycję. W scenariuszu z dronem 

naukowcy zapewnili funkcję, w której wynikiem jest wielkość oporu i kołysania przy określonej liczbie 

elementów aluminiowych i plastikowych. Ta funkcja jest używana jako funkcja przystosowania w 

algorytmie optymalizacji roju cząstek w tym przykładzie. 



 

Jeśli x jest aluminium, a y jest tworzywem sztucznym, można wykonać następujące obliczenia dla 

każdej cząstki, aby określić jej przydatność, zastępując x i y wartości aluminium i tworzywa sztucznego. 

 

Teraz tabela cząstek przedstawia obliczoną przydatność dla każdej cząstki. Jest również ustawiona jako 

najlepsza przystosowanie dla każdej cząstki, ponieważ jest to jedyna znana przydatność w pierwszej 

iteracji. Po pierwszej iteracji najlepszym dopasowaniem dla każdej cząstki jest najwyższe dopasowanie 

w historii każdej konkretnej cząstki. 

Cząstka: Prędkość: Prąd aluminium (x): Aktualny plastik (y): Aktualna sprawność: Najlepsze 

aluminium (x): Najlepszy plastik (y): Najlepsza sprawność  

1: 0: 7: 1: 296: 7: 1: 296 

2: 0: -1: 9: 104: -1: 9: 104 

3: 0: -10: 1: 80: -10: 1: 80 

4: 0: -2: -5: 365: -2: -5: 365 

Pseudo kod 

Funkcja sprawości reprezentuje funkcję matematyczną w kodzie. Każda biblioteka matematyczna 

będzie zawierała wymagane operacje, takie jak funkcja potęgi i funkcja pierwiastka kwadratowego. 

 

 Funkcja aktualizowania sprawności cząstki jest również trywialna, ponieważ określa, czy nowa 

sprawność lepsza od poprzedniej najlepszej, a następnie przechowuje tę informację. 

 

Funkcja określania najlepszej cząstki w roju iteruje przez wszystkie cząstki, aktualizuje ich sprawność w 

oparciu o ich nowe pozycje i znajduje cząstkę, która daje najmniejszą wartość funkcji przystosowania. 

W tym przypadku minimalizujemy, więc mniejsza wartość jest lepsza. 



 

Zaktualizuj położenie każdej cząstki 

Etap aktualizacji algorytmu jest najbardziej skomplikowany, ponieważ to tam dzieje się magia. Etap 

aktualizacji obejmuje właściwości inteligencji roju w przyrodzie w model matematyczny, który 

umożliwia eksplorację przestrzeni poszukiwań przy jednoczesnym doskonaleniu dobrych rozwiązań. 

Cząsteczki w roju aktualizują swoją pozycję, biorąc pod uwagę zdolności poznawcze i czynniki w 

środowisku wokół nich, takie jak bezwładność i to, co rój robi. Czynniki te wpływają na prędkość i 

położenie każdej cząstki. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, w jaki sposób aktualizowana jest 

prędkość. Prędkość określa kierunek i prędkość ruchu cząstki. Cząsteczki w roju przemieszczają się do 

różnych punktów w przestrzeni poszukiwań, aby znaleźć lepsze rozwiązania. Każda cząstka polega na 

swojej pamięci dobrego rozwiązania i znajomości najlepszego rozwiązania roju. Rysunek  ilustruje ruch 

cząstek w roju podczas aktualizacji ich pozycji. 



 

SKŁADNIKI AKTUALIZACJI PRĘDKOŚCI 

Do obliczenia nowej prędkości każdej cząstki używane są trzy komponenty: bezwładność, poznawcza i 

społeczna. Każdy składnik wpływa na ruch cząstki. Przyjrzymy się każdemu z elementów oddzielnie, 

zanim zagłębimy się w sposób ich łączenia, aby zaktualizować prędkość i ostatecznie położenie cząstki: 

• Bezwładność - składnik bezwładności reprezentuje opór ruchu lub zmianę kierunku dla określonej 

cząstki, który wpływa na jej prędkość. Składowa bezwładności składa się z dwóch wartości: wielkości 

bezwładności i aktualnej prędkości cząstki. Wartość bezwładności to liczba od 0 do 1. 

 

o Wartość bliższa 0 przekłada się na eksplorację, potencjalnie wymagającą większej liczby iteracji. 

o Wartość bliższa 1 oznacza większą eksplorację cząstek w mniejszej liczbie iteracji. 

• Poznawczy - komponent poznawczy reprezentuje wewnętrzną zdolność poznawczą określonej 

cząstki. Zdolność poznawcza to poczucie cząstki znającej swoją najlepszą pozycję i używającej tej 

pozycji do wpływania na jej ruch. Stała poznawcza to liczba większa niż 0 i mniejsza niż 2. Większa stała 

poznawcza oznacza większe wykorzystanie przez cząstki. 



 

• Społeczny - komponent społeczny reprezentuje zdolność cząstki do interakcji z rojem. Cząstka zna 

najlepszą pozycję w roju i wykorzystuje tę informację do wpływania na jej ruch. Przyspieszenie 

społeczne jest określane za pomocą stałej i skalowanie jej liczbą losową. Stała społeczna pozostaje taka 

sama przez cały czas istnienia algorytmu, a czynnik losowy zachęca do różnorodności, sprzyjając 

czynnikowi społecznemu. 

 

Im większa stała społeczna, tym większa będzie eksploracja, ponieważ cząstka bardziej faworyzuje swój 

składnik społeczny. Stała społeczna to liczba od 0 do 2. Większa stała społeczna oznacza więcej 

eksploracji. 

AKTUALIZACJA PRĘDKOŚCI 

Teraz, gdy rozumiemy składnik bezwładności, składnik poznawczy i składnik społeczny, przyjrzyjmy się, 

jak można je połączyć, aby zaktualizować nową prędkość cząstek. 

 

Patrząc na matematykę, możemy mieć trudności ze zrozumieniem, jak różne składowe funkcji 

wpływają na prędkość cząstek. Rysunek 7.22 pokazuje, jak różne czynniki wpływają na cząstkę. 

 

Tabela przedstawia atrybuty każdej cząstki po obliczeniu sprawności każdej z nich. 

Cząstka: Prędkość: Aktualne aluminium: Aktualny plastik: Aktualna sprawność: Najlepsze 

aluminium: Najlepszy plastik: Najlepsza sprawność 



1: 0: 7: 1: 296: 2: 4: 2: 4 

3: 0: -10: 1: 80: -10: 1: 80 

4: 0: -2: -5: 365: -2: -5: 365 

Następnie zajmiemy się obliczeniami aktualizacji prędkości dla cząstki, biorąc pod uwagę wzory, które 

przepracowaliśmy. Oto stałe konfiguracje, które zostały ustawione dla tego scenariusza: 

• Bezwładność jest ustawiona na 0,2. To ustawienie sprzyja wolniejszej eksploracji. 

• Stała poznawcza wynosi 0,35. Ponieważ ta stała jest mniejsza niż stała społeczna, składnik społeczny 

jest faworyzowany nad poznawczym komponentem pojedynczej cząstki. 

• Stała społeczna jest ustawiona na 0,45. Ponieważ ta stała jest czymś więcej niż stałą poznawczą, 

preferowany jest składnik społeczny. Cząsteczki zwiększają wagę najlepszych wartości znalezionych 

przez rój. 

Rysunek  przedstawia obliczenia komponentu bezwładności, komponentu poznawczego i komponentu 

społecznego dla wzoru na aktualizację prędkości. Przejście do obliczeń opisano na rysunku  dla cząstki 

1 na liście. 

 

Po wykonaniu tych obliczeń dla wszystkich cząstek, prędkość każdej cząstki jest aktualizowana, jak 

przedstawiono w tabeli  



Cząstka: Prędkość: Aktualne aluminium: Aktualny plastik: Aktualna sprawność : Najlepsze 

aluminium: Najlepszy plastik : Najlepsza przydatność 

1: 2,295: 7: 1: 296: 7: 1: 296 

2: 1,626: -1: 9: 104: -1: 9: 104 

3: 2,043: -10: 1: 80: -10: 1: 80 

4: 1,35: -2: -5: 365: -2: -5: 365 

AKTUALIZACJA POZYCJI 

Teraz, gdy już wiemy, jak aktualizowana jest prędkość, możemy zaktualizować bieżące położenie każdej 

cząstki, używając nowej prędkości. 

 

Dodając aktualną pozycję i nową prędkość, możemy określić nowe położenie każdej cząstki i 

zaktualizować tabelę atrybutów cząstek o nowe prędkości. Następnie ponownie obliczana jest 

sprawność każdej cząstki, biorąc pod uwagę jej nowe położenie, i zapamiętywana jest jej najlepsza 

pozycja. 

Cząstka: Prędkość: Aktualne aluminium: Aktualny plastik : Aktualna sprawność : Najlepsze 

aluminium: Najlepszy plastik : Najlepsza sprawność 

1 : 2,295 : 9,925 : 3,325 : 721,286 : 1 : 296  

2 : 1,626 : 0,626 : 10  : 73,538 : 0,626 : 10 : 73,538 

3 : 2,043  : 7,043 : 1,043 : 302,214 : -10  : 1:  80 

4 : 1,35 : -0,65 : -3,65 : 179,105  : -0,65  : -3,65 : 179,105 

Obliczenie początkowej prędkości dla każdej cząstki w pierwszej iteracji jest dość proste, ponieważ nie 

było poprzedniej najlepszej pozycji dla każdej cząstki - tylko najlepsza pozycja roju, która miała wpływ 

tylko na składnik społeczny. Przyjrzyjmy się, jak będzie wyglądać obliczenie aktualizacji prędkości z 

nowymi informacjami o najlepszej pozycji każdej cząstki i nowej najlepszej pozycji roju. Przejście do 

obliczeń opisano na rysunku 7.25 dla cząstki 1 na liście. 



 

W tym scenariuszu komponent poznawczy i komponent społeczny odgrywają rolę w aktualizacji 

prędkości, podczas gdy na scenariusz oddziaływał komponent społeczny, ponieważ jest to pierwsza 

iteracja. Cząsteczki przemieszczają się do różnych pozycji w ciągu kilku iteracji. Rysunek  przedstawia 

ruch cząstek i ich zbieżność w roztworze. 



 

W ostatniej klatce na rysunku wszystkie cząstki zbiegły się w określonym regionie w przestrzeni 

poszukiwań. Najlepsze rozwiązanie z roju zostanie użyte jako ostateczne rozwiązanie. W rzeczywistych 

problemach optymalizacyjnych nie jest możliwa wizualizacja całej przestrzeni wyszukiwania (co 

spowodowałoby, że algorytmy optymalizacyjne byłyby niepotrzebne). Ale funkcja, której użyliśmy w 

przykładzie drona, to znana funkcja, zwana funkcją Bootha. Odwzorowując ją na trójwymiarową 

płaszczyznę kartezjańską, możemy zobaczyć, że cząstki rzeczywiście zbiegają się w minimalnym 

punkcie przestrzeni poszukiwań. 



 

Po zastosowaniu algorytmu optymalizacji roju cząstek dla przykładu drona, okazuje się, że optymalny 

stosunek aluminium i plastiku do zminimalizowania oporu i kołysania wynosi 1: 3 - to znaczy 1 część 

aluminium i 3 części plastiku. Kiedy wprowadzamy te wartości do funkcji dopasowania, wynikiem jest 

0, co jest minimalną wartością funkcji. 

Pseudo kod 

Krok aktualizacji może wydawać się zniechęcający, ale jeśli komponenty zostaną rozbite na proste, 

skoncentrowane funkcje, kod staje się prostszy i łatwiejszy do napisania, używania i zrozumienia. 

Pierwsze funkcje to funkcja obliczania bezwładności, funkcja przyspieszenia poznawczego i funkcja 

przyspieszenia społecznego. Potrzebujemy również funkcji do pomiaru odległości między dwoma 

punktami, która jest reprezentowana przez podniesienie do kwadratu sumy kwadratów różnicy 

wartości x zsumowanych z kwadratem różnicy wartości y. 

 

Komponent poznawczy oblicza się, znajdując przyspieszenie poznawcze, używając funkcji, którą 

zdefiniowaliśmy wcześniej w sekcji 7.5.3, oraz odległości między najlepszą pozycją cząstki a jej aktualną 

pozycją. 



 

Składnik społeczny jest obliczany poprzez znalezienie przyspieszenia społecznego przy użyciu funkcji, 

którą zdefiniowaliśmy wcześniej w sekcji 7.5.3, oraz odległości między najlepszą pozycją roju a aktualną 

pozycją cząstki. 

 

Funkcja aktualizacji obejmuje wszystko, co zdefiniowaliśmy, aby przeprowadzić faktyczną aktualizację 

prędkości i położenia cząstki. Prędkość jest obliczana przy użyciu komponentu bezwładności, 

komponentu poznawczego i komponentu społecznego. Pozycja jest obliczana przez dodanie nowej 

prędkości do aktualnej pozycji cząstki. 

 

Określ kryteria zatrzymania 

Cząsteczki w roju nie mogą aktualizować się i wyszukiwać w nieskończoność. Należy określić kryteria 

zatrzymania, aby umożliwić działanie algorytmu przez rozsądną liczbę iteracji w celu znalezienia 

odpowiedniego rozwiązania. Liczba iteracji wpływa na kilka aspektów znajdowania rozwiązań, w tym 



• Eksploracja-Cząsteczki wymagają czasu na zbadanie przestrzeni poszukiwań, aby znaleźć obszary z 

lepszymi rozwiązaniami. Na eksplorację mają również wpływ stałe zdefiniowane w funkcji prędkości 

aktualizacji. 

• Eksploatacja - cząstki powinny zbiegać się w dobrym rozwiązaniu po przeprowadzeniu rozsądnej 

eksploracji. 

Strategia zatrzymania algorytmu polega na zbadaniu najlepszego rozwiązania w roju i ustaleniu, czy 

jest w stagnacji. Stagnacja występuje, gdy wartość najlepszego rozwiązania nie zmienia się lub nie 

zmienia się w znaczący sposób. Uruchomienie większej liczby iteracji w tym scenariuszu nie pomoże 

znaleźć lepszych rozwiązań. W przypadku stagnacji najlepszego rozwiązania parametry funkcji 

aktualizacji można dostosować, aby sprzyjać większej eksploracji. Jeśli pożądana jest większa 

eksploracja, zwykle ta korekta oznacza więcej iteracji. Stagnacja może oznaczać, że znaleziono dobre 

rozwiązanie lub że rój utknął na najlepszym lokalnym rozwiązaniu. Jeśli na początku doszło do 

wystarczającej eksploracji, a rój stopniowo ulega stagnacji, rój znalazł dobre rozwiązanie. 

Przypadki użycia algorytmów optymalizacji roju cząstek 

Algorytmy optymalizacji roju cząstek są interesujące, ponieważ symulują zjawisko naturalne, co 

ułatwia ich zrozumienie, ale można je zastosować do szeregu problemów na różnych poziomach 

abstrakcji. W tym rozdziale przyjrzano się problemowi optymalizacji produkcji dronów, ale algorytmy 

optymalizacji roju cząstek mogą być używane w połączeniu z innymi algorytmami, takimi jak sztuczne 

sieci neuronowe, odgrywając niewielką, ale krytyczną rolę w znajdowaniu dobrych rozwiązań. Jednym 

z interesujących zastosowań algorytmu optymalizacji roju cząstek jest głęboka stymulacja mózgu. 

Koncepcja polega na zainstalowaniu sond z elektrodami w ludzkim mózgu, aby stymulować go do 

leczenia schorzeń, takich jak choroba Parkinsona. Każda sonda zawiera elektrody, które można 

skonfigurować w różnych kierunkach, aby prawidłowo leczyć stan u każdego pacjenta. Naukowcy z 

University of Minnesota opracowali algorytm optymalizacji roju cząstek, aby zoptymalizować kierunek 

każdej elektrody, aby zmaksymalizować obszar zainteresowania, zminimalizować obszar unikania i 

zminimalizować zużycie energii. Ponieważ cząstki skutecznie przeszukują te wielowymiarowe 

przestrzenie problemowe, algorytm optymalizacji roju cząstek jest skuteczny w znajdowaniu 

optymalnych konfiguracji elektrod w sondach. Oto kilka innych rzeczywistych zastosowań algorytmów 

optymalizacji roju cząstek: 

• Optymalizacja wag w sztucznej sieci neuronowej - Sztuczne sieci neuronowe są wzorowane na idei 

działania ludzkiego mózgu. Neurony przekazują sygnały do innych neuronów, a każdy neuron 

dostosowuje sygnał przed przekazaniem go dalej. Sztuczna sieć neuronowa wykorzystuje wagi do 

dostosowania każdego sygnału. Siła sieci polega na znalezieniu właściwej równowagi wag w celu 

utworzenia wzorców w relacjach danych. Dostosowywanie wag jest kosztowne obliczeniowo, 

ponieważ przestrzeń wyszukiwania jest ogromna. Wyobraź sobie, że musisz brutalnie wymusić każdą 

możliwą kombinację liczb dziesiętnych dla 10 wag. Ten proces trwałby latami. Nie panikuj, jeśli ta 

koncepcja brzmi myląco. Jak działają sztuczne sieci neuronowe, zajmiemy się w rozdziale 9. 

Optymalizacja roju cząstek może być wykorzystana do szybszego dostosowania wag sieci 

neuronowych, ponieważ szuka ona optymalnych wartości w przestrzeni poszukiwań bez wyczerpująco 

próbując każdego z nich. 

• Śledzenie ruchu w filmach - Śledzenie ruchu ludzi jest trudnym zadaniem w wizji komputerowej. 

Celem jest rozpoznanie pozycji ludzi i zasugerowanie ruchu przy użyciu samych informacji z obrazów 

na wideo. Ludzie poruszają się inaczej, chociaż ich stawy poruszają się podobnie. Ponieważ obrazy 

zawierają wiele aspektów, przestrzeń poszukiwań staje się duża, a wiele wymiarów umożliwia 



przewidywanie ruchu osoby. Optymalizacja roju cząstek działa dobrze w dużych przestrzeniach 

wyszukiwania i może być używana do poprawy wydajności śledzenia i przewidywania ruchu. 

• Poprawa mowy w nagraniach audio-audio jest dopracowana. W tle zawsze słychać szum, który może 

zakłócać to, co ktoś mówi w nagraniu. Rozwiązaniem jest usunięcie szumu z nagranych klipów 

dźwiękowych mowy. Technika stosowana w tym celu polega na filtrowaniu klipu audio za pomocą 

szumu i porównywaniu podobnych dźwięków w celu usunięcia szumu w klipie audio. To rozwiązanie 

jest nadal skomplikowane, ponieważ redukcja pewnych częstotliwości może być dobra dla części klipu 

audio, ale może pogorszyć inne jego części. Aby zapewnić dobre usuwanie szumów, należy 

przeprowadzić dokładne wyszukiwanie i dopasowywanie. Tradycyjne metody są powolne, ponieważ 

przestrzeń wyszukiwania jest duża. Optymalizacja roju cząstek działa dobrze w dużych przestrzeniach 

wyszukiwania i może służyć do przyspieszenia procesu usuwania szumu z klipów audio. 



Nauczanie maszynowe 

Co to jest uczenie maszynowe? 

Uczenie się maszynowe może wydawać się trudną koncepcją do uczenia się i stosowania, ale przy 

odpowiednim ujęciu i zrozumieniu procesu i algorytmów może być interesująca i zabawna. Załóżmy, 

że szukasz nowego mieszkania. Rozmawiasz z przyjaciółmi i rodziną oraz wyszukujesz w internecie 

mieszkania w mieście. Zauważasz, że mieszkania w różnych obszarach mają różne ceny. Oto niektóre z 

twoich obserwacji ze wszystkich twoich badań: 

• Mieszkanie z jedną sypialnią w centrum miasta (blisko pracy) kosztuje 5 000 USD miesięcznie. 

• Mieszkanie z dwoma sypialniami w centrum miasta kosztuje 7 000 USD miesięcznie. 

• Jednopokojowe mieszkanie w centrum miasta z garażem kosztuje 6 000 USD miesięcznie. 

• Jednopokojowe mieszkanie poza centrum miasta, gdzie będziesz musiał dojeżdżać do pracy, kosztuje 

3000 $ miesięcznie. 

• Mieszkanie z dwoma sypialniami poza centrum miasta kosztuje 4500 $ miesięcznie. 

• Mieszkanie z jedną sypialnią poza centrum miasta kosztuje 3 800 $ miesięcznie. 

Zauważasz pewne wzorce. Apartamenty w centrum miasta są najdroższe i zwykle kosztują od 5000 do 

7000 USD miesięcznie. Apartamenty poza miastem są tańsze. Zwiększenie liczby pokoi to od 1500 do 

2000 dolarów miesięcznie, a dostęp do garażu od 800 do 1000 dolarów miesięcznie. 

Ten przykład pokazuje, jak używamy danych do znajdowania wzorców i podejmowania decyzji. Jeśli 

napotkasz dwupokojowe mieszkanie w centrum miasta z garażem, rozsądnie jest założyć, że cena 

wyniesie około 8 000 USD miesięcznie. Uczenie maszynowe ma na celu znalezienie wzorców w danych 

dla przydatnych aplikacji w świecie rzeczywistym. Moglibyśmy znaleźć wzorzec w tym małym zbiorze 

danych, ale uczenie maszynowe dostrzega je dla nas w dużych, złożonych zestawach danych. Rysunek  

przedstawia relacje między różnymi atrybutami danych.  

 

Każda kropka reprezentuje indywidualną właściwość. Zauważ, że więcej kropek znajduje się bliżej 

centrum miasta i że istnieje wyraźny wzór związany z cenami miesięcznymi: cena stopniowo spada 

wraz ze wzrostem odległości od centrum miasta. W cenie miesięcznej występuje również wzór 

związany z liczbą pokoi; różnica między dolną grupą kropek a górną pokazuje, że cena znacznie 

podskakuje. Naiwnie można było przypuszczać, że efekt ten może mieć związek z odległością od 

centrum miasta. Algorytmy uczenia maszynowego mogą pomóc nam zweryfikować lub unieważnić to 

założenie. W tym rozdziale szczegółowo omówimy, jak działa ten proces. 



Zazwyczaj dane są przedstawiane w tabelach. Kolumny są określane jako cechy danych, a wiersze jako 

przykłady. Kiedy porównujemy dwie cechy, mierzona cecha jest czasami reprezentowana jako y, a 

zmieniane cechy są grupowane jako x. Będziemy lepiej rozumieć tę terminologię, gdy będziemy 

rozwiązywać pewne problemy. 

Problemy związane z uczeniem maszynowym 

Uczenie maszynowe jest przydatne tylko wtedy, gdy masz dane i masz pytania, na które można 

odpowiedzieć. Algorytmy uczenia maszynowego znajdują wzorce w danych, ale nie mogą magicznie 

robić użytecznych rzeczy. Różne kategorie algorytmów uczenia maszynowego używają różnych podejść 

do różnych scenariuszy, aby odpowiedzieć na różne pytania. Te szerokie kategorie to uczenie się pod 

nadzorem, uczenie się bez nadzoru i uczenie się ze wzmocnieniem, które omówimy później. 

Uczenie nadzorowane 

Jedną z najpopularniejszych technik tradycyjnego uczenia maszynowego jest uczenie się pod 

nadzorem. Chcemy przyjrzeć się danym, zrozumieć wzorce i relacje między danymi oraz przewidzieć 

wyniki, jeśli otrzymamy nowe przykłady różnych danych w tym samym formacie. Problem ze 

znalezieniem mieszkania jest przykładem nadzorowanego uczenia się w celu znalezienia wzorca. 

Widzimy również ten przykład w akcji, gdy wpisujemy wyszukiwanie, które jest automatycznie 

uzupełniane lub gdy aplikacje muzyczne sugerują nowe utwory do słuchania na podstawie naszej 

aktywności i preferencji. 

Uczenie nadzorowane ma dwie podkategorie: regresja i klasyfikacja.  

Regresja obejmuje narysowanie linii przez zbiór punktów danych, aby jak najlepiej dopasować się do 

ogólnego kształtu danych. Regresję można wykorzystać w takich zastosowaniach, jak trendy między 

inicjatywami marketingowymi a sprzedażą. (Czy istnieje bezpośredni związek między marketingiem za 

pośrednictwem reklam online a rzeczywistą sprzedażą produktu?) Można go również wykorzystać do 

określenia czynników, które na coś wpływają. (Czy istnieje bezpośredni związek między czasem a 

wartością kryptowaluty i czy wartość kryptowaluty będzie rosła wykładniczo w miarę upływu czasu?) 

Zajmiemy się nadzorowanym uczeniem się później. Klasyfikacja ma na celu przewidywanie kategorii 

przykładów na podstawie ich cech. (Czy możemy określić, czy coś jest samochodem, czy ciężarówką na 

podstawie liczby kół, masy i prędkości maksymalnej?) Klasyfikację omówimy w dalszej części. 

Uczenie się bez nadzoru 

Uczenie się nienadzorowane obejmuje znajdowanie podstawowych wzorców w danych, które mogą 

być trudne do znalezienia przez ręczne sprawdzanie danych. Uczenie się bez nadzoru jest przydatne w 

przypadku grupowania danych o podobnych cechach i odkrywania funkcji, które są ważne w danych. 

Na przykład w witrynie handlu elektronicznego produkty mogą być grupowane na podstawie zachowań 

zakupowych klientów. Jeśli wielu klientów kupi razem mydło, gąbki i ręczniki, prawdopodobnie zrobi 

to więc chcą takiej kombinacji produktów, więc mydło, gąbki i ręczniki byłyby grupowane i polecane 

nowym klientom. 

Uczenie się ze wzmocnieniem 

Uczenie się ze wzmocnieniem jest inspirowane psychologią behawioralną i działa poprzez nagradzanie 

lub karanie algorytmu na podstawie jego działań w środowisku. Ma podobieństwa do uczenia się 

nadzorowanego i uczenia się bez nadzoru, a także wiele różnic. Uczenie się ze wzmocnieniem ma na 

celu przeszkolenie agenta w środowisku opartym na nagrodach i karach. Wyobraź sobie, że nagradzasz 



zwierzaka za dobre zachowanie przysmakami; im więcej jest nagradzane za określone zachowanie, tym 

bardziej będzie ono okazywane ,to zachowanie. Omawiamy uczenie się przez wzmacnianie na koniec. 

Przepływ pracy w uczeniu maszynowym.  

Uczenie maszynowe to nie tylko algorytmy. W rzeczywistości często dotyczy to kontekstu danych, 

przygotowania danych i zadawanych pytań. Pytania możemy znaleźć na dwa sposoby: 

• Problem można rozwiązać za pomocą uczenia maszynowego i należy zebrać odpowiednie dane, aby 

go rozwiązać. Załóżmy, że bank ma ogromną ilość danych transakcyjnych dotyczących legalnych i 

oszukańczych transakcji i chce wytrenować model z pytaniem: „Czy możemy wykrywać oszukańcze 

transakcje w czasie rzeczywistym?” 

• Mamy dane w określonym kontekście i chcemy określić, jak można je wykorzystać do rozwiązania 

kilku problemów. Na przykład firma rolnicza może mieć dane o pogodzie w różnych lokalizacjach, 

wymaganym odżywianiu dla różnych roślin i zawartości gleby w różnych lokalizacjach. Pytanie może 

brzmieć „Jakie korelacje i relacje możemy znaleźć wśród różnych typów danych?” Relacje te mogą 

skutkować bardziej konkretnym pytaniem, takim jak „Czy możemy określić najlepszą lokalizację do 

uprawy określonej rośliny na podstawie pogody i gleby w tym miejscu?” 

Zbieranie i rozumienie danych: poznaj swój kontekst 

Zbieranie i rozumienie danych, z którymi pracujesz, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego działania 

systemów uczących się. Jeśli pracujesz w określonej dziedzinie w branży finansowej, znajomość 

terminologii i działania procesów i danych w tym obszarze jest ważna dla pozyskania danych, które 

najlepiej pomogą odpowiedzieć na pytania dotyczące celu, który próbujesz osiągnąć . Jeśli chcesz 

zbudować system wykrywania oszustw, zrozumienie, jakie dane o transakcjach są przechowywane i co 

to oznacza, ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji fałszywych transakcji. Dane mogą również 

wymagać pozyskania z różnych systemów i połączenia ich, aby były skuteczne. Czasami dane, których 

używamy, są uzupełniane danymi spoza organizacji w celu zwiększenia dokładności. W tej sekcji 

używamy przykładowego zestawu danych dotyczących pomiarów diamentów, aby zrozumieć przepływ 

pracy uczenia maszynowego i zbadać różne algorytmy. 

 

Tabela opisuje kilka diamentów i ich właściwości. X, Y i Z opisują rozmiar diamentu w trzech wymiarach 

przestrzennych. 



 

 

Zestaw danych romb składa się z 10 kolumn danych, które są określane jako cechy. Ten zestaw danych 

ma ponad 50 000 wierszy. Oto, co oznacza każda funkcja: 

• Karat - waga diamentu. Poza zainteresowaniem: 1 karat to 200 mg. 

• Cięcie - jakość diamentu poprzez zwiększenie jakości: uczciwa, dobra, bardzo dobra, premium i 

idealna. 

• Kolor - kolor diamentu w zakresie od D do J, gdzie D to najlepszy kolor, a J to najgorszy kolor. D 

oznacza czysty diament, a J - zamglony. 

• Czystość - niedoskonałości diamentu, poprzez obniżenie jakości: FL, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, 

I1, I2 i I3. (Nie martw się o zrozumienie tych nazw kodowych; reprezentują one różne poziomy 

doskonałości). 

• Głębokość - procent głębokości, który jest mierzony od łodygi do stołu diamentu. Zwykle stosunek 

stołu do głębokości jest ważny dla „błyszczącej” estetyki diamentu. 

• Tabela - Procent płaskiego końca diamentu w stosunku do wymiaru X. 

• Cena - cena diamentu w momencie sprzedaży. 

• X-Wymiar x diamentu w milimetrach. 

• Y-Wymiar y diamentu, w milimetrach. 

• Z-Wymiar z diamentu w milimetrach. 



Pamiętaj o tym zestawie danych; będziemy go używać, aby zobaczyć, jak dane są przygotowywane i 

przetwarzane przez algorytmy uczenia maszynowego. 

Przygotowanie danych: Wyczyść i zmagaj się 

Dane ze świata rzeczywistego nigdy nie są idealne do pracy. Dane mogą pochodzić z różnych systemów 

i różnych organizacji, które mogą mieć różne standardy i zasady dotyczące integralności danych. 

Zawsze brakuje danych, są niespójne dane i dane w formacie, z którym trudno jest pracować dla 

algorytmów, których chcemy używać. W przykładowym zestawie danych o rombach w tabeli  ważne 

jest, aby zrozumieć, że kolumny są określane jako cechy danych, a każdy wiersz jest przykładem. 

 

BRAKUJĄCE DANE 

W tabeli  w przykładzie 4 brakuje wartości funkcji Głębokość, a w przykładzie 12 brakuje wartości dla 

Wytnij, Tabela i Y. Aby porównać przykłady, potrzebujemy pełnego zrozumienia danych, a brakujące 

wartości utrudniają to zrozumienie. Celem projektu uczenia maszynowego może być oszacowanie tych 

wartości; szacujemy w nadchodzącym materiale. Załóżmy, że brakujące dane będą problematyczne w 

naszym celu, aby wykorzystać je do czegoś pożytecznego. Oto kilka sposobów radzenia sobie z 

brakującymi danymi: 

• Usuń-Usuń przykłady, które mają brakujące wartości dla cech - w tym przypadku przykłady 4 i 12. 

Zaletą tego podejścia jest to, że dane są bardziej wiarygodne, ponieważ nic nie jest zakładane, jednak 

usunięte przykłady mogły być ważne dla celu staramy się to osiągnąć. 



• Średnia lub mediana - Inną opcją jest zastąpienie brakujących wartości średnią lub medianą dla 

odpowiedniej cechy. Średnia jest średnią obliczoną przez dodanie wszystkich wartości i podzielenie 

przez liczbę przykładów. Medianę oblicza się, porządkując przykłady według wartości rosnąco i 

wybierając wartość pośrodku. 

Użycie średniej jest łatwe i wydajne, ale nie bierze pod uwagę możliwych korelacji między cechami. 

Tego podejścia nie można używać z funkcjami kategorialnymi, takimi jak funkcje Wytnij, Przejrzystość 

i Głębokość w zestawie danych diamentu. Aby obliczyć średnią funkcji Tabela, dodajemy każdą 

dostępną wartość i dzielimy całość przez liczbę użytych wartości: 

 

Użycie średniej z tabeli dla brakujących wartości wydaje się mieć sens, ponieważ rozmiar tabeli nie 

wydaje się radykalnie różnić w różnych przykładach danych. Ale mogą istnieć korelacje, których nie 

widzimy, takie jak związek między rozmiarem tabeli a szerokość diamentu (wymiar X). Z drugiej strony, 

użycie średniej w karatach nie ma sensu, ponieważ możemy zobaczyć korelację między cechą Carat i 

cechą Price, jeśli wykreślimy dane na wykresie. Cena wydaje się rosnąć wraz ze wzrostem wartości w 

karatach. 

• Najczęściej - Zastąp brakujące wartości wartością, która występuje najczęściej dla tej funkcji, która 

jest znana jako tryb danych. To podejście sprawdza się dobrze w przypadku cech kategorialnych, ale 

nie uwzględnia możliwych korelacji między cechami i może wprowadzać odchylenie przy użyciu 

najczęstszych wartości. 

• (Zaawansowane) Podejścia statystyczne - Użyj k najbliższego sąsiada lub sieci neuronowych. 

Najbliższy sąsiad K wykorzystuje wiele cech danych do znalezienia wartości szacunkowej. Podobnie jak 

najbliższy sąsiad K, sieć neuronowa może dokładnie przewidzieć brakujące wartości, mając 

wystarczającą ilość danych. Oba algorytmy są kosztowne obliczeniowo w celu obsługi brakujących 

danych. 

• (Zaawansowane) Nic nie rób - niektóre algorytmy obsługują brakujące dane bez żadnego 

przygotowania, takie jak XGBoost, ale algorytmy, które będziemy badać, zawiodą. 

WARTOŚCI DWUZNACZNE 

Innym problemem są wartości, które oznaczają to samo, ale są inaczej reprezentowane. Przykłady w 

zestawie danych o rombach to wiersze 2, 9, 10 i 12. Wartości funkcji Wytnij i Przejrzystość są pisane 

małymi literami, a nie dużymi. Zwróć uwagę, że wiemy to tylko dlatego, że rozumiemy te funkcje i 

możliwe ich wartości. Bez tej wiedzy moglibyśmy postrzegać sprawiedliwość i uczciwość jako różne 

kategorie. Aby rozwiązać ten problem, możemy ujednolicić te wartości na wielkie lub małe litery, aby 

zachować spójność. 

KODOWANIE DANYCH KATEGORYCZNYCH 

Ponieważ komputery i modele statystyczne działają z wartościami liczbowymi, wystąpi problem z 

modelowaniem wartości łańcuchów i wartości kategorialnych, takich jak Dostateczna, Dobra, SI1 i I1. 

Musimy przedstawić te wartości jakościowe jako wartości liczbowe. Oto sposoby wykonania tego 

zadania: 



• Jedno gorące kodowanie - Pomyśl o jednym gorącym kodowaniu jako przełącznikach, z których 

wszystkie są wyłączone oprócz jednego. Ten, który jest włączony, reprezentuje obecność funkcji w tym 

miejscu. Gdybyśmy mieli przedstawić Cut z jednym gorącym kodowaniem, funkcja Cut staje się 

pięcioma różnymi funkcjami, a każda wartość wynosi 0, z wyjątkiem tej, która reprezentuje wartość 

Cut dla każdego odpowiedniego przykładu 

• Kodowanie etykiet - reprezentowanie każdej kategorii jako liczby od 0 do liczby kategorii. To 

podejście powinno być stosowane tylko w przypadku ocen lub etykiet; w przeciwnym razie model, 

który będziemy trenować, zakłada, że liczba ma znaczenie dla przykładu i może wprowadzać 

niezamierzone odchylenie. 

DANE DOTYCZĄCE TESTÓW I SZKOLEŃ 

Zanim przejdziemy do trenowania modelu regresji liniowej, musimy upewnić się, że mamy dane do 

nauczenia (lub wytrenowania) modelu, a także pewne dane, aby sprawdzić, jak dobrze radzi sobie w 

przewidywaniu nowych przykładów. Wróćmy do przykładu ceny nieruchomości w sekcji 8.1. Po 

zapoznaniu się z atrybutami wpływającymi na cenę, mogliśmy przewidzieć cenę, patrząc na odległość 

i liczbę pokoi. W tym przykładzie użyjemy tabeli  jako danych treningowych, ponieważ mamy więcej 

danych ze świata rzeczywistego do późniejszego szkolenia. 

 

Trenowanie modelu: przewidywanie z regresją liniową 

Wybór algorytmu do wykorzystania opiera się w dużej mierze na dwóch czynnikach: zadawanym 

pytaniu oraz naturze dostępnych danych. Jeśli chodzi o prognozowanie ceny diamentu o określonej 

wadze w karatach, przydatne mogą być algorytmy regresji. Wybór algorytmu zależy również od liczby 

cech w zbiorze danych i relacji między tymi cechami. Jeśli dane mają wiele wymiarów (istnieje wiele 

cech, które należy wziąć pod uwagę podczas prognozowania), możemy rozważyć kilka algorytmów i 

podejść do danych. Regresja oznacza przewidywanie ciągłej wartości, takiej jak cena lub karat 

diamentu. Ciągłe oznacza, że wartości mogą być dowolną liczbą z zakresu. Na przykład cena 2271 USD 



jest wartością ciągłą między 0 a maksymalną ceną dowolnego diamentu, której regresja może pomóc 

w przewidywaniu. Regresja liniowa to jeden z najprostszych algorytmów uczenia maszynowego; 

znajduje relacje między dwiema zmiennymi i pozwala przewidzieć jedną zmienną na podstawie drugiej. 

Przykładem jest przewidywanie ceny diamentu na podstawie jego wartości w karatach. Patrząc na 

wiele przykładów znanych diamentów, w tym ich cenę i wartość w karatach, możemy nauczyć modelkę 

relacji i zapytać aby oszacować prognozy. 

DOPASOWANIE LINII DO DANYCH 

Zacznijmy od znalezienia trendu w danych i spróbujmy dokonać pewnych prognoz. Przy badaniu 

regresji liniowej zadajemy sobie pytanie: „Czy istnieje korelacja między karatami diamentu a jego ceną, 

a jeśli tak, czy możemy dokonać dokładnych prognoz?” Zaczynamy od wyodrębnienia cech karatów i 

cen oraz wykreślenia danych na wykresie. Ponieważ chcemy znaleźć cenę na podstawie wartości w 

karatach, będziemy traktować karaty jako x, a cenę jako y. Dlaczego wybraliśmy to podejście? 

• Carat jako zmienna niezależna (x) - zmienna niezależna to taka, która jest zmieniana w eksperymencie 

w celu określenia wpływu na zmienną zależną. W tym przykładzie wartość karatów zostanie 

skorygowana, aby określić cenę diamentu o tej wartości. 

• Cena jako zmienna zależna (y) - zmienna zależna to taka, która jest testowana. Oddziałuje na nią 

zmienna niezależna i mierzone są zmiany w zmiennej zależnej. W naszym przykładzie interesuje nas 

cena przy określonej wartości w karatach. Rysunek 8.6 przedstawia dane dotyczące karatów i cen 

wykreślone na wykresie. 

 

Zwróć uwagę, że w porównaniu z ceną wartości w karatach są niewielkie. Cena idzie w tysiące, a karaty 

mieszczą się w przedziale dziesiętnym. Aby obliczenia były łatwiejsze do zrozumienia do celów nauki w 

tym rozdziale, możemy skalować wartości w karatach, aby były porównywalne z wartościami cen. 

Mnożąc każdą wartość w karatach przez 1000, otrzymamy liczby, które łatwiej będzie obliczyć ręcznie 

w nadchodzących solucjach. Zwróć uwagę, że skalując wszystkie wiersze, nie wpływamy na relacje w 

danych, ponieważ w każdym przykładzie zastosowano tę samą operację. 

ZNALEZIENIE ŚRODKA CECH 

Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, aby znaleźć linię regresji, jest znalezienie średniej dla każdej 

cechy. Średnia to suma wszystkich wartości podzielona przez liczbę wartości. Średnia dla karatów 

wynosi 1229, co odpowiada pionowej linii na osi x. Średnia cena wynosi 3431, co odpowiada poziomej 

linii na osi y. Średnia jest ważna, ponieważ matematycznie każda linia regresji, którą znajdziemy, 

przejdzie przez przecięcie średniej x i średniej y. Przez ten punkt może przechodzić wiele linii. Niektóre 

linie regresji mogą być lepsze niż inne w dopasowywaniu danych. Metoda najmniejszych kwadratów 

ma na celu utworzenie linii, która minimalizuje odległości między linią a wszystkimi punktami w zbiorze 



danych. Metoda najmniejszych kwadratów jest popularną metodą znajdowania linii regresji. Rysunek 

8.9 ilustruje przykłady linii regresji. 

 

ZNAJDOWANIE LINII REGRESYJNYCH METODĄ KWADRATÓW 

Ale jaki jest cel linii regresji? Załóżmy, że budujemy metro, które stara się być jak najbliżej wszystkich 

głównych budynków biurowych. Nie będzie możliwe posiadanie linii metra, która jeździ do każdego 

budynku; będzie zbyt wiele stacji i kosztów. Postaramy się więc stworzyć prostą trasę, która 

minimalizuje odległość do każdego budynku. Niektórzy dojeżdżający do pracy mogą iść dalej niż inni, 

ale linia prosta jest zoptymalizowana dla każdego biura. Ten cel jest dokładnie tym, do czego dąży linia 

regresji; budynki to punkty danych, a linia to prosta ścieżka metra. Regresja liniowa zawsze znajdzie 

linię prostą dopasowaną do danych, aby zminimalizować ogólną odległość między punktami. 

Zrozumienie równania dla prostej jest ważne, ponieważ nauczymy się znajdować wartości zmiennych 

opisujących linię. Linię prostą reprezentuje równanie y = c + mx: 

• y: zmienna zależna 

• x: zmienna niezależna 

• m: nachylenie linii 

• c: Wartość y, w której linia przecina oś y 

Do znalezienia linii regresji używana jest metoda najmniejszych kwadratów. Na wysokim poziomie 

proces obejmuje kroki przedstawione na rysunku. Nie martw się, jeśli postać wygląda nieco 

zniechęcająco; będziemy pracować na każdym kroku. 

 



Jak dotąd nasza linia ma kilka znanych zmiennych. Wiemy, że wartość ax to 1229, a wartość ay to 3431, 

jak pokazano w kroku 2. Następnie obliczamy różnicę między każdą wartością w karatach a średnią w 

karatach, a także różnicę między każdą wartością ceny a średnią ceny, aby znaleźć (x - średnia z x) i (y 

- średnia z y), które są używane w kroku 3. W kroku 3 musimy również obliczyć kwadrat różnicy między 

każdym karatem a średnią karata, aby znaleźć (x - średnia z x) ^ 2. Musimy również zsumować te 

wartości, aby zminimalizować, co wynosi 3703690. Ostatnią brakującą wartością dla równania w kroku 

3 jest wartość dla (x - średnia z x) * (y - średnia z y). Ponownie wymagana jest suma wartości. Suma 

wynosi 11624370. Teraz możemy wstawić obliczone wartości do równania najmniejszych kwadratów, 

aby obliczyć m. 

 

Teraz, gdy mamy już wartość m, możemy obliczyć c, podstawiając średnie wartości dla x i y. Pamiętaj, 

że wszystkie linie regresji przejdą przez ten punkt, więc jest to znany punkt na linii regresji: 

 

Na koniec możemy wykreślić linię, generując pewne wartości karatów między wartością minimalną a 

wartością maksymalną, podłączając je do równania reprezentującego linię regresji, a następnie 

wykreślając ją. 



 

Wyszkoliliśmy linię regresji liniowej na podstawie naszego zbioru danych, który dokładnie pasuje do 

danych, więc ręcznie wykonaliśmy kilka systemów uczących się. 

Pseudo kod 

Kod jest podobny do kroków, przez które przeszliśmy. Jedynymi interesującymi aspektami są dwie 

pętle for używane do obliczania sumowanych wartości przez iterację każdego elementu w zestawie 

danych. 



 

Testowanie modelu: Określ dokładność modelu 

Teraz, gdy wyznaczyliśmy linię regresji, możemy jej użyć do prognozowania cen dla innych wartości 

karatów. Możemy zmierzyć wydajność linii regresji za pomocą nowych przykładów, w których znamy 

rzeczywistą cenę i określamy, jak dokładny jest model regresji liniowej. Nie możemy przetestować 

modelu przy użyciu tych samych danych, których użyliśmy do jego trenowania. Takie podejście 

zapewniłoby dużą dokładność i byłoby bez znaczenia. Wytrenowany model musi zostać przetestowany 

przy użyciu rzeczywistych danych  jeśli nie został z tym przeszkolony. 

ODDZIELANIE DANYCH TRENINGOWYCH I TESTOWYCH 

Dane treningowe i testowe są zwykle dzielone po 80/20, przy czym 80 procent dostępnych danych jest 

używanych jako dane szkoleniowe, a 20 procent służy do testowania modelu. Wartości procentowe są 

używane, ponieważ liczba przykładów potrzebnych do dokładnego wytrenowania modelu jest trudna 

do określenia; różne konteksty i zadawane pytania mogą wymagać więcej lub mniej danych. Rysunek 

8.14 i tabela 8.13 przedstawiają zestaw danych testowych dla przykładu diamentu.  

 



 

Pamiętaj, że przeskalowaliśmy wartości w karatach, aby były liczbami o podobnym rozmiarze do 

wartości ceny (wszystkie wartości w karatach zostały pomnożone przez 1000) - aby ułatwić ich czytanie 

i pracę. Kropki reprezentują punkty danych testowych, a linia przedstawia wytrenowaną linię regresji. 

Testowanie modelu obejmuje tworzenie prognoz na podstawie niewidocznych danych szkoleniowych, 

a następnie porównywanie dokładności prognoz modelu z rzeczywistymi wartościami. W przykładzie 

diamentu mamy rzeczywiste wartości cen, więc określimy, co przewiduje model i porównamy różnicę.  

POMIAR WYDAJNOŚCI LINII 

W regresji liniowej popularną metodą pomiaru dokładności modelu jest obliczenie R2 (R do kwadratu). 

R2 służy do określenia wariancji między wartością rzeczywistą a wartością przewidywaną. Do obliczenia 

wyniku R2 stosuje się następujące równanie: 

 

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, podobnie jak w kroku szkoleniowym, jest obliczenie średniej z 

rzeczywistych wartości cen, obliczenie odległości między rzeczywistymi wartościami cen a średnią cen, 

a następnie obliczenie kwadratu tych wartości. Używamy wartości wykreślonych jako kropki na 

rysunku  wcześniej w tym rozdziale. Następnym krokiem jest obliczenie przewidywanej wartości ceny 

dla każdej wartości w karatach, podniesienie wartości do kwadratu i obliczenie sumy wszystkich tych 

wartości. Wykorzystując sumę kwadratu różnicy między przewidywaną ceną i średnią oraz sumę 

kwadratu różnicy między rzeczywistą ceną a średnią, możemy obliczyć wynik R2: 



 

Wynik - 0,88 - oznacza, że model jest dokładny w 88 procentach względem nowych niewidocznych 

danych. Ten wynik jest dość dobry, pokazując, że model regresji liniowej jest dość dokładny. W 

przypadku diamentu ten wynik jest zadowalający. Ustalenie, czy dokładność jest zadowalająca w 

przypadku problemu, który próbujemy rozwiązać, zależy od domeny problemu. Będziemy badać 

wydajność modeli uczenia maszynowego później. Informacje dodatkowe: Regresję liniową można 

zastosować do większej liczby wymiarów. Możemy określić związek między wartościami w karatach, 

cenami i szlifem diamentów, na przykład w procesie zwanym regresją wielokrotną. Ten proces 

komplikuje obliczenia, ale podstawowe zasady pozostają takie same. 

Poprawa dokładności 

Po przeszkoleniu modelu na danych i pomiarze, jak dobrze działa on na nowych danych testowych, 

mamy pojęcie, jak dobrze model działa. Często modele nie działają tak dobrze, jak oczekiwano i jeśli to 

możliwe, należy wykonać dodatkową pracę, aby ulepszyć model. To ulepszenie obejmuje iterację na 

różnych etapach cyklu życia uczenia maszynowego. Wyniki mogą wymagać od nas zwrócenia uwagi na 

co najmniej jeden z poniższych obszarów. Uczenie maszynowe to praca eksperymentalna, w ramach 

której testowane są różne taktyki na różnych etapach, zanim zostanie wybrane najlepsze podejście. W 

przykładzie z diamentem, jeśli model wykorzystujący wartości karatów do przewidywania ceny działał 

słabo, możemy użyć wymiarów diamentu, które wskazują rozmiar, w połączeniu z wartością w 

karatach, aby spróbować dokładniej przewidzieć cenę. Oto kilka sposobów na poprawę dokładności 

modelu. 

• Zbierz więcej danych. Jednym z rozwiązań może być zebranie większej ilości danych związanych z 

badanym zbiorem danych, być może uzupełnienie danych o odpowiednie dane zewnętrzne lub 

włączenie danych, które wcześniej nie były brane pod uwagę. 

• Przygotuj dane inaczej. Dane używane do szkolenia mogą wymagać innego przygotowania. Odnosząc 

się do technik stosowanych do naprawy danych, podejście może być błędne. Być może będziemy 

musieli użyć różnych technik, aby znaleźć wartości brakujących danych, zastąpić niejednoznaczne dane 

i zakodować dane kategorialne. 

• Wybierz różne funkcje w danych. Inne cechy zbioru danych mogą być lepiej dostosowane do 

przewidywania zmiennej zależnej. Wartość wymiaru X może być dobrym wyborem do przewidywania 

wartości tabeli, na przykład, ponieważ ma z nią fizyczny związek, jak pokazano na rysunku terminologii 

diamentowej, podczas gdy przewidywanie przejrzystości za pomocą wymiaru X jest bez znaczenia. 

• Użyj innego algorytmu, aby wytrenować model. Czasami wybrany algorytm nie jest dostosowany do 

rozwiązywanego problemu lub charakteru danych. Możemy użyć innego algorytmu, aby osiągnąć 

różne cele. 

• Radzenie sobie z fałszywie dodatnimi testami. Testy mogą mylić. Dobry wynik testu może wskazywać, 

że model działa dobrze, ale gdy model jest przedstawiany z niewidocznymi danymi, może działać słabo. 

Ten problem może wynikać z nadmiernego dopasowania danych. Nadmierne dopasowanie występuje, 

gdy model jest zbyt ściśle dopasowany do danych uczących i nie jest elastyczny, aby radzić sobie z 



nowymi danymi z większą zmiennością. Podejście to ma zwykle zastosowanie do problemów 

klasyfikacyjnych. 

Jeśli regresja liniowa nie przyniosła użytecznych wyników lub gdybyśmy mieli inne pytanie, możemy 

wypróbować szereg innych algorytmów. W następnych dwóch sekcjach zostaną zbadane algorytmy, 

których należy użyć, gdy pytanie ma inny charakter. 

Klasyfikacja z drzewami decyzyjnymi 

Mówiąc najprościej, problemy klasyfikacyjne polegają na przypisaniu etykiety do przykładu na 

podstawie jego atrybutów. Różni się to od regresji, w której szacowana jest wartość. Zagłębmy się w 

problemy klasyfikacyjne i sposoby ich rozwiązywania. 

Problemy klasyfikacyjne: albo to, albo tamto 

Dowiedzieliśmy się, że regresja polega na przewidywaniu wartości na podstawie jednej lub kilku innych 

zmiennych, takich jak przewidywanie ceny diamentu, biorąc pod uwagę jego wartość w karatach. 

Klasyfikacja jest podobna, ponieważ ma na celu przewidywanie wartości, ale przewiduje klasy 

dyskretne zamiast wartości ciągłych. Wartości dyskretne to cechy jakościowe zestawu danych, takie 

jak Wytnij, Kolor lub Przejrzystość w zestawie danych o diamentach, w przeciwieństwie do wartości 

ciągłych, takich jak Cena lub Głębokość. Oto kolejny przykład. Załóżmy, że mamy kilka pojazdów, które 

są samochodami osobowymi i ciężarowymi. Zmierzymy wagę każdego pojazdu i liczbę kół każdego 

pojazdu. Na razie zapominamy też, że samochody i ciężarówki wyglądają inaczej. Prawie wszystkie 

samochody mają cztery koła, a wiele dużych ciężarówek ma więcej niż cztery koła. Ciężarówki są zwykle 

cięższe niż samochody, ale są to duże obiekty sportowe , pojazd może być tak ciężki jak mała 

ciężarówka. Mogliśmy znaleźć relacje między masą a liczbą kół pojazdów, aby przewidzieć, czy pojazd 

jest samochodem, czy ciężarówką. 

Podstawy drzew decyzyjnych 

Do rozwiązywania problemów regresji i klasyfikacji stosuje się różne algorytmy. Niektóre popularne 

algorytmy obejmują maszyny wektorów pomocniczych, drzewa decyzyjne i lasy losowe. W tej sekcji 

przyjrzymy się algorytmowi drzewa decyzyjnego, aby nauczyć się klasyfikacji. Drzewa decyzyjne to 

struktury opisujące serię decyzji podejmowanych w celu znalezienia pliku dla rozwiązania problemu. 

Jeśli decydujemy, czy nosić szorty na cały dzień, możemy podjąć szereg decyzji, aby poinformować o 

wyniku. Czy w ciągu dnia będzie zimno? Jeśli nie, czy wyjdziemy późnym wieczorem, gdy zrobi się 

zimno? Moglibyśmy zdecydować się na założenie szortów w ciepły dzień, ale nie wtedy, gdy 

wychodzimy, gdy robi się zimno. W przypadku diamentu spróbujemy przewidzieć cięcie diamentu na 

podstawie wartości w karatach i cenie przy użyciu drzewa decyzyjnego. Aby uprościć ten przykład, 

załóżmy, że jesteśmy sprzedawcą diamentów, który nie dba o każde konkretne cięcie. Poszczególne 

cięcia pogrupujemy w dwie szersze kategorie. Kawałki dobre i dobre zostaną zgrupowane w kategorii 

Okay, a cięcia bardzo dobre, premium i idealne zostaną zgrupowane w kategorii o nazwie Perfect. Nasz 

przykładowy zbiór danych wygląda teraz jak tabela 



 

 

Patrząc na wartości w tym małym przykładzie i intuicyjnie szukając wzorców, możemy zauważyć pewne 

wzorce. Wydaje się, że cena znacznie wzrosła po 0,98 karata, a podwyższona cena wydaje się 

korelować z diamentami, które są doskonałe, podczas gdy diamenty o mniejszych wartościach karatów 

są zwykle średnie. Ale przykład 3, który jest doskonały, ma niewielką wartość w karatach. Rysunek 8.18 

pokazuje, co by się stało, gdybyśmy utworzyli pytania do filtrowania danych i ręcznej ich kategoryzacji. 

 

Dzięki niewielkiemu zestawowi danych mogliśmy łatwo ręcznie kategoryzować diamenty. Jednak w 

rzeczywistych zestawach danych istnieją tysiące przykładów do przepracowania, z prawdopodobnie 



tysiącami funkcji, co sprawia, że ręczne tworzenie drzewa decyzyjnego jest prawie niemożliwe. Tutaj 

właśnie wkraczają algorytmy drzew decyzyjnych. Drzewa decyzyjne mogą tworzyć pytania filtrujące 

przykłady. Drzewo decyzyjne znajduje wzorce, które moglibyśmy przeoczyć i dokładniej filtruje je. 

Drzewa decyzyjne dotyczące szkolenia 

Aby stworzyć drzewo, które jest inteligentne w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących 

klasyfikacji diamentów, potrzebujemy algorytmu szkoleniowego, który uczy się na podstawie danych. 

Istnieje rodzina algorytmów do uczenia się drzew decyzyjnych i będziemy używać konkretnego 

algorytmu o nazwie CART (Drzewo klasyfikacji i regresji). Podstawa CART i innych algorytmów uczenia 

drzewiastego jest następująca: zdecyduj, jakie pytania zadać i kiedy zadać te pytania, aby najlepiej 

przefiltrować przykłady do odpowiednich kategorii. W przykładzie z diamentem algorytm musi nauczyć 

się najlepszych pytań dotyczących wartości karatów i ceny oraz kiedy je zadać, aby najlepiej podzielić 

diamenty o średniej i doskonałej jakości. 

STRUKTURY DANYCH DLA DRZEW DECYZYJNYCH 

Aby pomóc nam zrozumieć, jak będą wyglądać decyzje podjęte w drzewie, możemy przejrzeć 

następujące struktury danych, które organizują logikę i dane w sposób odpowiedni dla algorytmu 

uczenia się drzewa decyzyjnego: 

• Mapa klas / grup etykiet - Mapa to para klucz-wartość elementów, która nie może mieć dwóch takich 

samych kluczy. Ta struktura jest przydatna do przechowywania liczby przykładów pasujących do 

określonej etykiety i będzie przydatna do przechowywania wartości wymaganych do obliczenia 

entropii, znanej również jako niepewność. Wkrótce dowiemy się o entropii. 

• Drzewo węzłów - jak pokazano na poprzednim rysunku drzewa (rysunek 8.18), kilka węzłów jest 

połączonych, aby utworzyć drzewo. Ten przykład może być znany z niektórych wcześniejszych 

rozdziałów. Węzły w drzewie są ważne przy filtrowaniu / dzieleniu przykładów na kategorie: 

o Węzeł decyzyjny - węzeł, w którym zbiór danych jest dzielony lub filtrowany. 

✓ Pytanie: Jakie pytanie jest zadawane? (Zobacz punkt pytania 

zbliża się). 

✓ Prawdziwe przykłady: przykłady, które odpowiadają na pytanie. 

✓ Fałszywe przykłady: przykłady, które nie odpowiadają na pytanie. 

o Węzeł przykładów / węzeł liścia - węzeł zawierający tylko listę przykładów. Wszystkie przykłady na 

tej liście zostałyby poprawnie sklasyfikowane. 

• Pytanie - pytanie może być reprezentowane w różny sposób w zależności od tego, jak elastyczne jest 

ono. Moglibyśmy zapytać: „Czy wartość w karatach> 0,5 i <1,13?”. Aby ten przykład był łatwy do 

zrozumienia, pytanie dotyczy funkcji zmiennej, wartości zmiennej i operatora> =: „Is carat> = 0.5?” lub 

„Czy cena> = 3045?”. 

o Cecha - funkcja, której dotyczy zapytanie. 

o Wartość - stała wartość, do której porównywana wartość musi być większa lub równa. 

CYKL ŻYCIA W DZIEDZINIE DECYZJI 



W tej sekcji omówiono, w jaki sposób algorytm drzewa decyzyjnego filtruje dane z decyzjami o 

prawidłowej klasyfikacji zbioru danych. Rysunek 8.19 przedstawia etapy szkolenia drzewa decyzyjnego. 

 

Przepływ opisany na rysunku  jest omówiony w pozostałej części tej sekcji. Budując drzewo decyzyjne, 

testujemy wszystkie możliwe pytania, aby określić, które z nich najlepiej zadać w określonym punkcie 

drzewa decyzyjnego. Aby przetestować pytanie, używamy pojęcia entropii - pomiaru niepewności 

zbioru danych. Gdybyśmy mieli pięć diamentów Perfect i pięć diamentów Okay i spróbowalibyśmy 

wybrać diament Perfect, wybierając losowo jeden z dziesięciu diamentów, jakie są szanse, że diament 

będzie Perfect? Biorąc pod uwagę początkowy zestaw danych diamentów z cechami Carat, Price i Cut, 

możemy określić niepewność zbioru danych za pomocą indeksu Giniego. Indeks Giniego równy 0 

oznacza, że zbiór danych nie ma niepewności i jest czysty; na przykład może mieć 10 doskonałych 

diamentów. Rysunek 8.21 przedstawia sposób obliczania wskaźnika Giniego. 

 

Indeks Giniego wynosi 0,5, więc istnieje 50-procentowa szansa na wybranie nieprawidłowo 

oznaczonego przykładu, jeśli zostanie wybrany losowo, jak widać nieco wcześniej na rysunku.  

 



Następnym krokiem jest utworzenie węzła decyzyjnego do podziału danych. Węzeł decyzyjny zawiera 

pytanie, które można wykorzystać do rozsądnego podzielenia danych i zmniejszenia niepewności. 

Pamiętaj, że 0 oznacza brak niepewności. Naszym celem jest podzielenie zbioru danych na podzbiory z 

zerową niepewnością. W oparciu o każdą cechę każdego przykładu generowanych jest wiele pytań, 

aby podzielić dane i określić najlepszy wynik podziału. Ponieważ mamy 2 cechy i 10 przykładów, 

całkowita liczba wygenerowanych pytań wyniosłaby 20. Rysunek przedstawia niektóre z zadanych 

pytań - proste pytania o to, czy wartość cechy jest większa lub równa określonej wartości. 

 

Niepewność w zbiorze danych jest określana przez indeks Giniego, a pytania mają na celu zmniejszenie 

niepewności. Entropia to kolejna koncepcja, która mierzy zaburzenia za pomocą wskaźnika Giniego dla 

określonego podziału danych na podstawie zadanego pytania. Musimy znaleźć sposób na określenie, 

w jakim stopniu pytanie zmniejszyło niepewność, i wykonujemy to zadanie, mierząc przyrost 

informacji. Zysk informacji opisuje ilość informacji uzyskanych poprzez zadawanie określonego pytania. 

Jeśli  jest dużo informacji, niepewność jest mniejsza. Zysk informacji oblicza się przez odjęcie entropii 

przed zadaniem pytania przez entropię po zadaniu pytania, wykonując następujące kroki: 

1. Podziel zbiór danych, zadając pytanie. 

2. Zmierz wskaźnik Giniego dla lewego podziału. 

3. Zmierz entropię dla lewego podziału w porównaniu z zestawem danych przed podziałem. 

4. Zmierz wskaźnik Giniego dla prawego podziału. 

5. Zmierz entropię dla prawego podziału w porównaniu z zestawem danych przed podziałem. 

6. Obliczyć całkowitą entropię po dodaniu lewej entropii i prawej entropii. 

7. Obliczyć zysk informacyjny, odejmując całkowitą entropię po od całkowitej poprzedniej entropii. 

Rysunek ilustruje podział danych i zysk informacji dla pytania „Czy cena> = 3914?” 



 

W przykładzie na rys. obliczany jest przyrost informacji dla wszystkich pytań, a pytanie z największym 

zyskiem informacyjnym jest wybierane jako najlepsze pytanie do zadania w tym punkcie drzewa. 

Następnie oryginalny zbiór danych jest dzielony na podstawie węzła decyzyjnego z pytaniem „Czy 

cena> = 3914?” Węzeł decyzyjny zawierający to pytanie jest dodawany do drzewa decyzyjnego, a lewy 

i prawy podział wynikają z tego węzła. 

Na rysunku , po podzieleniu zbioru danych, lewa strona zawiera czysty zestaw danych samych 

diamentów Perfect, a prawa strona zawiera zestaw danych z mieszanymi klasyfikacjami diamentów, w 

tym dwa diamenty Perfect i pięć diamentów Okay. Kolejne pytanie należy zadać po prawej stronie 

zbioru danych, aby dalej podzielić zbiór danych. Ponownie, kilka pytań jest generowanych przy użyciu 

funkcji każdego przykładu w zestawie danych 



 

Należy zauważyć, że drzewa decyzyjne są zwykle trenowane przy użyciu znacznie większej próbki 

danych. Zadawane pytania muszą być bardziej ogólne, aby uwzględnić szerszą gamę danych, a zatem 

wymagałyby różnorodnych przykładów, na których można się uczyć. 

Pseudo kod 

Programując drzewo decyzyjne od zera, pierwszym krokiem jest policzenie liczby przykładów każdej 

klasy - w tym przypadku liczby diamentów w porządku i liczby diamentów doskonałych. 

 

Następnie przykłady są podzielone na podstawie pytania. Przykłady, które spełniają pytanie, są 

przechowywane w example_true, a pozostałe są przechowywane w examples_false. 



 

Potrzebujemy funkcji, która oblicza indeks Giniego dla zestawu przykładów. Następna funkcja oblicza 

indeks Giniego metodą opisaną na rysunku  

 

information_gain wykorzystuje lewy i prawy podział oraz bieżącą pewność do określenia wzmocnienia 

informacji: 

 

Następna funkcja może wyglądać zniechęcająco, ale polega na iteracji wszystkich funkcji i ich wartości 

w zbiorze danych, znajdując najlepsze informacje, aby określić najlepsze pytanie, jakie należy zadać: 



 

Następna funkcja wiąże wszystko razem, używając funkcji zdefiniowanych wcześniej do zbudowania 

drzewa decyzyjnego: 

 

Zauważ, że ta funkcja jest rekurencyjna. Dzieli dane i rekurencyjnie dzieli wynikowy zestaw danych, 

dopóki nie będzie żadnego zysku informacji, co oznacza, że przykłady nie mogą być dalej dzielone. 

Przypominamy, że węzły decyzyjne są używane do dzielenia przykładów, a węzły przykładów są 

używane do przechowywania podzielonych zestawów przykładów. Dowiedzieliśmy się teraz, jak 

zbudować klasyfikator drzewa decyzyjnego. Pamiętaj, że wytrenowany model drzewa decyzyjnego 

zostanie przetestowany z niewidocznymi danymi, podobnie do metody regresji liniowej opisanej w 

sekcji wcześniejszej. Jednym z problemów związanych z drzewami decyzyjnymi jest nadmierne 

dopasowanie, które występuje, gdy model jest zbyt dobrze wyszkolony na kilku przykładach, ale działa 

słabo w przypadku nowych przykładów. Do nadmiernego dopasowania dochodzi, gdy model uczy się 

wzorców danych uczących, ale nowe dane ze świata rzeczywistego są nieco inne i nie spełniają 

kryteriów podziału wytrenowanego modelu. Model ze 100-procentową dokładnością jest zwykle 

nadmiernie dopasowany do danych. Niektóre przykłady są niepoprawnie klasyfikowane w idealnym 

modelu, co jest konsekwencją tego, że model jest bardziej ogólny i obsługuje różne przypadki. 

Nadmierne dopasowanie może wystąpić w przypadku dowolnego modelu uczenia maszynowego, a nie 

tylko drzew decyzyjnych. Rysunek  ilustruje koncepcję overfittingu. Niedopasowanie obejmuje zbyt 

wiele nieprawidłowych klasyfikacji, a nadmierne dopasowanie nie obejmuje nieprawidłowych 

klasyfikacji; ideał jest gdzieś pomiędzy. 



 

Klasyfikacja przykładów za pomocą drzew decyzyjnych 

Teraz, gdy drzewo decyzyjne zostało przeszkolone i określono właściwe pytania, możemy je 

przetestować, dostarczając nowe dane do sklasyfikowania. Model, do którego się odnosimy, to drzewo 

decyzyjne pytań, które zostało utworzone na etapie szkolenia. Aby przetestować model, podajemy 

kilka nowych przykładów danych i mierzymy, czy zostały one poprawnie sklasyfikowane, dlatego 

musimy znać etykietę danych testowych. W przykładzie diamentu potrzebujemy więcej danych 

dotyczących diamentu, w tym funkcji Wytnij, aby przetestować drzewo decyzyjne. Rysunek 8.28 

ilustruje wyszkolony przez nas model drzewa decyzyjnego, który będzie używany do przetwarzania 

nowych przykładów. Każdy przykład przechodzi przez drzewo i klasyfikuje 

 

Wynikowe przewidywane klasyfikacje przedstawiono szczegółowo w tabeli 8.18. Załóżmy, że 

próbujemy przewidzieć diamenty w porządku. Zauważ, że trzy przykłady są nieprawidłowe. Wynik to 3 

z 10, co oznacza, że model przewidział poprawnie 7 z 10 lub 70 procent danych testowych. Ta 

wydajność nie jest straszna, ale ilustruje, jak można błędnie sklasyfikować przykłady. 



 

Macierz pomyłki jest często używana do pomiaru wydajności modelu za pomocą danych testowych. 

Macierz zamieszania opisuje wydajność za pomocą następujących wskaźników: 

• Prawdziwie pozytywne (TP) - poprawnie zaklasyfikowane przykłady jako OK 

• Prawdziwie negatywne (TN) - poprawnie sklasyfikowane przykłady jako doskonałe 

• Fałszywie dodatni (FP) - doskonałe przykłady sklasyfikowane jako OK 

• Fałszywie negatywny (FN) - dobre przykłady sklasyfikowane jako doskonałe 

Wyniki testowania modelu na niewidocznych przykładach można wykorzystać do wyprowadzenia kilku 

pomiarów: 

• Precyzja - jak często prawidłowe przykłady są klasyfikowane poprawnie 

• Ujemna precyzja - jak często Doskonałe przykłady są poprawnie klasyfikowane 

• Wrażliwość lub pamięć - znany również jako współczynnik prawdziwie dodatnich; stosunek 

prawidłowo sklasyfikowanych diamentów Okay do wszystkich rzeczywistych diamentów Okay w 

zestawie treningowym 

• Specyficzność - znana również jako współczynnik prawdziwie ujemny; stosunek prawidłowo 

sklasyfikowanych diamentów Perfect do wszystkich rzeczywistych diamentów Perfect w zestawie 

treningowym 

• Dokładność - jak często klasyfikator jest ogólnie poprawny między klasami 



Rysunek przedstawia wynikową macierz pomyłki, z wynikami z przykładu diamentu wymienionymi jako 

dane wejściowe. Dokładność jest ważna, ale inne pomiary mogą ujawnić dodatkowe przydatne 

informacje o wydajności modelu. 

 

Korzystając z tych pomiarów, możemy podejmować bardziej świadome decyzje w cyklu życia uczenia 

maszynowego, aby poprawić wydajność modelu. Jak wspomniano w tym rozdziale, uczenie 

maszynowe jest ćwiczeniem eksperymentalnym obejmującym pewną liczbę prób i błędów. Te dane są 

wskazówkami w tym procesie. 

Inne popularne algorytmy uczenia maszynowego 

W tej części omówiono dwa popularne i podstawowe algorytmy uczenia maszynowego. Algorytm 

regresji liniowej jest używany do problemów regresji, w których odkrywane są związki między cechami. 

Algorytm drzewa decyzyjnego służy do rozwiązywania problemów klasyfikacyjnych, w których 

odkrywane są związki między cechami a kategoriami przykładów. Ale wiele innych algorytmów uczenia 

maszynowego jest odpowiednich w różnych kontekstach i do rozwiązywania różnych problemów. 

Rysunek ilustruje niektóre popularne algorytmy i pokazuje, jak wpisują się one w krajobraz uczenia 

maszynowego. 

 



Algorytmy klasyfikacji i regresji rozwiązują podobne problemy, jak te omówione w tym rozdziale. 

Uczenie się nienadzorowane zawiera algorytmy, które mogą pomóc w niektórych etapach 

przygotowywania danych, znaleźć ukryte podstawowe relacje w danych i określić, jakie pytania można 

zadać w eksperymencie z uczeniem maszynowym. Zwróć uwagę na wprowadzenie uczenia głębokiego 

na rysunku. Kolejna częś obejmuje sztuczne sieci neuronowe - kluczową koncepcję w uczeniu głębokim. 

Pozwoli nam lepiej zrozumieć typy problemów, które można rozwiązać za pomocą tych podejść, oraz 

sposób działania algorytmów wdrożone. 

Przypadki użycia algorytmów uczenia maszynowego 

Uczenie maszynowe można zastosować w prawie każdej branży do rozwiązywania wielu problemów w 

różnych dziedzinach. Biorąc pod uwagę właściwe dane i właściwe pytania, możliwości są potencjalnie 

nieograniczone. Wszyscy weszliśmy w interakcję z produktem lub usługą, która wykorzystuje jakiś 

aspekt uczenia maszynowego i modelowania danych w naszym codziennym życiu. W tej sekcji 

omówiono niektóre z popularnych sposobów wykorzystania uczenia maszynowego do rozwiązywania 

rzeczywistych problemów na dużą skalę 

• Wykrywanie oszustw i zagrożeń - uczenie maszynowe jest używane do wykrywania nieuczciwych 

transakcji w branży finansowej i zapobiegania im. Instytucje finansowe zdobyły przez lata bogactwo 

informacji o transakcjach, w tym fałszywe raporty o transakcjach od swoich klientów. Te zgłoszenia 

oszustw są podstawą do oznaczania i charakteryzowania nieuczciwych transakcji. Modele mogą 

uwzględniać lokalizację transakcji, kwotę, sprzedawcę itd., Aby sklasyfikować transakcje, chroniąc 

konsumentów przed potencjalnymi stratami, a instytucję finansową przed stratami 

ubezpieczeniowymi. Ten sam model można zastosować do wykrywania zagrożeń sieciowych w celu 

wykrywania ataków i zapobiegania im w oparciu o znane wykorzystanie sieci i zgłaszane nietypowe 

zachowanie. 

• Zalecenia dotyczące produktów i treści - Wielu z nas korzysta z witryn handlu elektronicznego w celu 

zakupu towarów lub usług przesyłania strumieniowego multimediów w celu konsumpcji audio i wideo. 

Produkty mogą być nam polecane na podstawie tego, co kupujemy, lub treści mogą być polecane na 

podstawie naszych zainteresowań. Ta funkcja jest zwykle włączana przez systemy uczące się, w których 

wzorce zachowań związanych z zakupami lub oglądaniem są wyprowadzane z interakcji ludzi. Systemy 

rekomendujące są wykorzystywane w coraz większej liczbie branż i aplikacji, aby umożliwić większą 

sprzedaż lub zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. 

• Dynamiczne ceny produktów i usług - produkty i usługi są często wyceniane na podstawie tego, ile 

ktoś jest skłonny za nie zapłacić, lub na podstawie ryzyka. W przypadku systemu współdzielenia 

przejazdów rozsądne może być podniesienie ceny, jeśli dostępnych jest mniej samochodów niż popyt 

na przejazd - czasami nazywane wzrostem cen. W branży ubezpieczeniowej cena może wzrosnąć, jeśli 

dana osoba zostanie sklasyfikowana jako osoba wysokiego ryzyka. Uczenie maszynowe służy do 

znajdowania atrybutów i relacji między atrybutami, które wpływają na ceny w oparciu o dynamiczne 

warunki i szczegóły dotyczące unikalnej osoby. 

• Przewidywanie ryzyka związanego ze stanem zdrowia - branża medyczna wymaga od pracowników 

służby zdrowia ogromnej wiedzy, aby mogli diagnozować i leczyć pacjentów. Z biegiem lat zdobyli 

ogromną ilość danych o pacjentach: grupy krwi, DNA, historię chorób rodzinnych, położenie 

geograficzne, styl życia i inne. Dane te można wykorzystać do znalezienia potencjalnych wzorców, które 

mogą pomóc w rozpoznaniu choroby. Siła wykorzystywania danych do znajdowania diagnoz polega na 

tym, że możemy leczyć schorzenia, zanim dojrzeją. Dodatkowo, dostarczając wyniki z powrotem do 

systemu uczenia maszynowego, możemy zwiększyć jego niezawodność w prognozowaniu. 



Sztuczne sieci neuronowe 

Co to są sztuczne sieci neuronowe? 

Sztuczne sieci neuronowe (SSN) to potężne narzędzia w zestawie narzędzi do uczenia maszynowego, 

wykorzystywane na różne sposoby do osiągania celów, takich jak rozpoznawanie obrazu, 

przetwarzanie języka naturalnego i granie w gry. SSN uczą się w podobny sposób jak inne algorytmy 

uczenia maszynowego: wykorzystując dane szkoleniowe. Najlepiej sprawdzają się w przypadku danych 

nieustrukturyzowanych, w przypadku których trudno jest zrozumieć, w jaki sposób funkcje są ze sobą 

powiązane. Ten rozdział dotyczy inspiracji SSN; Pokazuje również, jak działa algorytm i jak SSN są 

zaprojektowane do rozwiązywania różnych problemów. Aby dokładnie zrozumieć, jak SSN wpisują się 

w szerszy krajobraz uczenia maszynowego, powinniśmy przejrzeć skład i kategoryzację algorytmów 

uczenia maszynowego. Głębokie uczenie się to nazwa nadana algorytmom, które używają SSN w 

różnych architekturach, aby osiągnąć cel. Uczenie głębokie, w tym SSN, może być wykorzystywane do 

rozwiązywania problemów uczenia się nadzorowanego, uczenia się bez nadzoru i uczenia się ze 

wzmocnieniem. Rysunek pokazuje, jak głębokie uczenie się odnosi do SSN i innych koncepcji uczenia 

maszynowego. 

 

SSN można postrzegać jako kolejny model w cyklu życia uczenia maszynowego. Rysunek podsumowuje 

ten cykl życia. Należy zidentyfikować problem; że dane muszą być zebrane, zrozumiane i 

przygotowane; oraz że model SSN zostanie przetestowany i ulepszony, jeśli będzie to konieczne. 



 

Teraz, gdy mamy wyobrażenie o tym, jak SSN wpisują się w abstrakcyjny krajobraz uczenia 

maszynowego i wiemy, że jest to kolejny model, który jest szkolony w cyklu życia, zbadajmy intuicję i 

działanie SSN. Podobnie jak algorytmy genetyczne i algorytmy inteligencji roju, SSN są inspirowane 

zjawiskami naturalnymi - w tym przypadku mózgiem i układem nerwowym. Układ nerwowy to 

biologiczna struktura, która pozwala nam odczuwać doznania i jest podstawą działania naszego mózgu. 

Mamy nerwy w całym ciele i neurony, które zachowują się podobnie w naszych mózgach. Sieci 

neuronowe składają się z połączonych ze sobą neuronów, które przekazują informacje za pomocą 

sygnałów elektrycznych i chemicznych. Neurony przekazują informacje innym neuronom i dostosowują 

informacje, aby spełniały określoną funkcję. Kiedy weźmiesz filiżankę i pociągniesz łyk wody, miliony 

neuronów przetwarzają intencję tego, co chcesz zrobić, fizyczne działanie, które ma to osiągnąć, oraz 

informacje zwrotne, aby określić, czy odniesiesz sukces. Pomyśl o małych dzieciach uczących się pić z 

kubka. Zwykle zaczynają słabo, często upuszczają filiżankę. Następnie uczą się chwytać go dwiema 

rękami. Stopniowo uczą się chwytać filiżankę jedną ręką i bez problemu popijać łyk. Ten proces trwa 

miesiące. Dzieje się tak, że ich mózgi i układy nerwowe uczą się poprzez ćwiczenia lub trening. Rysunek  

przedstawia uproszczony model odbierania danych wejściowych (bodźców), przetwarzania ich w sieci 

neuronowej i zapewniania odpowiedzi wyjściowej). 

 

Upraszczając, neuron składa się z dendrytów, które odbierają sygnały od innych neuronów; ciało 

komórki i jądro, które aktywuje i dostosowuje sygnał; akson, który przekazuje sygnał do innych 

neuronów; oraz synapsy, które przenoszą i w trakcie dostosowują sygnał, zanim zostanie on 

przekazany do dendrytów następnego neuronu. Dzięki współpracy około 90 miliardów neuronów 

nasze mózgi mogą funkcjonować na wysokim poziomie inteligencji, który znamy. 

 



Chociaż SSN są inspirowane biologicznymi sieciami neuronowymi i wykorzystują wiele pojęć 

obserwowanych w tych systemach, SSN nie są identycznymi reprezentacjami biologicznych systemów 

neuronowych. Nadal musimy się wiele nauczyć o mózgu i układzie nerwowym. 

Perceptron: reprezentacja neuronu 

Neuron to podstawowa koncepcja, która tworzy mózg i układ nerwowy. Jak wspomniano wcześniej, 

przyjmuje wiele danych wejściowych z innych neuronów, przetwarza te dane wejściowe i przekazuje 

wynik do innych połączonych neuronów. SSN są oparte na podstawowej koncepcji Perceptronu - 

logicznej reprezentacji pojedynczego biologicznego neuronu. Podobnie jak neurony, Perceptron 

odbiera dane wejściowe (takie jak dendryty), zmienia te dane wejściowe za pomocą wag (takich jak 

synapsy), przetwarza ważone dane wejściowe (takie jak ciało komórki i jądro) oraz zwraca wynik (jak 

aksony). Perceptron jest luźno oparty na neuronie. Możesz zauważyć, że synapsy są przedstawione po 

dendrytach, reprezentując wpływ synaps na przychodzące dane wejściowe. Rysunek przedstawia 

logiczną architekturę Perceptronu. 

 

Składniki Perceptronu są opisane za pomocą zmiennych, które są przydatne przy obliczaniu wydajności. 

Wagi modyfikują dane wejściowe; ta wartość jest przetwarzana przez ukryty węzeł; i wreszcie wynik 

jest dostarczany jako dane wyjściowe. Oto krótki opis składników Perceptronu: 

• Wejścia - opisz wartości wejściowe. W neuronie te wartości byłyby sygnałem wejściowym. 

• Wagi - opisz wagę każdego połączenia między wejściem a ukrytym węzłem. Wagi wpływają na 

intensywność wejścia i skutkują ważonym wejściem. W neuronie te połączenia byłyby synapsami. 

• Węzeł ukryty (suma i aktywacja) - Sumuje ważone wartości wejściowe, a następnie stosuje funkcję 

aktywacji do zsumowanego wyniku. Funkcja aktywacji określa aktywację / wyjście ukrytego węzła / 

neuronu. 

• Wyjście - opisuje ostateczne wyjście Perceptronu. 

Aby zrozumieć działanie Perceptronu, przeanalizujemy jego użycie, powracając do przykładu 

poszukiwania mieszkania z Części 8. Załóżmy, że jesteśmy agentami nieruchomości próbującymi 

ustalić, czy określone mieszkanie będzie wynajmowane w ciągu miesiąca, na podstawie wielkość 

mieszkania i cena mieszkania. Załóżmy, że Perceptron został już wyszkolony, co oznacza, że wagi 

Perceptronu zostały już dostosowane. Sposób szkolenia Percepcji i SSN opisano w sekcji 9.5; na razie 

zrozum, że wagi kodują relacje między danymi wejściowymi, dostosowując siłę danych wejściowych. 

Rysunek 9.6 pokazuje, w jaki sposób możemy wykorzystać wstępnie wyszkolony Perceptron do 

sklasyfikowania, czy mieszkanie będzie wynajmowane. Dane wejściowe przedstawiają cenę 

konkretnego mieszkania i wielkość tego mieszkania. Używamy również maksymalnej ceny i rozmiaru 



do skalowania danych wejściowych (8000 USD za maksymalną cenę i 80 metrów kwadratowych za 

maksymalny rozmiar). Więcej o skalowaniu danych w dalszej części, w sekcji. 

 

Zauważ, że cena i wielkość to dane wejściowe, a przewidywana szansa na wynajęcie mieszkania to 

wynik. Wagi są kluczem do osiągnięcia prognozy. Wagi to zmienne w sieci, które uczą się relacji między 

danymi wejściowymi. Funkcje sumowania i aktywacji przetwarzające dane wejściowe pomnożone 

przez wagi w celu wykonania prognozy. Zauważ, że używamy funkcji aktywacji zwanej funkcją 

sigmoidalną. Funkcje aktywacji odgrywają kluczową rolę w Perceptronie i sieciach ANN. W tym 

przypadku funkcja aktywacji pomaga nam rozwiązać problem liniowy. Ale kiedy spojrzymy na SSN w 

sekcji 9.3, zobaczymy, jak funkcje aktywacji są przydatne do otrzymywania danych wejściowych do 

rozwiązywania problemów nieliniowych. Rysunek  przedstawia podstawy problemów liniowych.  

 

Funkcja sigmoidalna daje w wyniku krzywą S między 0 a 1, przy danych wejściowych między 0 a 1. 

Ponieważ funkcja sigmoidalna pozwala, aby zmiany w x powodowały niewielkie zmiany w y, pozwala 

na stopniowe uczenie się. Kiedy przejdziemy do SSN w sekcji 9.9, zobaczymy, jak ta funkcja pomaga 

również w rozwiązywaniu problemów nieliniowych. Cofnijmy się o krok i spójrzmy na dane, których 

używamy dla Perceptronu. Zrozumienie danych związanych z tym, czy mieszkanie zostało sprzedane, 

jest ważne dla zrozumienia, co robi Perceptron. Rysunek 9.8 ilustruje przykłady w zbiorze danych, w 

tym cenę i wielkość każdego mieszkania. Każde mieszkanie jest oznaczone jako jedna z dwóch klas: 

wynajmowane lub niewynajmowane. Linia oddzielająca te dwie klasy to funkcja opisana przez 

Perceptron. 



 

Chociaż Perceptron jest przydatny do rozwiązywania problemów liniowych, nie może rozwiązywać 

problemów nieliniowych. Jeśli zbioru danych nie można sklasyfikować w linii prostej, Perceptron 

ulegnie awarii. SSN używają koncepcji Perceptronu na dużą skalę. Wiele neuronów działa podobnie do 

Perceptronu razem, aby rozwiązać nieliniowe problemy w wielu wymiarach. Zastosowana funkcja 

aktywacji wpływa na zdolności uczenia się SSN. 

Definiowanie sztucznych sieci neuronowych 

Perceptron jest przydatny do rozwiązywania prostych problemów, ale wraz ze wzrostem wymiarów 

danych staje się to mniej wykonalne. SSN wykorzystują zasady Perceptronu i stosują je do wielu 

ukrytych węzłów, a nie tylko do jednego. Aby zbadać działanie wielo-węzłowych sieci SSN, rozważ 

przykładowy zbiór danych dotyczący kolizji samochodów. Załóżmy, że mamy dane z kilku samochodów 

w momencie, gdy nieprzewidziany obiekt wchodzi na tor ich ruchu. Zestaw danych zawiera funkcje 

związane z warunkami i informacją o tym, czy doszło do kolizji, w tym: 

• Prędkość - prędkość, z jaką samochód jechał przed napotkaniem obiektu 

• Jakość terenu - jakość drogi, po której jechał samochód przed napotkaniem obiektu 

• Stopień widzenia - stopień widzenia kierowcy przed napotkaniem obiektu przez samochód 

• Całkowite doświadczenie — Całkowite wrażenia z jazdy kierowcy samochodu 

• Wystąpiła kolizja? —Czy wystąpiła kolizja, czy nie 

Biorąc pod uwagę te dane, chcemy wytrenować model uczenia maszynowego - a mianowicie SSN - aby 

nauczyć się związku między cechami, które przyczyniają się do kolizji, jak pokazano w tabeli. 



 

Przykładowa architektura SSN może służyć do klasyfikowania, czy wystąpi kolizja na podstawie 

posiadanych cech. Cechy w zestawie danych muszą być odwzorowane jako dane wejściowe do SSN, a 

klasa, którą próbujemy przewidzieć, jest odwzorowywana jako dane wyjściowe sieci SSN. W tym 

przykładzie węzłami wejściowymi są prędkość, jakość terenu, stopień widoczności i całkowite 

doświadczenie; węzłem wyjściowym jest informacja, czy doszło do kolizji 

 

 

Podobnie jak w przypadku innych algorytmów uczenia maszynowego, nad którymi pracowaliśmy, 

przygotowanie danych jest ważne dla pomyślnego klasyfikowania danych przez sieć SSN. Głównym 

problemem jest przedstawienie danych w porównywalny sposób. Jako ludzie rozumiemy pojęcie 

szybkości i stopnia widzenia, ale SSN nie ma tego kontekstu. Bezpośrednie porównanie 65 km / hi 36-

stopniowego pola widzenia nie ma sensu w przypadku SSN, ale porównanie stosunku prędkości ze 

stopniem widzenia jest przydatne. Aby wykonać to zadanie, musimy skalować nasze dane. Typowym 

sposobem skalowania danych w celu ich porównania jest użycie skalowania min-max  , które ma na 

celu skalowanie danych do wartości od 0 do 1. Skalując wszystkie dane w zbiorze danych w celu 

zachowania spójności formatu, zapewniamy porównywalność różnych funkcji. Ponieważ SSN nie mają 



żadnego kontekstu dotyczącego surowych cech, usuwamy również odchylenie z dużymi wartościami 

wejściowymi. Na przykład wartość 1000 wydaje się znacznie większa niż 65, ale 1000 w kontekście 

ogólnych wrażeń z jazdy jest kiepskie, a 65 w kontekście prędkości jazdy jest znaczące. Skalowanie min-

maks przedstawia te fragmenty danych w odpowiednim kontekście, biorąc pod uwagę minimalne i 

maksymalne możliwe wartości dla każdej cechy. Oto minimalne i maksymalne wartości wybrane dla 

cech danych zderzeń samochodów: 

• Prędkość - minimalna prędkość wynosi 0, co oznacza, że samochód się nie porusza. Będziemy 

korzystać z maksymalnej prędkości 120, ponieważ 120 km / h to maksymalne prawne ograniczenie 

prędkości w większości miejsc na świecie. Zakładamy, że kierowca przestrzega zasad. 

• Jakość terenu - ponieważ dane są już w systemie ocen, minimalna wartość to 0, a maksymalna 10. 

• Stopień widzenia - wiemy, że całkowite pole widzenia w stopniach wynosi 360. Zatem minimalna 

wartość to 0, a maksymalna to 360. 

• Całkowite doświadczenie - minimalna wartość wynosi 0, jeśli kierowca nie ma doświadczenia. 

Subiektywnie ustalimy maksymalną wartość 400 000 za doświadczenie w prowadzeniu pojazdu. 

Uzasadnieniem jest to, że jeśli kierowca ma 400 000 km doświadczenia w prowadzeniu pojazdu, 

uważamy go za wysoce kompetentnego, a dalsze doświadczenie nie ma znaczenia. 

Skalowanie min-maks wykorzystuje wartości minimalne i maksymalne dla funkcji i znajduje procent 

rzeczywistej wartości funkcji. Wzór jest prosty: odejmij minimum od wartości i podziel wynik przez 

minimum odjęte od maksimum. Rysunek ilustruje obliczenie skalowania min-max dla pierwszego 

wiersza danych w przykładzie zderzenia samochodu 

 

 

Zwróć uwagę, że wszystkie wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 1 i można je porównywać 

jednakowo. Ta sama formuła jest stosowana do wszystkich wierszy w zestawie danych, aby zapewnić 

skalowanie każdej wartości. Zwróć uwagę na wartość parametru „Wystąpiła kolizja?” funkcja, Tak jest 

zamieniane na 1, a Nie na 0. 

Tabela przedstawia wyskalowane dane dotyczące kolizji samochodów. 



 

Pseudo kod 

Kod służący do skalowania danych jest zgodny z logiką i obliczeniami dla skalowania min-max 

identycznie. Potrzebujemy wartości minimalnych i maksymalnych dla każdej funkcji, a także łącznej 

liczby funkcji w naszym zbiorze danych. Funkcja scale_dataset używa tych parametrów do iteracji po 

każdym przykładzie w zestawie danych i skalowania wartości za pomocą funkcji scale_data_feature: 

 

Teraz, gdy przygotowaliśmy dane w sposób odpowiedni do przetwarzania przez SSN, przyjrzyjmy się 

architekturze prostej sieci SSN. Pamiętaj, że funkcje używane do przewidywania klasy to węzły 

wejściowe, a przewidywana klasa to węzeł wyjściowy. 

Rysunek przedstawia SSN z jedną ukrytą warstwą, która jest pojedynczą pionową warstwą na rysunku, 

z pięcioma ukrytymi węzłami. Warstwy te nazywane są warstwami ukrytymi, ponieważ nie są 

bezpośrednio obserwowane spoza sieci. Oddziałują tylko wejścia i wyjścia, co prowadzi do 

postrzegania SSN jako czarnych skrzynek. Każdy ukryty węzeł jest podobny do Perceptronu. Ukryty 



węzeł pobiera dane wejściowe i wagi, a następnie oblicza sumę i funkcję aktywacji. Następnie wyniki 

każdego ukrytego węzła są przetwarzane przez pojedynczy węzeł wyjściowy. 

 

Zanim rozważymy obliczenia i obliczenia sieci SSN, spróbujmy intuicyjnie zagłębić się w to, co wagi sieci 

robią na wysokim poziomie. Ponieważ pojedynczy węzeł ukryty jest podłączony do każdego węzła 

wejściowego, ale każde połączenie ma inną wagę, niezależne węzły ukryte mogą być związane z 

określonymi relacjami między dwoma lub więcej węzłami wejściowymi. Rysunek 9.12 przedstawia 

scenariusz, w którym pierwszy ukryty węzeł ma silne znaczenie dla połączeń z jakością terenu i 

stopniem widzenia, ale słabe dla połączeń z prędkością i całkowitym doświadczeniem. Ten konkretny 

ukryty węzeł dotyczy związku między jakością terenu a stopniem widzenia. Może uzyskać zrozumienie 

związku między tymi dwiema cechami i tego, jak wpływa na występowanie kolizji; Na przykład słaba 

jakość terenu i słaba widoczność mogą mieć większy wpływ na prawdopodobieństwo kolizji niż dobra 

jakość terenu i średni stopień widoczności. Te relacje są zwykle bardziej skomplikowane niż ten prosty 

przykład. 

 

Na rysunku drugi ukryty węzeł może mieć silną wagę w połączeniu z jakością terenu i całkowitym 

doświadczeniem. Być może istnieje związek między różnymi właściwościami terenu i różnicami w 

całkowitych wrażeniach z jazdy, które przyczyniają się do kolizji. 



 

Węzły w warstwie ukrytej można koncepcyjnie porównać z analogią mrówek omówioną w rozdziale 6. 

Poszczególne mrówki wykonują drobne zadania, które wydają się nieistotne, ale gdy mrówki działają 

jako kolonia, pojawia się inteligentne zachowanie. Podobnie poszczególne ukryte węzły przyczyniają 

się do osiągnięcia większego celu w SSN. Analizując figurę SSN zderzenia samochodu i zachodzące w 

niej operacje, możemy opisać struktury danych wymagane dla algorytmu: 

• Węzły wejściowe - Węzły wejściowe mogą być reprezentowane przez pojedynczą tablicę, która 

przechowuje wartości dla określonego przykładu. Rozmiar tablicy to liczba funkcji w zbiorze danych, 

które są używane do przewidywania klasy. W przykładzie zderzenia samochodu mamy cztery wejścia, 

więc rozmiar tablicy to 4. 

• Wagi - wagi mogą być reprezentowane przez macierz (tablicę 2D), ponieważ każdy węzeł wejściowy 

ma połączenie z każdym węzłem ukrytym, a każdy węzeł wejściowy ma pięć połączeń. Ponieważ istnieją 

cztery węzły wejściowe z pięcioma połączeniami każdy, SSN ma 20 wag w stosunku do warstwy ukrytej. 

I 5 w kierunku warstwy wyjściowej, ponieważ jest 5 ukrytych węzłów i 1 węzeł wyjściowy. 

• Ukryte węzły - ukryte węzły mogą być reprezentowane przez pojedynczą tablicę, która przechowuje 

wyniki aktywacji każdego odpowiedniego węzła. 

• Węzeł wyjściowy - Węzeł wyjściowy to pojedyncza wartość reprezentująca przewidywaną klasę 

określonego przykładu lub prawdopodobieństwo, że przykład będzie należał do określonej klasy. 

Wynik może mieć wartość 1 lub 0, wskazując, czy wystąpiła kolizja; lub może to być około 0,65, co 

wskazuje na 65 procent szans, że przykład doprowadził do kolizji. 

Pseudo kod 

Następny fragment pseudokodu opisuje klasę reprezentującą sieć neuronową. Zauważ, że warstwy są 

reprezentowane jako właściwości klasy i że wszystkie właściwości są tablicami, z wyjątkiem wag, które 

są macierzami. Właściwość wyjściowa reprezentuje prognozy dla podanych przykładów, a właściwość 

oczekiwana_wyjście jest używana podczas procesu uczenia. Więcej o szkoleniu w dalszej części. 



 

Propagacja do przodu: Korzystanie z wyszkolonej SSN 

Przeszkolona SSN to sieć, która nauczyła się na przykładach i dostosowała swoje wagi, aby jak najlepiej 

przewidzieć klasę nowych przykładów. Nie panikuj, jak przebiega trening i jak dostosowywane są 

ciężary; zajmiemy się tym tematem później. Zrozumienie propagacji do przodu pomoże uchwycić 

propagację wsteczną (jak trenuje się ciężary). Teraz, gdy mamy podstawy w ogólnej architekturze SSN 

i intuicję, co mogą robić węzły w sieci, przejdźmy przez algorytm korzystania z wytrenowanej sieci SSN. 

Jak wspomniano wcześniej, etapy obliczania wyników dla węzłów w SSN są podobne do Perceptronu. 

Podobne operacje są wykonywane na wielu węzłach, które współpracują ze sobą - rozwiązuje to wady 

Perceptronu i służy do rozwiązywania problemów, które mają więcej wymiarów. Ogólny przepływ 

propagacji do przodu obejmuje następujące kroki: 

1. Wprowadź przykład. Podaj pojedynczy przykład ze zbioru danych, dla którego chcemy przewidzieć 

klasę. 

2. Pomnóż nakłady i wagi. Pomnóż każde wejście przez każdą wagę jego połączenia z ukrytymi węzłami. 

3. Zsumuj wyniki ważonych danych wejściowych dla każdego ukrytego węzła. Zsumuj wyniki ważonych 

danych wejściowych. 

4. Funkcja aktywacji dla każdego ukrytego węzła. Zastosuj funkcję aktywacji do zsumowanych 

ważonych wejść. 

5. Suma wyników ważonych wyników ukrytych węzłów do węzła wyjściowego. Zsumuj ważone wyniki 

funkcji aktywacji ze wszystkich ukrytych węzłów. 

6. Funkcja aktywacji dla węzła wyjściowego. Zastosuj funkcję aktywacji do zsumowanych ważonych 

węzłów ukrytych. 

W celu zbadania propagacji do przodu założymy, że SSN została przeszkolona i znaleziono optymalne 

wagi w sieci. Rysunek 9.15 przedstawia wagi każdego połączenia. Na przykład pierwsze pole obok 

pierwszego ukrytego węzła ma wagę 3,35, co jest związane z węzłem wejściowym prędkości; waga -

5,82 jest związana z węzłem wejściowym Terrain Quality; i tak dalej. 



 

Ponieważ sieć neuronowa została przeszkolona, możemy użyć jej do przewidywania 

prawdopodobieństwa kolizji, podając jej pojedynczy przykład. Tabela służy jako przypomnienie 

skalowanego zbioru danych, którego używamy. 

 

Jeśli kiedykolwiek spojrzałeś na SSN, być może zauważyłeś potencjalnie przerażające notacje 

matematyczne. Rozłóżmy niektóre pojęcia, które można przedstawić matematycznie. Dane wejściowe 

sieci ANN są oznaczone X. Każda zmienna wejściowa będzie oznaczona X indeksowaną liczbą. Prędkość 

to X0, jakość terenu to X1 i tak dalej. Wynik sieci jest oznaczony przez y, a wagi sieci przez W. Ponieważ 

mamy dwie warstwy w SSN - warstwę ukrytą i warstwę wyjściową - istnieją dwie grupy wag. Pierwsza 

grupa ma indeks górny W0, a druga grupa to W1. Następnie każda waga jest oznaczona węzłami, z 

którymi jest połączona. Waga między węzłem prędkości a pierwszym węzłem ukrytym wynosi W0 0,0, 

a waga między węzłem jakości terenu a pierwszym węzłem ukrytym wynosi W0 1,0. Te określenia 

niekoniecznie są ważne w tym przykładzie, ale zrozumienie ich teraz pomoże w przyszłej nauce. 

Rysunek pokazuje, jak dane są reprezentowane w SSN. 



 

Podobnie jak w przypadku Perceptronu, pierwszym krokiem jest obliczenie ważonej sumy danych 

wejściowych i wagi każdego ukrytego węzła. Na rysunku  każde wejście jest mnożone przez każdą wagę 

i sumowane dla każdego ukrytego węzła. 

 

Teraz mamy wyniki aktywacji dla każdego ukrytego węzła. Kiedy odzwierciedlamy ten wynik z 

powrotem w neuronach, wyniki aktywacji reprezentują intensywność aktywacji każdego neuronu. 

Ponieważ różne ukryte węzły mogą być związane z różnymi relacjami w danych poprzez wagi, 

aktywacje mogą być używane w połączeniu do określenia ogólnej aktywacji, która reprezentuje 

prawdopodobieństwo kolizji, biorąc pod uwagę dane wejściowe. Rysunek  przedstawia aktywacje dla 

każdego węzła ukrytego oraz wagi z każdego węzła ukrytego do węzła wyjściowego. Aby obliczyć 

ostateczny wynik, powtarzamy proces obliczania ważonej sumy wyników z każdego ukrytego węzła i 

stosujemy sigmoidalną funkcję aktywacji do tego wyniku. 



 

Dla naszego przykładu obliczyliśmy prognozę wyjściową. Wynik to 0,00214, ale co oznacza ta liczba? 

Wartość wyjściowa to wartość z przedziału od 0 do 1, która reprezentuje prawdopodobieństwo 

wystąpienia kolizji. W tym przypadku wynik wynosi 0,214 procent (0,00214 x 100), co wskazuje, że 

prawdopodobieństwo kolizji wynosi prawie 0. 

 

Zauważ, że ta sama klasa sieci neuronowej zdefiniowana wcześniej jest opisana w poniższym kodzie. 

Tym razem dołączona jest funkcja forward_propagation. Ta funkcja sumuje wejście i wagi między 

węzłami wejściowymi i ukrytymi, stosuje funkcję sigmoidalną do każdego wyniku i zapisuje wynik jako 

wynik dla węzłów w ukrytej warstwie. Odbywa się to dla wyjścia ukrytego węzła i wagi również dla 

węzła wyjściowego. 

 

Rozmnażanie wstecz: szkolenie SSN 

Zrozumienie, jak działa propagacja do przodu, jest przydatne do zrozumienia, w jaki sposób są szkolone 

SSN, ponieważ propagacja do przodu jest używana w procesie uczenia. Cykl życia uczenia 

maszynowego i zasady omówione w rozdziale 8 są ważne dla zwalczania propagacji wstecznej w SSN. 



Sieć SSN może być postrzegana jako kolejny model uczenia maszynowego. Nadal musimy zadać 

pytanie. Wciąż gromadzimy i rozumiemy dane w kontekście problemu i musimy przygotować dane w 

sposób odpowiedni do przetwarzania przez model. Potrzebujemy podzbioru danych do uczenia i 

podzbioru danych do testowania, jak dobrze model działa. Będziemy również iterować i ulepszać 

poprzez gromadzenie większej ilości danych, przygotowywanie ich w inny sposób lub zmianę 

architektury i konfiguracji SSN. Szkolenie SSN składa się z trzech głównych faz. Faza A obejmuje 

konfigurację architektury SSN, w tym konfigurację wejść, wyjść i warstw ukrytych. Faza B to propagacja 

do przodu. Faza C to propagacja wsteczna, w której odbywa się trening. 

Sekcje od 9.5.1 do 9.5.3 opisują fazy i operacje związane z algorytmem wstecznej propagacji. 

Faza A: Konfiguracja 

1. Zdefiniuj architekturę SSN. Ten krok obejmuje zdefiniowanie węzłów wejściowych, wyjściowych, 

liczby ukrytych warstw, liczby neuronów w każdej ukrytej warstwie, używanych funkcji aktywacji i nie 

tylko. Omówimy niektóre z tych szczegółów w sekcji 9.5.2. Na razie będziemy trzymać się architektury 

ANN, której używaliśmy wcześniej. 

2. Zainicjuj wagi ANN. Wagi w SSN muszą zostać zainicjowane do jakiejś wartości. Możemy przyjąć 

różne podejścia. Podstawową zasadą jest to, że wagi będą stale korygowane, ponieważ SSN uczy się z 

przykładów szkoleniowych. 

Faza B: Propagacja do przodu 

Ten proces jest taki sam, jak opisaliśmy w sekcji wcześniejszej. Przeprowadzane są te same obliczenia. 

Przewidywany wynik zostanie jednak porównany z rzeczywistą klasą dla każdego przykładu w zbiorze 

uczącym do szkolenia sieci. 

Faza C: Szkolenie 

1. Oblicz koszt. W następstwie propagacji do przodu, koszt jest różnicą między przewidywanymi 

danymi wyjściowymi a rzeczywistą klasą przykładów w zestawie uczącym. Efektywny kosztowo określa, 

jak źle SSN radzi sobie z przewidywaniem klasy przykładów. 

2. Zaktualizuj wagi w SSN. Wagi SSN to jedyne rzeczy, które może dostosować sama sieć. Architektura 

i konfiguracje, które zdefiniowaliśmy w fazie A, nie zmieniają się podczas uczenia sieci. Wagi zasadniczo 

kodują inteligencję sieci. Wagi są dostosowywane tak, aby były większe lub mniejsze, wpływając na siłę 

wejść. 

3. Zdefiniuj warunek zatrzymania. Trening nie może trwać w nieskończoność. Podobnie jak w 

przypadku wielu algorytmów omówionych w tej książce, należy określić rozsądny warunek 

zatrzymania. Jeśli mamy duży zbiór danych, możemy zdecydować, że użyjemy 500 przykładów w 

naszym zestawie danych szkoleniowych z ponad 1000 iteracji do trenowania SSN. W tym przykładzie 

500 przykładów zostanie przepuszczonych przez sieć 1000 razy, a wagi będą korygowane w każdej 

iteracji. 

Kiedy pracowaliśmy nad propagacją do przodu, wagi były już zdefiniowane, ponieważ sieć została 

wstępnie wytrenowana. Zanim zaczniemy trenować sieć, musimy zainicjować wagi do jakiejś wartości, 

a wagi muszą zostać dostosowane na podstawie przykładów szkoleniowych. Jednym ze sposobów 

inicjowania wag jest wybranie losowych wag z rozkładu normalnego. Rysunek ilustruje losowo 

wygenerowane wagi dla naszej SSN. Pokazuje również obliczenia propagacji do przodu dla ukrytych 

węzłów, na podstawie pojedynczego przykładu szkoleniowego. Pierwsze przykładowe dane wejściowe 



użyte w sekcji propagacji do przodu służą tutaj do podkreślenia różnic w wyjściach przy różnych wagach 

w sieci. 

 

Następnym krokiem jest propagacja do przodu. Kluczową zmianą jest sprawdzenie różnicy między 

uzyskaną prognozą a rzeczywistą klasą. Porównując przewidywany wynik z rzeczywistą klasą, możemy 

obliczyć koszt. Funkcja kosztu, której użyjemy, jest prosta: odejmij przewidywany wynik od 

rzeczywistego wyniku. W tym przykładzie od 0,0 odejmuje się 0,84274, a koszt wynosi -0,84274. Ten 

wynik wskazuje, jak niepoprawne było przewidywanie i można je wykorzystać do dostosowania wag w 

SSN. Wagi w SSN są nieznacznie korygowane za każdym razem, gdy obliczany jest koszt. Dzieje się to 

tysiące razy przy użyciu danych szkoleniowych do określenia optymalnych wag dla SSN, aby dokonać 

dokładnych prognoz. Zwróć uwagę, że zbyt długie szkolenie na tym samym zestawie danych może 

prowadzić do nadmiernego dopasowania, opisanego w rozdziale 8. Oto, gdzie pojawia się pewna 

potencjalnie nieznana matematyka: Reguła łańcucha. Zanim użyjemy reguły łańcuchowej, zdobądźmy 

trochę intuicji na temat znaczenia wag i tego, jak ich dostosowanie poprawia wydajność sieci SSN. Jeśli 

naniesiemy możliwe wagi na ich odpowiednie koszty na wykresie, znajdziemy funkcję, która 

reprezentuje możliwe wagi. Niektóre punkty funkcji dają niższy koszt, a inne dają wyższy koszt. 

Poszukujemy punktów, które minimalizują koszty. Przydatne narzędzie z zakresu rachunku 

różniczkowego, zwane zejściem gradientowym, może pomóc nam zbliżyć wagę do wartości minimalnej 

poprzez znalezienie pochodnej. Pochodna jest ważna, ponieważ mierzy wrażliwość na zmiany tej 

funkcji. Na przykład prędkość może być pochodną położenia obiektu względem czasu; a przyspieszenie 

jest pochodną prędkości obiektu względem czasu. Pochodne mogą znaleźć nachylenie w określonym 

punkcie funkcji. Zejście gradientowe wykorzystuje wiedzę o zboczu, aby określić, w którą stronę się 

poruszać i o ile. Dwa poniższe rysunki pokazują, w jaki sposób pochodne i nachylenie wskazują kierunek 

minimów. 



 

 

Kiedy patrzymy na jedną wagę z osobna, znalezienie wartości, która minimalizuje koszty, może 

wydawać się trywialne, ale wiele równoważonych wag wpływa na koszt całej sieci. Niektóre wagi mogą 

być bliskie optymalnym punktom redukcji kosztów, a inne mogą nie, nawet jeśli SSN działa dobrze. 

Ponieważ SSN składa się z wielu funkcji, możemy użyć reguły łańcucha. Reguła łańcuchowa to 

twierdzenie z dziedziny rachunku różniczkowego, które oblicza pochodną funkcji złożonej. Funkcja 

złożona używa funkcji g jako parametru funkcji f w celu utworzenia funkcji h, zasadniczo używając 

funkcji jako parametru innej funkcji. Rysunek ilustruje zastosowanie reguły łańcuchowej do obliczania 

wartości aktualizacji dla wag w różnych warstwach SSN. 

 



Możemy obliczyć aktualizację masy, wstawiając odpowiednie wartości do opisanego wzoru. Obliczenia 

wyglądają przerażająco, ale zwróć uwagę na używane zmienne i ich rolę w SSN. Chociaż formuła 

wygląda na złożoną, wykorzystuje wartości, które już obliczyliśmy. 

 

Przyjrzyjmy się bliżej obliczeniom zastosowanym na rysunku 9.27: 

 

Teraz, gdy wartości aktualizacji są obliczone, możemy zastosować wyniki do wag w SSN, dodając 

wartość aktualizacji do odpowiednich wag. Rysunek przedstawia zastosowanie wyników aktualizacji 

wagi do wag w różnych warstwach. 

 



 

Pseudo kod 

Pochodna jest ważna w algorytmie propagacji wstecznej. Poniższy fragment pseudokodu powraca do 

funkcji sigmoidalnej i opisuje wzór na jej pochodną, której potrzebujemy, aby dostosować wagi: 

 

Wracamy do klasy sieci neuronowej, tym razem z funkcją propagacji wstecznej, która oblicza koszt, 

kwotę, o jaką należy aktualizować wagi przy użyciu reguły łańcucha, i dodaje wyniki aktualizacji wagi 

do istniejących wag. Ten proces obliczy zmianę dla każdej wagi, biorąc pod uwagę koszt. Pamiętaj, że 

koszt jest obliczany przy użyciu przykładowych funkcji, przewidywanej wydajności i oczekiwanej 

wydajności. Różnica między przewidywaną a oczekiwaną wydajnością to koszt: 



 

Ponieważ mamy klasę, która reprezentuje sieć neuronową, funkcje skalowania danych oraz funkcje do 

propagacji do przodu i do tyłu, możemy poskładać ten kod razem, aby wytrenować sieć neuronową. 

Pseudo kod 

W tym pseudokodzie mamy funkcję run_neural_network, która przyjmuje epoki jako dane wejściowe. 

Ta funkcja skaluje dane i tworzy nową sieć neuronową ze skalowanymi danymi, etykietami i liczbą 

ukrytych węzłów. Następnie funkcja uruchamia forward_propagation i back_propagation dla 

określonej liczby epochs: 

 

Opcje funkcji aktywacji 

Ta sekcja ma na celu przedstawienie intuicji na temat funkcji aktywacji i ich właściwości. W przykładach 

Perceptronu i SSN użyliśmy funkcji sigmoidalnej jako funkcji aktywacji, co było zadowalające dla 

przykładów, z którymi pracowaliśmy. Funkcje aktywacji wprowadzają nieliniowe właściwości do SSN. 

Jeśli nie użyjemy funkcji aktywacji, sieć neuronowa będzie zachowywać się podobnie do regresji 

liniowej. Na rysunku  opisano niektóre powszechnie używane funkcje aktywacji.  



 

Różne funkcje aktywacji są przydatne w różnych scenariuszach i mają różne zalety: 

• Jednostka kroku - funkcja jednostki kroku jest używana jako klasyfikator binarny. Biorąc pod uwagę 

dane wejściowe od - 1 do 1, zwraca wynik dokładnie 0 lub 1. Klasyfikator binarny nie jest przydatny do 

uczenia się na podstawie danych w warstwie ukrytej, ale może być używany w warstwie wyjściowej do 

klasyfikacji binarnej. Jeśli chcemy wiedzieć, czy coś jest kotem, czy psem, na przykład 0 może oznaczać 

kota, a 1 może oznaczać psa. 

• Sigmoid - Funkcja sigmoidalna daje w wyniku krzywą S między 0 a 1, przy danych wejściowych między 

-1 a 1. Ponieważ funkcja sigmoidalna pozwala zmianom x na małe zmiany w y, pozwala na uczenie się 

i rozwiązywanie problemów nieliniowych. Problemem czasami napotykanym w przypadku funkcji 

sigmoidalnej jest to, że gdy wartości zbliżają się do skrajności, zmiany pochodne stają się niewielkie, co 

prowadzi do słabego uczenia się. Ten problem jest znany jako problem znikającego gradientu. 

• Styczna hiperboliczna - funkcja stycznej hiperbolicznej jest podobna do funkcji sigmoidalnej, ale daje 

wartości od -1 do 1. Zaletą jest to, że styczna hiperboliczna ma bardziej strome pochodne, co pozwala 

na szybsze uczenie się. Problem znikającego gradientu jest również problemem w ekstremach dla tej 

funkcji, podobnie jak w przypadku funkcji sigmoidalnej. 

• Rektyfikowana jednostka liniowa (ReLU) - Funkcja ReLU daje 0 dla wartości wejściowych od -1 do 0 i 

powoduje liniowo rosnące wartości między 0 a 1. W dużej sieci ANN z wieloma neuronami 

korzystającymi z esicy lub hiperbolicznej funkcji stycznej, wszystkie neurony są aktywowane przez cały 

czas (z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wynikiem jest 0), co skutkuje wieloma obliczeniami i precyzyjnym 

dostosowywaniem wielu wartości w celu znalezienia rozwiązań. Funkcja ReLU pozwala niektórym 

neuronom nie aktywować się, co ogranicza obliczenia i może szybciej znajdować rozwiązania. Kolejna 

sekcja porusza kilka kwestii związanych z projektowaniem SSN. 

Projektowanie sztucznych sieci neuronowych 

Projektowanie SSN jest eksperymentalne i zależy od problemu, który jest rozwiązywany. Architektura 

i konfiguracja SSN zwykle zmienia się metodą prób i błędów, gdy próbujemy poprawić wydajność 

prognoz. W tej sekcji pokrótce wymieniono parametry architektury, które możemy zmienić, aby 

poprawić wydajność lub rozwiązać różne problemy. 

UWAGA: Podobnie jak w przypadku większości problemów naukowych lub inżynierskich, odpowiedź 

na pytanie „jaki jest idealny projekt SSN” brzmi często „To zależy”. Konfiguracja SSN wymaga 

głębokiego zrozumienia danych i rozwiązywanego problemu. Jasny, uogólniony plan dla architektur i 

konfiguracji nie istnieje. . . jeszcze. 



 

Wejścia i wyjścia 

Wejścia i wyjścia sieci SSN są podstawowymi parametrami używanymi w sieci. Po przeszkoleniu 

modelu SSN wyuczony model SSN będzie potencjalnie używany w różnych kontekstach, systemach i 

przez różne osoby. Wejścia i wyjścia definiują interfejs sieci. W tym rozdziale widzieliśmy przykład SSN 

z czterema danymi wejściowymi opisującymi cechy scenariusza jazdy i jednym wyjściem opisującym 

prawdopodobieństwo kolizji. Możemy jednak mieć problem, gdy dane wejściowe i wyjściowe 

oznaczają różne rzeczy. Jeśli mamy na przykład obraz 16 na 16 pikseli, który reprezentuje odręczną 

cyfrę, możemy użyć pikseli jako danych wejściowych, a cyfrę, którą reprezentują, jako dane wyjściowe. 

Dane wejściowe składałyby się z 256 węzłów reprezentujących wartości pikseli, a dane wyjściowe 

składałyby się z 10 węzłów reprezentujących od 0 do 9, przy czym każdy wynik wskazywałby 

prawdopodobieństwo, że obraz jest odpowiednią cyfrą. 

Ukryte warstwy i węzły 

Sieć SSN może składać się z wielu ukrytych warstw z różną liczbą węzłów w każdej warstwie. Dodanie 

większej liczby warstw ukrytych pozwala nam rozwiązywać problemy o większych wymiarach i większej 

złożoności linii dyskryminacji klasyfikacji. W przykładzie na rysunku 9.8 prosta prosta sklasyfikowała 

dane dokładnie. Czasami linia jest nieliniowa, ale dość prosta. Ale co się dzieje, gdy linia jest bardziej 

złożoną funkcją z wieloma krzywymi potencjalnie w wielu wymiarach (których nie możemy nawet 

wizualizować)? Dodanie większej liczby warstw umożliwia znalezienie tych złożonych funkcji 

klasyfikacyjnych. Wybór liczby warstw i węzłów w SSN zwykle sprowadza się do eksperymentowania i 

iteracyjnego doskonalenia. Z czasem możemy zyskać intuicję co do odpowiednich konfiguracji, 

opierając się na doświadczaniu podobnych problemów i rozwiązywaniu ich na podobnych 

konfiguracjach. 

Ciężary 

Inicjalizacja wagi jest ważna, ponieważ ustala punkt początkowy, od którego waga będzie nieznacznie 

dostosowywana w wielu iteracjach. Wagi, które są inicjowane jako zbyt małe, prowadzą do problemu 

znikającego gradientu opisanego wcześniej, a wagi, które są inicjowane jako zbyt duże, prowadzą do 

innego problemu, problemu z eksplodującym gradientem - w którym wagi poruszają się nieregularnie 

wokół pożądanego wyniku. Istnieją różne schematy inicjalizacji wagi, z których każdy ma swoje wady i 



zalety. Praktyczną zasadą jest upewnienie się, że średnia wyników aktywacji w warstwie wynosi 0 - jest 

to średnia wszystkich wyników z ukrytych węzłów w warstwie. Również wariancja wyników aktywacji 

powinna być taka sama: zmienność wyników z każdego ukrytego węzła powinna być spójna w kilku 

iteracjach. 

Odchylenie 

Możemy użyć odchylenia w SSN, dodając wartość do ważonej sumy węzłów wejściowych lub innych 

warstw w sieci. Odchylenie może zmienić wartość aktywacji funkcji aktywacji. Odchylenie zapewnia 

elastyczność w SSN i przesuwa funkcję aktywacji w lewo lub w prawo. Prostym sposobem zrozumienia 

odchylenia jest wyobrażenie sobie linii, która zawsze przechodzi przez 0,0 na płaszczyźnie; możemy 

wpłynąć na tę linię, aby przechodziła przez inny punkt przecięcia z osią, dodając +1 do zmiennej. 

Wartość ta będzie oparta na problemie do rozwiązania. 

Funkcje aktywacji 

Sekcja wcześniejsza dotyczyła typowych funkcji aktywacji używanych w SSN. Podstawową zasadą jest 

upewnienie się, że wszystkie węzły w tej samej warstwie używają tej samej funkcji aktywacji. W 

wielowarstwowych SSN różne warstwy mogą używać różnych funkcji aktywacji w zależności od 

problemu, który ma zostać rozwiązany. Na przykład sieć, która określa, czy pożyczki powinny zostać 

udzielone, może użyć funkcji sigmoidalnej w warstwach ukrytych do określenia prawdopodobieństwa 

oraz funkcji krokowej w wyniku, aby uzyskać jednoznaczną decyzję 0 lub 1. 

Funkcja kosztów i współczynnik uczenia się 

Użyliśmy prostej funkcji kosztu, gdzie przewidywany wynik jest odejmowany od rzeczywistego 

oczekiwanego wyniku, ale istnieje wiele funkcji kosztu. Funkcje kosztów mają duży wpływ na SSN, a 

użycie właściwej funkcji dla danego problemu i zbioru danych jest ważne, ponieważ opisuje cel SSN. 

Jedną z najczęstszych funkcji kosztu jest średni błąd kwadratowy, który jest podobny do funkcji 

używanej w rozdziale poświęconym uczeniu maszynowemu. Jednak funkcje kosztów należy wybrać na 

podstawie zrozumienia danych szkoleniowych, rozmiaru danych szkoleniowych oraz pożądanej 

precyzji i pomiarów przypominających. Gdy będziemy więcej eksperymentować, powinniśmy przyjrzeć 

się opcjom funkcji kosztu. Wreszcie, tempo uczenia się SSN opisuje, jak radykalnie korygowane są wagi 

w trakcie propagacji wstecznej. Powolne tempo uczenia się może skutkować długim procesem 

treningu, ponieważ ciężary są za każdym razem aktualizowane niewielkimi ilościami, a wysoki wskaźnik 

uczenia się może skutkować dramatycznymi zmianami ciężarów, prowadząc do chaotycznego procesu 

treningu. Jednym z rozwiązań jest rozpoczęcie od stałego wskaźnika uczenia się i dostosowanie go, jeśli 

szkolenie stagnuje i nie poprawia kosztów. Ten proces, który byłby powtarzany w całym cyklu 

treningowym, wymaga pewnych eksperymentów. Stochastyczne zejście gradientu jest użyteczną 

zmianą w optymalizatorze, który zwalcza te problemy. Działa podobnie do zejścia gradientowego, ale 

umożliwia wagom wyskoczenie z lokalnych minimów w celu zbadania lepszych rozwiązań. 

Standardowe SSN, takie jak ta opisana w tym rozdziale, są przydatne do rozwiązywania problemów 

związanych z klasyfikacją nieliniową. Jeśli próbujemy kategoryzować przykłady w oparciu o wiele 

funkcji, ten styl ANN będzie prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem. To powiedziawszy, ANN nie jest 

srebrną kulą i nie powinien być algorytmem do niczego. Prostsze, tradycyjne algorytmy uczenia 

maszynowego opisane w rozdziale 8 często działają lepiej w wielu typowych przypadkach użycia. 

Pamiętaj o cyklu życia uczenia maszynowego. Możesz chcieć wypróbować kilka modeli uczenia 

maszynowego podczas swoich iteracji, szukając ulepszeń. 

Typy i przypadki użycia sztucznych sieci neuronowych 



SSN są wszechstronne i mogą być zaprojektowane tak, aby rozwiązywać różne problemy. Określone 

style architektoniczne SSN są przydatne do rozwiązywania pewnych problemów. Pomyśl o stylu 

architektonicznym SSN jako o podstawowej konfiguracji sieci. Przykłady w sekcjach od 9.8.1 do 9.8.3 

przedstawiają różne konfiguracje. 

Konwolucyjna sieć neuronowa 

Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) są przeznaczone do rozpoznawania obrazu. Sieci te można 

wykorzystać do znalezienia relacji między różnymi obiektami i unikalnymi obszarami na obrazach. W 

rozpoznawaniu obrazu splot działa na jednym pikselu i jego sąsiadach w określonym promieniu. 

Technika ta jest tradycyjnie używana do wykrywania krawędzi, wyostrzania obrazu i rozmycia obrazu. 

Sieci CNN używają konwolucji i puli, aby znaleźć relacje między pikselami na obrazie. Convolution 

znajduje cechy w obrazach i gromadzi próbki „wzorców” poprzez podsumowanie cech, umożliwiając 

zwięzłe kodowanie unikalnych sygnatur w obrazach poprzez uczenie się z wielu obrazów. Numery CNN 

są używane do klasyfikacji obrazów. Jeśli kiedykolwiek szukałeś zdjęcia w internecie, prawdopodobnie 

wchodziłeś w interakcję pośrednio z CNN. Sieci te są również przydatne dla charakteru optycznego 

rozpoznawanie wyodrębniania danych tekstowych z obrazu. CNN są używane w przemyśle medycznym 

do zastosowań, które wykrywają anomalie i stany medyczne za pomocą promieni rentgenowskich i 

innych skanów ciała. 

Powracająca sieć neuronowa 

Podczas gdy standardowe SSN akceptują stałą liczbę wejść, rekurencyjne sieci neuronowe (RNN) 

akceptują sekwencję danych wejściowych bez z góry określonej długości. Te dane wejściowe są jak 

wypowiedziane zdania. Sieci RNN mają pojęcie pamięci składające się z ukrytych warstw, które 

reprezentują czas; koncepcja ta pozwala sieci zachować informacje o relacjach między sekwencjami 

danych wejściowych. Kiedy trenujemy RNN, na wagi w ukrytych warstwach w czasie ma również wpływ 

propagacja wsteczna; wiele odważników reprezentuje tę samą wagę w różnych momentach czasu. 

Numery RNN są przydatne w zastosowaniach związanych z rozpoznawaniem i przewidywaniem mowy 

i tekstu. Powiązane przypadki użycia obejmują autouzupełnianie zdań w aplikacjach do obsługi 

wiadomości, tłumaczenie języka mówionego na tekst i tłumaczenie między językami mówionymi. 

Generatywna sieć kontradyktoryjna 

Generatywna sieć kontradyktoryjna (GAN) składa się z sieci generatorów i sieci dyskryminatorów. Na 

przykład generator tworzy potencjalne rozwiązanie, takie jak obraz lub krajobraz, a dyskryminator 

wykorzystuje rzeczywiste obrazy krajobrazów do określenia realizmu lub poprawności 

wygenerowanego krajobrazu. Błąd lub koszt są zwracane do sieci w celu dalszej poprawy jej zdolności 

do generowania przekonujących krajobrazów i określania ich poprawności. Termin rywalizacja jest 

kluczowy, jak widzieliśmy w przypadku drzew gry w rozdziale 3. Te dwa komponenty konkurują o to, 

by być lepszymi w tym, co robią, i dzięki tej konkurencji generują coraz lepsze rozwiązania. GAN są 

używane do generowania przekonujących fałszywych filmów (znanych również jako głębokie podróbki) 

znanych osób, co budzi obawy co do autentyczności informacji w mediach. GAN mają również 

przydatne zastosowania, takie jak nakładanie fryzur na twarze ludzi. GAN były używane do 

generowania obiektów 3D z obrazów 2D, takich jak generowanie krzesła 3D z obrazu 2D. Ten przypadek 

użycia może wydawać się nieistotny, ale sieć dokładnie szacuje i tworzy informacje ze źródła, które jest 

niekompletne. Jest to ogromny krok w rozwoju sztucznej inteligencji i technologii w ogóle. Ten rozdział 

miał na celu powiązanie koncepcji uczenia maszynowego z nieco tajemniczym światem SSN. Aby 

dowiedzieć się więcej o sieciach SSN i uczeniu głębokim, wypróbuj Grokking Deep Learning autorstwa 

Manning Publications, a praktyczny przewodnik po strukturze tworzenia SSN - patrz Deep Learning 

with Python autorstwa Manning Publications. 



Uczenie się ze wzmocnieniem z Q-learningiem 

Czym jest uczenie się przez wzmacnianie? 

Uczenie się ze wzmocnieniem (RL) to obszar uczenia maszynowego inspirowany psychologią 

behawioralną. Koncepcja uczenia się przez wzmacnianie opiera się na kumulacji nagród lub kar za 

działania, które są podejmowane przez agenta w dynamicznym środowisku. Pomyśl o dorastającym 

młodym psie. Pies jest agentem w naszym domu. Kiedy chcemy, aby pies usiadł, zwykle mówimy 

„Siad”. Pies nie rozumie angielskiego, więc możemy go szturchnąć, lekko naciskając na zad. Po siadaniu 

zwykle głaszczemy psa lub dajemy mu smakołyk. Proces ten trzeba będzie powtórzyć kilka razy, ale po 

pewnym czasie pozytywnie wzmocniliśmy ideę siedzenia. Wyzwalacz w środowisku mówi „Siad”; 

wyuczone zachowanie to siedzenie; a nagrodą są zwierzęta domowe lub smakołyki. Uczenie się ze 

wzmocnieniem to kolejne podejście do uczenia maszynowego, obok uczenia się nadzorowanego i 

uczenia się bez nadzoru. Podczas gdy uczenie nadzorowane wykorzystuje dane oznaczone etykietami 

do prognozowania i klasyfikacji, a uczenie się nienadzorowane wykorzystuje dane nieoznaczone do 

znajdowania klastrów i trendów, uczenie się ze wzmocnieniem wykorzystuje informacje zwrotne z 

wykonywanych czynności, aby dowiedzieć się, jakie działania lub sekwencje działań są bardziej 

korzystne w różnych scenariuszach w kierunku osiągnięcia ostatecznego celu. Uczenie się ze 

wzmocnieniem jest przydatne, gdy wiesz, jaki jest cel, ale nie wiesz, jakie działania są rozsądne, aby go 

osiągnąć. Rysunek  przedstawia mapę koncepcji uczenia maszynowego i tego, jak wpisuje się uczenie 

ze wzmocnieniem. 

 

Uczenie się ze wzmocnieniem można osiągnąć za pomocą klasycznych technik lub uczenia głębokiego 

z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. W zależności od rozwiązywanego problemu każde 

podejście może być lepsze. Rysunek  pokazuje, kiedy można zastosować różne podejścia do uczenia 

maszynowego. Tu będziemy badać uczenie się przez wzmacnianie metodami klasycznymi. 



 

Inspiracja do uczenia się przez wzmacnianie 

Uczenie się ze wzmocnieniem w maszynach wywodzi się z psychologii behawioralnej, dziedziny, która 

interesuje się zachowaniem ludzi i innych zwierząt. Psychologia behawioralna zwykle wyjaśnia 

zachowanie działaniem odruchowym lub czymś, czego nauczyła się historia danej osoby. Ta ostatnia 

obejmuje badanie wzmocnienia poprzez nagrody lub kary, czynniki motywujące do zachowań i aspekty 

środowiska jednostki, które przyczyniają się do zachowania. Metoda prób i błędów jest jednym z 

najpowszechniejszych sposobów, w jakie większość wyewoluowanych zwierząt dowiaduje się, czym 

jest korzystne dla nich, a co nie. Metoda prób i błędów polega na wypróbowaniu czegoś, potencjalnie 

niepowodzeniu i wypróbowaniu czegoś innego, aż odniesiesz sukces. Ten proces może się zdarzyć 

wiele razy, zanim osiągnięty zostanie pożądany rezultat, i jest w dużej mierze napędzany nagrodą. Takie 

zachowanie można zaobserwować w całej naturze. Na przykład nowonarodzone pisklęta próbują 

dziobać każdy mały kawałek materiału, który napotka na ziemi. Dzięki próbom i błędom pisklęta uczą 

się dziobać tylko pożywienie. Innym przykładem są szympansy, które uczą się metodą prób i błędów, 

że używanie kija do kopania gleby jest korzystniejsze niż używanie rąk. Cele, nagrody i kary są ważne w 

uczeniu się przez wzmacnianie. Celem szympansa jest znalezienie pożywienia; nagrodą lub karą może 

być liczba wykopania dziury lub czas potrzebny na wykopanie dziury. Im szybciej wykopie dół, tym 

szybciej znajdzie trochę jedzenia. Rysunek przedstawia terminologię stosowaną w uczeniu się ze 

wzmocnieniem w odniesieniu do prostego przykładu szkolenia psów w sekcji. 

 

Uczenie się ze wzmocnieniem ma negatywne i pozytywne wzmocnienie. Pozytywne wzmocnienie to 

nagroda po wykonaniu czynności, na przykład otrzymanie smakołyku przez psa po tym, jak usiądzie. 



Negatywne wzmocnienie jest karane po wykonaniu czynności, np. Zbesztanie psa po rozerwaniu 

dywanu. Pozytywne wzmocnienie ma na celu motywowanie pożądanego zachowania, a negatywne 

wzmocnienie ma na celu zniechęcenie do niepożądanych zachowań. Inną koncepcją w uczeniu się 

przez wzmacnianie jest równoważenie natychmiastowej gratyfikacji z długoterminowymi 

konsekwencjami. Jedzenie batonika czekoladowego jest świetne, aby uzyskać zastrzyk cukru i energii; 

to jest natychmiastowa gratyfikacja. Ale jedzenie tabliczki czekolady co 30 minut prawdopodobnie 

spowoduje problemy zdrowotne w późniejszym życiu; jest to konsekwencja długoterminowa. Uczenie 

się przez wzmacnianie ma na celu maksymalizację korzyści długoterminowych w porównaniu z 

korzyściami krótkoterminowymi, chociaż korzyści krótkoterminowe mogą przyczynić się do zasiłku. 

Uczenie się ze wzmocnieniem dotyczy długoterminowych konsekwencji działań w środowisku, dlatego 

czas i kolejność działań są ważne. Załóżmy, że utknęliśmy w dziczy, a naszym celem jest jak najdłuższe 

przeżycie, podróżując tak daleko, jak to możliwe w nadziei na znalezienie bezpieczeństwa. Znajdujemy 

się nad rzeką i mamy dwie możliwości: wskoczyć do rzeki, aby szybciej płynąć w dół, lub spacerować 

brzegiem rzeki. Zwróć uwagę na łódź stojącą na brzegu rzeki na rysunku. Płynąc, będziemy podróżować 

szybciej, ale możemy ominąć łódź, ciągnąc ją po niewłaściwym rozwidleniu rzeki. Spacerując z 

pewnością znajdziemy łódź, co znacznie ułatwi resztę podróży - ale nie wiemy tego na początku. Ten 

przykład pokazuje, jak ważna jest sekwencja działań w uczeniu się przez wzmocnienie. Pokazuje 

również, jak natychmiastowa gratyfikacja może prowadzić do długoterminowej szkody. Ponadto w 

krajobrazie, w którym nie było łodzi, konsekwencją pływania jest to, że będziemy podróżować szybciej, 

ale będziemy mieć przemoczone ubranie, co może być problematyczne, gdy zrobi się zimno. 

Konsekwencją chodzenia jest to, że będziemy podróżować wolniej, ale nie mocząc ubrania, co 

podkreśla fakt, że określone działanie może zadziałać w jednym scenariuszu, ale nie w innych. Uczenie 

się na podstawie wielu prób symulacji jest ważne dla znalezienia bardziej ogólnych podejść. 

 

Problemy związane z uczeniem się ze wzmocnieniem 

Podsumowując, uczenie się przez wzmacnianie ma na celu rozwiązywanie problemów, w których cel 

jest znany, ale działania wymagane do jego osiągnięcia nie. Te problemy obejmują kontrolowanie 

działań agenta w środowisku. Poszczególne działania mogą być nagradzane bardziej niż inne, ale 

głównym problemem jest skumulowana nagroda za wszystkie działania. Uczenie się ze wzmocnieniem 

jest najbardziej przydatne w przypadku problemów, w których indywidualne działania prowadzą do 

większego celu. Obszary takie jak planowanie strategiczne, automatyzacja procesów przemysłowych i 

robotyka to dobre przykłady zastosowania uczenia się przez wzmacnianie. W tych obszarach 

poszczególne działania mogą być nieoptymalne, aby uzyskać korzystny wynik. Wyobraź sobie grę 

strategiczną, taką jak szachy. Niektóre ruchy mogą być złym wyborem w oparciu o aktualny stan 

planszy, ale pomagają ustawić planszę w celu uzyskania większej strategicznej wygranej w dalszej 



części gry. Uczenie się ze wzmocnieniem sprawdza się dobrze w domenach, w których ciągi zdarzeń są 

ważne dla dobrego rozwiązania. Aby przejść przez kolejne etapy algorytmu uczenia się przez 

wzmocnienie, jako inspirację wykorzystamy przykładowy problem zderzenia samochodu z rozdziału 9. 

Tym razem jednak będziemy pracować z danymi wizualnymi samojeżdżącego samochodu na parkingu, 

próbując dotrzeć do jego właściciela. Załóżmy, że mamy mapę parkingu zawierającą samochód 

samojezdny, inne samochody i pieszych. Nasz autonomiczny samochód może poruszać się na północ, 

południe, wschód i zachód. Pozostają inne samochody i piesi ,stacjonarni w tym przykładzie. Celem 

jest, aby nasz samochód prowadził drogę do swojego właściciela, zderzając się z jak najmniejszą liczbą 

samochodów i pieszych - najlepiej bez kolizji z niczym. Zderzenie z samochodem nie jest dobre, 

ponieważ uszkadza pojazdy, ale zderzenie z pieszym jest poważniejsze. W tym problemie chcemy 

zminimalizować kolizje, ale jeśli mamy wybór między zderzeniem z samochodem a pieszym, 

powinniśmy wybrać samochód. Rysunek przedstawia ten scenariusz. 

 

Wykorzystamy ten przykładowy problem do zbadania wykorzystania uczenia się przez wzmacnianie do 

uczenia się dobrych działań, które należy podjąć w dynamicznych środowiskach. 

Cykl życia uczenia się przez wzmacnianie 

Podobnie jak inne algorytmy uczenia maszynowego, model uczenia ze wzmocnieniem musi zostać 

przeszkolony, zanim będzie można go użyć. Faza szkolenia koncentruje się na badaniu środowiska i 

otrzymywaniu informacji zwrotnej, biorąc pod uwagę konkretne działania wykonywane w określonych 

okolicznościach lub stanach. Cykl życia szkolenia modelu uczenia się ze wzmocnieniem jest oparty na 

procesie decyzyjnym Markowa, który zapewnia matematyczne ramy modelowania decyzji. 

Kwantyfikując podjęte decyzje i ich wyniki, możemy wytrenować model, aby dowiedzieć się, jakie 

działania zmierzające do celu są najbardziej korzystne. Zanim zaczniemy stawić czoła wyzwaniu, jakim 

jest szkolenie modelu przy użyciu uczenia się przez wzmacnianie, potrzebujemy środowiska, które 

symuluje przestrzeń problemową, w której pracujemy. Nasz przykładowy problem dotyczy 

samodzielnie prowadzącego się samochodu, który próbuje poruszać się po parkingu wypełnionym 

przeszkodami do znalezienia. jego właściciel, unikając kolizji. Ten problem należy zamodelować jako 

symulację, aby można było zmierzyć działania w środowisku w kierunku celu. To symulowane 

środowisko różni się od modelu, który nauczy się, jakie działania należy podjąć. 

Symulacja i dane: Ożyw środowisko 

Rysunek przedstawia scenariusz parkingu zawierający kilka innych samochodów i pieszych. Pozycja 

wyjściowa autonomicznego samochodu i położenie jego właściciela są przedstawione czarnymi 

cyframi. W tym przykładzie autonomiczny samochód, który wykonuje działania wobec otoczenia, jest 



nazywany agentem. Samojezdny samochód lub agent może podejmować różne działania w 

środowisku. W tym prostym przykładzie działania przesuwają się na północ, południe, wschód i zachód. 

Wybór akcji powoduje, że agent przesuwa się o jeden blok w tym kierunku. Agent nie może poruszać 

się po przekątnej. 

 

Gdy działania są podejmowane w środowisku, pojawiają się nagrody lub kary. Rysunek przedstawia 

punkty nagrody przyznane agentowi na podstawie wyniku w środowisku. Zderzenie z innym 

samochodem jest złe; zderzenie z pieszym jest straszne. Przeniesienie się w puste miejsce jest dobre; 

znalezienie właściciela autonomicznego samochodu jest lepsze. Określone nagrody mają na celu 

zniechęcenie do kolizji z innymi samochodami i pieszymi oraz zachęcenie do poruszania się w pustych 

przestrzeniach i dotarcia do właściciela. Zauważ, że może istnieć nagroda za ruchy poza granicami, ale 

po prostu zablokujemy tę możliwość ze względu na prostotę. 

 

Uwaga: Ciekawym wynikiem opisanych nagród i kar jest to, że samochód może jechać do przodu i do 

tyłu na pustych przestrzeniach w nieskończoność, aby gromadzić nagrody. Odrzucimy to jako 

możliwość w tym przykładzie, ale podkreśla on znaczenie tworzenia dobrych nagród. Symulator musi 

modelować środowisko, działania agenta i nagrody otrzymywane po każdej akcji. Algorytm uczenia się 

ze wzmocnieniem będzie używał symulatora do uczenia się poprzez praktykę, podejmując działania w 

symulowanym środowisku i mierząc wynik. Symulator powinien zapewniać co najmniej następujące 

funkcje i informacje: 

• Zainicjuj środowisko. Ta funkcja obejmuje resetowanie środowiska, w tym agenta, do stanu 

początkowego. 

• Uzyskaj aktualny stan środowiska. Funkcja ta powinna zapewniać aktualny stan środowiska, który 

będzie się zmieniał po wykonaniu każdej akcji. 



• Zastosuj działania wobec środowiska. Ta funkcja polega na tym, że agent wykonuje akcję wobec 

środowiska. Akcja wpływa na otoczenie, co może skutkować nagrodą. 

• Oblicz nagrodę za działanie. Ta funkcja jest związana z zastosowaniem akcji w środowisku. Należy 

obliczyć nagrodę za działanie i wpływ na środowisko. 

• Określ, czy cel został osiągnięty. Ta funkcja określa, czy agent osiągnął cel. Cel może być czasami 

przedstawiony jako kompletny. w środowisku, w którym nie można osiągnąć celu, symulator musi 

sygnalizować zakończenie, gdy uzna to za konieczne. 

Dwa poniższe rysunki przedstawiają możliwe ścieżki na przykładzie samochodu samojezdnego. Na 

rysunku 10.9 agent podróżuje na południe, aż dotrze do granicy; następnie porusza się na wschód, aż 

do celu. Chociaż cel został osiągnięty, scenariusz doprowadził do pięciu zderzeń z innymi samochodami 

i jednego zderzenia z pieszym - nie jest to idealny wynik. 

 

Rysunek przedstawia agenta podróżującego bardziej konkretną ścieżką w kierunku celu, co nie 

powoduje kolizji, co jest świetne. Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę określone przez nas nagrody, 

agent nie ma gwarancji osiągnięcia najkrótszej ścieżki; ponieważ bardzo zachęcamy do omijania 

przeszkód, agent może znaleźć każdą ścieżkę wolną od przeszkód. 

 



W tej chwili nie ma automatyzacji w wysyłaniu akcji do symulatora. To jest jak gra, w której 

przekazujemy dane jako osoba, a nie sztuczna inteligencja. W sekcji wcześniej omówiono, jak wyszkolić 

autonomicznego agenta. 

Pseudo kod 

Pseudokod symulatora obejmuje funkcje omówione w tej sekcji. Klasa symulatora zostanie 

zainicjowana z informacjami dotyczącymi stanu początkowego środowiska. Funkcja move_agent 

odpowiada za przesuwanie agenta na północ, południe, wschód lub zachód w zależności od 

wykonywanej czynności. Określa, czy ruch mieści się w określonych granicach, dostosowuje 

współrzędne agenta i określa, czy doszło do kolizji, a także zwraca wynik nagrody na podstawie wyniku: 

 

Oto opisy kolejnych funkcji w pseudokodzie: 

• Funkcja cost_movement określa obiekt we współrzędnych docelowych, do którego agent się 

przemieści, i zwraca odpowiednią ocenę nagrody. 

• Funkcja is_within_bounds to funkcja narzędziowa, która zapewnia, że współrzędne celu znajdują się 

w granicach drogi. 

• Funkcja is_goal_achieved określa, czy cel został znaleziony, w którym to przypadku symulacja może 

się zakończyć. 

• Funkcja get_state używa pozycji agenta do określenia liczby wyliczającej bieżący stan. Każdy stan 

musi być unikalny. W innych obszarach problemowych stan może być reprezentowany przez sam 

faktyczny stan rodzimy. 



 

Szkolenie z symulacją z wykorzystaniem Q-learningu 

Q-learning to podejście do uczenia się przez wzmacnianie, które wykorzystuje stany i działania w 

środowisku do modelowania tabeli zawierającej informacje opisujące korzystne działania w oparciu o 

określone stany. Pomyśl o Q-learningu jak o słowniku, w którym kluczem jest stan środowiska, a 

wartością jest najlepsze działanie do podjęcia dla tego stanu. Uczenie się ze wzmocnieniem za pomocą 

Q-learningu wykorzystuje tabelę nagród zwaną Q-table. Tabela Q składa się z kolumn, które 

reprezentują możliwe akcje i wierszy, które reprezentują możliwe stany w środowisku. Celem tabeli Q 

jest opisanie, które działania są najbardziej korzystne dla agenta, gdy dąży on do celu. Wartości, które 

reprezentują korzystne działania, są uczone poprzez symulowanie możliwych działań w środowisku i 

uczenie się na podstawie wyników i zmiany stanu. Warto zaznaczyć, że agent ma szansę wybrać akcję 

losową lub akcję z tabeli Q, o czym więcej w dalszej części rysunku. Q reprezentuje funkcję, która 

zapewnia nagrodę lub jakość działania w środowisku. Rysunek przedstawia wytrenowaną tabelę Q i 

dwa możliwe stany, które mogą być reprezentowane przez wartości akcji dla każdego stanu. Te stany 

są istotne dla problemu, który rozwiązujemy; inny problem może pozwolić agentowi na poruszanie się 

po przekątnej. Należy zauważyć, że liczba stanów różni się w zależności od środowiska i że nowe stany 

można dodawać w miarę ich wykrywania. W Stanie 1 agent znajduje się w lewym górnym rogu, a w 

Stanie 2 agent znajduje się na pozycji poniżej swojego poprzedniego stanu. Tabela Q koduje najlepsze 

działania do wykonania, biorąc pod uwagę każdy stan - akcja o największej liczbie jest działaniem 

najbardziej korzystnym. Na tej figurze wartości w tabeli Q zostały już znalezione podczas treningu. 

Wkrótce zobaczymy, jak są obliczane. 



 

Duży problem z przedstawieniem stanu na całej mapie polega na tym, że konfiguracja innych 

samochodów i osób jest specyficzna dla tego problemu. Q-table uczy się najlepszych wyborów tylko 

dla tej mapy. Lepszym sposobem przedstawienia stanu w tym przykładowym problemie jest 

przyjrzenie się obiektom sąsiadującym z agentem. Takie podejście pozwala tabeli Q na dostosowanie 

się do innych konfiguracji parkingów, ponieważ stan jest mniej specyficzny dla przykładowego 

parkingu, z którego się uczy. Może się to wydawać trywialne, ale blok może zawierać inny samochód, 

pieszego, pusty blok lub blok poza obrębem, co daje cztery możliwości na blok, co daje 65 536 

możliwych stanów. Przy tak dużej różnorodności musielibyśmy wielokrotnie szkolić agenta w wielu 

konfiguracjach parkingów, aby nauczył się dobrych krótkoterminowych wyborów działań. 



 

Pamiętaj o tabeli nagród, gdy badamy cykl życia szkolenia modelu z wykorzystaniem uczenia się przez 

wzmacnianie z Q-learningiem. Będzie reprezentował model działań, które agent podejmie w 

środowisku. Przyjrzyjmy się cyklowi życia algorytmu Q-learning, w tym etapom szkolenia. Przyjrzymy 

się dwóm fazom: inicjalizacji i temu, co dzieje się podczas kilku iteracji, gdy algorytm się uczy. 

• Inicjalizuj. Etap inicjalizacji obejmuje ustawienie odpowiednich parametrów i wartości początkowych 

dla tabeli Q. 

o Inicjalizacja tabeli Q - zainicjuj tabelę Q, w której każda kolumna jest akcją, a każdy wiersz 

reprezentuje możliwy stan. Należy zauważyć, że stany można dodawać do tabeli w miarę ich 

napotykania, ponieważ na początku może być trudno określić liczbę stanów w środowisku. Początkowe 

wartości akcji dla każdego stanu są inicjowane z zerami. 

o Ustawianie parametrów - ten krok obejmuje ustawienie parametrów dla różnych hiperparametrów 

algorytmu Q-learning, w tym: 

o Szansa na wybranie akcji losowej - jest to wartość progowa wyboru akcji losowej w stosunku do akcji 

z tabeli Q. 

o Wskaźnik uczenia się - wskaźnik uczenia się jest podobny do wskaźnika uczenia się w uczeniu się 

nadzorowanym. Opisuje, jak szybko algorytm uczy się na podstawie nagród w różnych stanach. Przy 

wysokim współczynniku uczenia się wartości w tabeli Q zmieniają się nieregularnie, a przy niskim 

współczynniku uczenia się wartości zmieniają się stopniowo, ale znalezienie dobrych wartości może 

zająć więcej iteracji. 

o Czynnik dyskontowy - współczynnik dyskontowy opisuje, ile potencjalnych przyszłych nagród jest 

wycenianych, co przekłada się na faworyzowanie natychmiastowej gratyfikacji lub nagrody 

długoterminowej. Mała wartość sprzyja natychmiastowym nagrodom; duża wartość sprzyja 

długoterminowym nagrodom. 



• Powtórz dla n iteracji. Poniższe kroki są powtarzane, aby znaleźć najlepsze działania w tych samych 

stanach poprzez wielokrotną ocenę tych stanów. Ta sama tabela Q będzie aktualizowana we 

wszystkich iteracjach. Kluczową koncepcją jest to, że ponieważ sekwencja działań dla agenta jest 

ważna, nagroda za działanie w dowolnym stanie może się zmienić na podstawie wcześniejszych 

działań. Z tego powodu ważne są wielokrotne iteracje. Postrzegaj iterację jako pojedynczą próbę 

osiągnięcia celu. 

o Zainicjuj symulator. Ten krok obejmuje resetowanie środowiska do stanu początkowego z agentem 

w stanie neutralnym. 

o Uzyskaj stan środowiska. Ta funkcja powinna zapewnić aktualny stan środowiska. Stan środowiska 

zmieni się po wykonaniu każdej czynności. 

o Czy cel został osiągnięty? Określ, czy cel został osiągnięty (lub symulator uzna eksplorację za 

zakończoną). W naszym przykładzie celem tym jest odebranie właściciela autonomicznego samochodu. 

Jeśli cel zostanie osiągnięty, algorytm się kończy. 

o Wybierz losową akcję. Określ, czy należy wybrać akcję losową. Jeśli tak, zostanie wybrana akcja 

losowa (północ, południe, wschód lub zachód). Losowe działania są przydatne do odkrywania 

możliwości w środowisku zamiast uczenia się wąskiego podzbioru. 

o Akcja referencyjna w tabeli Q. Jeżeli decyzja o wybraniu losowej akcji nie zostanie wybrana, bieżący 

stan środowiska jest transponowany do tabeli Q, a odpowiednia akcja jest wybierana na podstawie 

wartości w tabeli. Więcej o stole Q już wkrótce. 

o Zastosuj działania wobec środowiska. Ten krok polega na zastosowaniu wybranej akcji w środowisku, 

niezależnie od tego, czy jest to akcja losowa, czy wybrana z tabeli Q. Działanie będzie miało 

konsekwencje dla środowiska i przyniesie nagrodę. 

• Zaktualizuj tabelę Q. Poniższy materiał opisuje koncepcje związane z aktualizacją Qtable i kroki, które 

są wykonywane. 

Kluczowym aspektem Q-learningu jest równanie używane do aktualizacji wartości Q-table. To 

równanie jest oparte na równaniu Bellmana, które określa wartość decyzji podjętej w określonym 

momencie, biorąc pod uwagę nagrodę lub karę za podjęcie tej decyzji. Równanie Q-learning jest 

adaptacją równania Bellmana. W równaniu Q-learning najważniejszymi właściwościami aktualizacji 

wartości tabeli Q są aktualny stan, czynność, następny stan podany w działaniu oraz wynik nagrody. 

Współczynnik uczenia się jest podobny do współczynnika uczenia się w uczeniu się nadzorowanym, 

który określa zakres, w jakim aktualizowana jest wartość tabeli Q. Zniżka służy do wskazania znaczenia 

możliwych przyszłych nagród - służy do zrównoważenia faworyzowania nagród natychmiastowych i 

długoterminowych. Ponieważ tabela Q jest inicjalizowana z zerami, w początkowym stanie środowiska 

wygląda podobnie do rysunku. 



 

Następnie badamy, jak zaktualizować tabelę Q, używając równania Q-learning opartego na różnych 

działaniach z różnymi wartościami nagród. 

Te wartości zostaną użyte jako współczynnik uczenia się (alfa) i rabat (gamma): 

• Wskaźnik uczenia się (alfa): 0,1 

• Rabat (gamma): 0,6 

Rysunek ilustruje, w jaki sposób równanie Q-learning jest używane do aktualizacji tabeli Q, jeśli agent 

wybierze akcję East ze stanu początkowego w pierwszej iteracji. Pamiętaj, że początkowa tabela Q 

składa się z zer. Współczynnik uczenia się (alfa), gamma (dyskonto), bieżąca wartość akcji, nagroda i 

następny najlepszy stan są dołączane do równania w celu określenia nowej wartości dla podjętej akcji. 

Akcja toczy się na wschód, co skutkuje zderzeniem z innym samochodem, co daje w nagrodę -100. Po 

obliczeniu nowej wartości wartość Wschodu w stanie 1 wynosi -10. 

 



Następne obliczenia dotyczą następnego stanu w środowisku po podjętej akcji. Akcja jest na południe 

i kończy się zderzeniem z pieszym, co daje -1000 jako nagrodę. Po obliczeniu nowej wartości wartość 

akcji południowej dla stanu 2 wynosi -100. 

 

Rysunek  ilustruje, jak obliczone wartości różnią się w tabeli Q z zapełnionymi wartościami, ponieważ 

właśnie pracowaliśmy nad tabelą Q zainicjowaną zerami. Rysunek jest przykładem aktualizacji 

równania Q-learning ze stanu początkowego po kilku iteracjach. Symulację można uruchomić wiele 

razy, aby uczyć się na podstawie wielu prób, więc ta iteracja kończy się pomyślnie wiele razy, zanim 

wartości tabeli zostały zaktualizowane. Akcja na wschód kończy się zderzeniem z innym samochodem 

i daje -100 w nagrodę. Po obliczeniu nowej wartości wartość Wschodu w stanie 1 zmienia się na -34 



 

Pseudo kod 

Ten pseudokod opisuje funkcję, która uczy Q-table przy użyciu Q-learningu. Można go podzielić na 

prostsze funkcje, ale jest reprezentowany w ten sposób dla większej czytelności. Funkcja jest zgodna z 

krokami opisanymi w tym rozdziale. Tabela Q jest inicjalizowana z zerami; następnie logika uczenia się 

jest uruchamiana przez kilka iteracji. Pamiętaj, że iteracja to próba osiągnięcia celu. Następna logika 

biegnie, gdy cel nie został osiągnięty: 

1. Zdecyduj, czy należy podjąć przypadkowe działanie w celu zbadania możliwości w środowisku. Jeśli 

nie, akcja o najwyższej wartości dla bieżącego stanu jest wybierana z tabeli Q. 

2. Kontynuuj wybraną akcję i zastosuj ją do symulatora. 

3. Zbierz informacje z symulatora, w tym nagrodę, następny stan danej czynności i czy cel został 

osiągnięty. 

4. Zaktualizuj tabelę Q na podstawie zebranych informacji i hiperparametrów. Zauważ, że w tym kodzie 

hiperparametry są przekazywane jako argumenty tej funkcji. 

5. Ustaw bieżący stan na wynik stanu właśnie wykonanej czynności. 

Te kroki będą kontynuowane do momentu znalezienia celu. Po znalezieniu celu i osiągnięciu żądanej 

liczby iteracji wynikiem jest przeszkolona tabela Qtable, której można używać do testowania w innych 

środowiskach. Przyjrzymy się testowaniu tabeli Q w sekcji poniżej 



 

Testowanie z symulacją i tabelą Q. 

Wiemy, że w przypadku korzystania z Q-learningu Q-table jest modelem obejmującym uczenie się. Po 

przedstawieniu nowego środowiska o różnych stanach algorytm odwołuje się do odpowiedniego stanu 

w tabeli Q i wybiera działanie o najwyższej wartości. Ponieważ tablica Q została już wytrenowana, 

proces ten polega na uzyskaniu aktualnego stanu środowiska i odwołaniu się do odpowiedniego stanu 

w tabeli Q w celu znalezienia działania, aż do osiągnięcia celu. 



 

Ponieważ stan wyuczony w tabeli Q uwzględnia obiekty bezpośrednio obok aktualnej pozycji agenta, 

tabela Q nauczyła się dobrych i złych ruchów w celu uzyskania krótkoterminowych nagród, więc Qtable 

może być używany w innej konfiguracji parkingu, taki jak ten pokazany na rysunku 10.18. Wadą jest to, 

że agent preferuje nagrody krótkoterminowe od długoterminowych, ponieważ nie ma kontekstu reszty 

mapy podczas wykonywania każdej akcji. Jednym terminem, który prawdopodobnie pojawi się w 

procesie uczenia się więcej o uczeniu się przez wzmacnianie, są epizody. Odcinek obejmuje wszystkie 

stany między stanem początkowym a stanem, w którym cel został osiągnięty. Jeśli potrzeba 14 działań, 

aby osiągnąć cel, mamy 14 odcinków. Jeśli cel nigdy nie zostanie osiągnięty, epizod nazywany jest 

nieskończonym. 

Pomiar wydajności szkolenia 

Algorytmy uczące się ze wzmocnieniem mogą być trudne do ogólnego zmierzenia. Biorąc pod uwagę 

określone środowisko i cel, możemy mieć różne kary i nagrody, z których niektóre mają większy wpływ 

na kontekst problemu niż inne. W przykładzie z parkingiem surowo penalizujemy kolizje z pieszymi. W 

innym przykładzie możemy mieć agenta, który przypomina człowieka i próbuje nauczyć się, jakich 

mięśni użyć, aby jak najdalej chodzić naturalnie. W tym scenariuszu kary mogą spadać lub coś bardziej 

szczegółowego, na przykład zbyt długa długość kroku. Aby dokładnie zmierzyć wydajność, 

potrzebujemy kontekstu problemu. Jednym z ogólnych sposobów mierzenia wyników jest policzenie 

liczby kar w określonej liczbie prób. Kary mogą być zdarzeniami, których chcemy uniknąć w środowisku 

w wyniku działania. Inną miarą skuteczności uczenia się przez wzmocnienie jest średnia nagroda za 

działanie. 

Maksymalizując nagrodę za działanie, staramy się unikać złych działań, niezależnie od tego, czy cel 

został osiągnięty, czy nie. Miarę tę można obliczyć, dzieląc skumulowaną nagrodę przez całkowitą 

liczbę działań. 

Uczenie się bez modeli i oparte na modelach 

Aby wesprzeć swoją przyszłą naukę w uczeniu się ze wzmocnieniem, pamiętaj o dwóch podejściach do 

uczenia się ze wzmocnieniem: opartym na modelach i bez modeli, które różnią się od modeli uczenia 

maszynowego omówionych w tej książce. Wyobraź sobie model jako abstrakcyjną reprezentację 

środowiska, w którym działa agent. Możemy mieć w głowach model lokalizacji punktów 

orientacyjnych, intuicji kierunku i ogólnego układu dróg w sąsiedztwie. Ten model powstał na 



podstawie badania niektórych dróg, ale jesteśmy w stanie symulować scenariusze w naszych głowach, 

aby podejmować decyzje bez wypróbowywania wszystkich opcji. Aby zdecydować, jak zabierzemy się 

do pracy, możemy na przykład użyć tego modelu do podjęcia decyzji; podejście to jest oparte na 

modelu. Uczenie się bez modeli jest podobne do podejścia Qlearning opisanego w tym rozdziale; 

Metoda prób i błędów służy do badania wielu interakcji z otoczeniem w celu określenia korzystnych 

działań w różnych scenariuszach. Rysunek przedstawia dwa podejścia w nawigacji drogowej. Do 

budowania implementacji uczenia się ze wzmocnieniem w oparciu o model można zastosować różne 

algorytmy. 

 

Podejścia do uczenia głębokiego w uczeniu się ze wzmocnieniem 

Q-learning to jedna z metod uczenia się ze wzmocnieniem. Dobre zrozumienie tego, jak działa, pozwala 

zastosować to samo rozumowanie i ogólne podejście do innych algorytmów uczenia się ze 

wzmocnieniem. Od rozwiązywanego problemu zależy kilka alternatywnych podejść. Jedną z 

popularnych alternatyw jest uczenie się przez głębokie wzmocnienie, które jest przydatne w 

zastosowaniach w robotyce, grach wideo i problemach związanych z obrazami i wideo. Uczenie się z 

głębokim wzmocnieniem może wykorzystywać sztuczne sieci neuronowe (SSN) do przetwarzania 

stanów środowiska i wykonywania działań. Działania są uczone, dostosowując wagi w SSN, 

wykorzystując informacje zwrotne z nagrody i zmiany w środowisku. Uczenie się ze wzmocnieniem 

może również wykorzystywać możliwości konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) i innych specjalnie 

skonstruowanych architektur SSN do rozwiązywania konkretnych problemów w różnych dziedzinach i 

przypadkach użycia. Rysunek 10.20 przedstawia na wysokim poziomie, w jaki sposób SSN można 

wykorzystać do rozwiązania problemu parkingu w tym rozdziale. Wejściami do sieci neuronowej są 

stany; wyniki są prawdopodobieństwami wyboru najlepszej akcji dla agenta; a nagroda i wpływ na 

środowisko mogą zostać zwrócone za pomocą propagacji wstecznej w celu dostosowania wagi w sieci. 



 

W sekcji poniżej omówiono kilka popularnych przypadków użycia uczenia się ze wzmocnieniem w 

świecie rzeczywistym. 

Przykłady użycia do uczenia się ze wzmocnieniem 

Uczenie się ze wzmocnieniem ma wiele zastosowań, w których brakuje danych historycznych lub jest 

ich niewiele. Uczenie się odbywa się poprzez interakcję ze środowiskiem, które ma heurystykę 

zapewniającą dobre wyniki. Przypadki użycia tego podejścia są potencjalnie nieskończone. W tej sekcji 

opisano niektóre popularne przypadki użycia uczenia się ze wzmocnieniem. 

Robotyka 

Robotyka polega na tworzeniu maszyn, które współdziałają ze środowiskiem rzeczywistym, aby 

osiągnąć cele. Niektóre roboty są używane do poruszania się po trudnym terenie z różnymi 

powierzchniami, przeszkodami i wzniesieniami. Inne roboty są używane jako asystenci w laboratorium, 

przyjmując instrukcje od naukowca, przekazując odpowiednie narzędzia lub obsługując sprzęt. Nie jest 

możliwe modelowanie każdego wyniku każdego działania w dużym, dynamicznym środowisku; w takim 

przypadku uczenie się przez wzmacnianie może być przydatne. Definiując większy cel w środowisku i 

wprowadzając nagrody i kary jako heurystyki, możemy wykorzystać uczenie się przez wzmacnianie do 

trenowania robotów w dynamicznych środowiskach. Na przykład robot poruszający się po terenie 

może nauczyć się, na które koła napędzać moc i jak dostosować zawieszenie, aby z powodzeniem 

pokonywać trudny teren. Cel ten osiąga się po wielu próbach. Te scenariusze można symulować 

wirtualnie, jeśli kluczowe aspekty środowiska można zamodelować w programie komputerowym. Gry 

komputerowe były używane w niektórych projektach jako podstawa do szkolenia samojezdnych 

samochodów, zanim zostaną przeszkoleni na drogach w prawdziwym świecie. Celem szkolenia 

robotów w uczeniu się przez wzmacnianie jest stworzenie bardziej ogólnych modeli, które mogą 

dostosować się do nowych i różnych środowisk, jednocześnie ucząc się bardziej ogólnych interakcji, 

podobnie jak ludzie. 

Silniki rekomendacji 

Silniki rekomendacji są używane w wielu naszych produktach cyfrowych. Platformy do strumieniowego 

przesyłania filmów używają mechanizmów rekomendacji, aby poznać upodobania i antypatie danej 

osoby w treści wideo i próbują polecić widzowi coś najbardziej odpowiedniego. To podejście zostało 



również zastosowane w platformach do strumieniowego przesyłania muzyki i sklepach e-commerce. 

Modele uczenia się ze wzmocnieniem są trenowane poprzez wykorzystanie zachowania widza podczas 

podejmowania decyzji o obejrzeniu polecanych filmów. Założenie jest takie, że jeśli polecany film został 

wybrany i obejrzany w całości, model uczenia się ze wzmocnieniem stanowi dużą nagrodę, ponieważ 

zakłada się, że film był dobrą rekomendacją. I odwrotnie, jeśli film nigdy nie zostanie wybrany lub 

obejrzana zostanie niewielka część treści, rozsądnie jest założyć, że film nie spodobał się widzowi. 

Wynik ten spowodowałby słabą nagrodę lub karę. 

Handel finansowy 

Instrumenty finansowe do obrotu obejmują akcje firm, kryptowaluty i inne pakiety produktów 

inwestycyjnych. Handel to trudny problem. Analitycy monitorują wzorce zmian cen i wiadomości ze 

świata i wykorzystują swój osąd, aby podjąć decyzję o wstrzymaniu inwestycji, sprzedaży jej części lub 

zakupie większej ilości. Uczenie się ze wzmocnieniem może trenować modele, które podejmują takie 

decyzje poprzez nagrody i kary w oparciu o osiągnięty dochód lub poniesione straty. Opracowanie 

modelu uczenia się przez wzmacnianie, aby dobrze handlować, wymaga wielu prób i błędów, co 

oznacza, że szkolenie agenta może spowodować utratę dużych sum pieniędzy. Na szczęście większość 

historycznych publicznych danych finansowych jest dostępnych bezpłatnie, a niektóre platformy 

inwestycyjne zapewniają piaskownice do eksperymentowania. Chociaż model uczenia się przez 

wzmacnianie może pomóc w uzyskaniu dobrego zwrotu z inwestycji, oto interesujące pytanie: gdyby 

wszyscy inwestorzy byli zautomatyzowani i całkowicie racjonalni, a czynnik ludzki zostałby usunięty z 

handlu, jak wyglądałby rynek? 

Rozgrywanie gier 

Popularne strategiczne gry komputerowe od lat zwiększają możliwości intelektualne graczy. Gry te 

zazwyczaj obejmują zarządzanie wieloma rodzajami zasobów, podczas planowania krótko- i 

długoterminowych taktyk, aby pokonać przeciwnika. Te mecze wypełniły areny, a najmniejsze błędy 

kosztowały najlepszych graczy wiele meczów. Uczenie się ze wzmocnieniem zostało wykorzystane do 

grania w te gry na poziomie zawodowym i nie tylko. Te implementacje uczenia się ze wzmocnieniem 

zwykle obejmują obserwowanie ekranu przez agenta tak, jak zrobiłby to człowiek, uczenie się wzorców 

i podejmowanie działań. Nagrody i kary są bezpośrednio związane z grą. Po wielu iteracjach grania w 

gry w różnych scenariuszach z różnymi przeciwnikami, agent uczący się wzmacniania dowiaduje się, 

jaka taktyka jest najlepsza dla osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest zwycięstwo w grze. Cel 

badań w tej przestrzeni jest związany z poszukiwaniem bardziej ogólnych modeli, które mogą uzyskać 

kontekst z abstrakcyjnych stanów i środowisk oraz zrozumieć rzeczy, których nie można logicznie 

odwzorować. 

Na przykład jako dzieci nigdy nie oparzyło nas wiele przedmiotów, zanim dowiedzieliśmy się, że gorące 

przedmioty są potencjalnie niebezpieczne. Rozwinęliśmy intuicję i testowaliśmy ją, gdy dorastaliśmy. 

Testy te wzmocniły naszą wiedzę na temat gorących obiektów i ich potencjalnych szkód lub korzyści. 

W końcu badania i rozwój sztucznej inteligencji mają na celu nauczenie komputerów rozwiązywania 

problemów w sposób, w którym ludzie są już dobrzy; w sposób ogólny, łącząc abstrakcyjne idee i 

koncepcje mając na uwadze cel i znajdowanie dobrych rozwiązań problemów. 


