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PREČO NEURÓNOVÉ SIETE?

• BIG DATA

• GPU



TYPY PROBLÉMOV STROJOVÉHO UČENIA

• učenie s učiteľom (supervised learning)

• regresia, klasifikácia, predikcia
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TYPY PROBLÉMOV STROJOVÉHO UČENIA
• učenie bez učiteľa (unsupervised learning)

• zhlukovanie
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TYPY PROBLÉMOV STROJOVÉHO UČENIA
• učenie posilňovaním (reinforcement learning)



NEURÓNOVÉ SIETE – PERCEPTRÓN

- základným stavebným blokom neurónovej siete je neurón a jedným 
z prvých prístupov učenia bolo použite perceptrónu

- perceptrón je v najjednoduchšej podobe binárny klasifikátor, ktorý 
mapuje vstupy x na výstupné hodnoty 0 alebo 1 podľa:
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ČO PERCEPTRÓN NEVIE

• perceptrón sa trénuje pomocou zmeny váh tak, že pre každý vstupný 
vektor z trénovacej množiny sa vypočíta výstup perceptrónu a váhy sa 
upravujú tak, aby sa minimalizovala chyba klasifikácie.

• perceptrón riešil LEN lineárne separovateľné problémy
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PLAYGROUND

http://playground.tensorflow.org/



NEURÓNOVÉ SIETE MLP

• Backpropagation
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AKO SPRÁVNE TRÉNOVAŤ
A VYHODNOTIŤ METÓDU

• trénovacia, validačná a testovacia množina
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OD MLP K HLBOKÝM SIEŤAM

• sieť s jednou skrytou vrstvou je univerzálny aproximátor

• ALE

• skrytá vrstva môže byť priveľká

• pretrénovanie

• Riešenie: hlboké siete

• ALE

• Vanishing/exploding gradient problem

• pretrénovanie
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AUTOENKÓDER
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AUTOENKÓDER

• Predikcia spotreby elektrickej energie

• Modelovanie zachyteného pohľadu
používateľa



KONVOLUČNÁ SIEŤ

H. Lee, R. Grosse, R. Ranganath, and A. Y. Ng. “Convolutional deep belief networks for scalable unsupervised 
learning of hierarchical representations.” In ICML 2009.



EXTRAKCIA KĽÚČOVÝCH SLOV

slová v dokumente

word2vec

CNN/LSTM

kľúčové
slová

kosínusová
vzdialenosť

kategorizácia 
(softmax)

min



LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)
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LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)



AKTUÁLNE PROJEKTY

• Použitie architektúry wavenet na predikciu:
• spotreby el. energie
• počasia

• Učenie s posilňovaním na vytváranie povelov nákupu a predaja akcií na
burze

• Eyetracking cez webkameru

• Prepis audio záznamu do notového zápisu

• Segmentácia zákazníkov webového portálu

• Predikcia konverzie čitateľa na novinovom portáli so spoplatneným obsahom



Prepis audio záznamu do notového
zápisu

True positive False positive False negative


