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Deep Learning � wprowadzenie do uczenia maszynowego
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Wynalazcy od dawna marzyli o stworzeniu maszyn, które my±l¡. Obecnie sztuczna in-
teligencja to kwitn¡ca dziedzina o wielu praktycznych zastosowaniach i aktywnych tematach
badawczych. Inteligentne oprogramowanie stosuje si¦ do automatyzacji rutynowej pracy, rozu-
mienia mowy lub obrazów, stawiania diagnozy w medycynie i wspierania podstawowych bada«
naukowych.

Prawdziwym wyzwaniem dla sztucznej inteligencji okazaªo si¦ rozwi¡zywanie zada«, które
s¡ ªatwe do wykonania dla ludzi, ale trudne do formalnego opisania � problemów, które roz-
wi¡zujemy intuicyjnie, które wydaj¡ si¦ automatyczne, jak rozpoznawanie wypowiadanych sªów
lub twarzy na obrazach.

Codzienne »ycie czªowieka wymaga ogromnej wiedzy o ±wiecie. Du»a cz¦±¢ tej wiedzy jest
subiektywna i intuicyjna, a zatem trudno j¡ wyrazi¢ w formalny sposób. Jednym z kluczowych
wyzwa« w sztucznej inteligencji jest przeniesienie tej nieformalnej wiedzy do komputera.

Jak sprawi¢, »eby komputery uczyªy si¦ na podstawie do±wiadczenia i �rozumiaªy� ±wiat w
kategoriach hierarchii poj¦¢? Dzi¦ki gromadzeniu wiedzy z do±wiadczenia, uczenie maszynowe
pozwala unikn¡¢ konieczno±ci formalnego okre±lania caªej wiedzy potrzebnej komputerowi.

Ogólnym zjawiskiem, które pojawia si¦ w informatyce, a nawet w »yciu codziennym, jest
zale»no±¢ od reprezentacji. Wybór reprezentacji ma ogromny wpªyw na wydajno±¢ algoryt-
mów uczenia maszynowego. Wiele zada« zwi¡zanych ze sztuczn¡ inteligencj¡ mo»na rozwi¡za¢,
projektuj¡c odpowiedni zestaw funkcji dla tego zadania, a nast¦pnie udost¦pniaj¡c te funkcje
prostemu algorytmowi uczenia maszynowego. Jednak w przypadku wielu zada« trudno jest
zdecydowa¢, jakie funkcje nale»y zaprojektowa¢.

Jednym z rozwi¡za« tego problemu jest wykorzystanie uczenia maszynowego do odkrycia
tak»e samej reprezentacji. Wyuczone reprezentacje cz¦sto skutkuj¡ znacznie lepsz¡ wydajno±ci¡
ni» mo»na uzyska¢ w przypadku reprezentacji zaprojektowanych r¦cznie. Umo»liwiaj¡ równie»
systemom sztucznej inteligencji szybkie dostosowywanie si¦ do nowych zada« przy minimalnej
interwencji czªowieka.

Gªównym ¹ródªem trudno±ci w wielu zastosowaniach sztucznej inteligencji w ±wiecie rze-
czywistym jest to, »e na ka»dy pojedynczy fragment danych, który jeste±my w stanie zaobser-
wowa¢, wpªywa bardzo wiele czynników zmienno±ci. Kiedy uzyskanie reprezentacji jest prawie
tak trudne, jak rozwi¡zanie pierwotnego problemu, uczenie si¦ reprezentacji na pierwszy rzut
oka nie wydaje si¦ nam pomaga¢.

Uczenie gª¦bokie rozwi¡zuje ten centralny problem, umo»liwiaj¡c komputerowi tworzenie
zªo»onych koncepcji z prostszych. Jest to szczególny rodzaj uczenia maszynowego, który osi¡ga
wielk¡ moc i elastyczno±¢, przedstawiaj¡c ±wiat jako zagnie»d»on¡ hierarchi¦ poj¦¢, gdzie ka»de
poj¦cie jest zde�niowane w odniesieniu do poj¦¢ prostszych, a bardziej abstrakcyjne reprezen-
tacje obliczane w kategoriach mniej abstrakcyjnych. Schemat pokazuj¡cy, jak te koncepcje
s¡ zbudowane jedna na drugiej, jest gª¦boki, z tego powodu nazywamy to podej±cie wªa±nie
uczeniem gª¦bokim. Sieci o wi¦kszej gª¦boko±ci mog¡ te» wykonywa¢ kolejno wi¦cej instrukcji.
Instrukcje sekwencyjne maj¡ du»¡ moc, poniewa» pó¹niejsze instrukcje mog¡ odnosi¢ si¦ do
wyników wcze±niejszych.

Wymagania: podstawowe wiadomo±ci z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej,
znajomo±¢ j¦zyka angielskiego umo»liwiaj¡ca korzystanie z literatury angloj¦zycznej.
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