
Machine Learning
Prosty przykład z kodem
Rozpoznawanie cyfr 0-4



MNIST

"Hello World" uczenia maszynowego: 60 000 czarno-białych obrazków 28x28 
przedstawiających ręcznie pisane cyfry.



MNIST

Dla uproszczenia, ograniczymy się do połowy cyfr (0-4):

Dane można pobrać z http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ (pliki train-images-idx3-
ubyte.gz oraz train-labels-idx1-ubyte.gz).

Pierwszy plik zawiera 60 000 obrazków, drugi 60 000 liczb określających cyfrę dla
każdego obrazka.



MNIST

Każdy element w naszych danych to obrazek (28 * 28 = 784 pixele), i klasa (cyfra):

Stosunkowo łatwo możemy wczytać ściągnięte dane jako:



MNIST

Jasność każdego pixela to liczba z przedziału [0, 255]. Żeby sprawdzić czy wszystko jest 
okej, możemy wyświetlić sobie kilka z nich jako ascii-arty :-)



MNIST

Musimy teraz stworzyć model. Nasz model będzie prosty: popatrzymy na każdy pixel z 
osobna, i założymy, że każdy pixel jest "związany" z jednymi cyframi bardziej, a z innymi 
mniej.

Jeśli te pixele są czarne, to 
zmniejsza to szansę, że 
odpowiedzią jest 0. Jeśli te pixele są czarne, to 

zwiększa to szansę, że 
odpowiedzią jest 4.



MNIST

Dla każdej z klas (tj. 5 rodzajów cyfr), nasz model będzie miał 784 parametry (każdy 
parametr to po prostu liczba rzeczywista).

Parametry te będą odpowiadać poszczególnym pixelom. Parametr dla klasy 
d i pixela i będzie opisywał, czy gdy pixel i jest czarny, to czy przemawia to za tym, że 
cyfra na którą patrzymy to d, czy może przeciwko temu.

Sumarycznie, nasz model jest opisywany przez 5 * 784 liczby.



MNIST

Musimy jeszcze zdefiniować, jak nasz model będzie obliczał wynik:



MNIST

Mając dane, oraz parametry modelu, możemy wyznaczyć procent obrazków na których 
nasz model daje poprawną odpowiedź:



MNIST

Niestety to jeszcze nie koniec – nie wiemy jakie są "dobre" wartości dla naszych 
parametrów...

Pozostaje napisać funkcję, która dla danych treningowych zwróci parametry które do 
nich "pasują" - czyli funkcję, która wytrenuje nasz model:

(o parametrze num_steps za chwilę - z grubsza będzie mówił jak dużo mamy czasu...)



MNIST

Na dobry początek zainicjalizujmy jakoś nasze parametry – powiedzmy na 0, i odpalmy 
funkcję testującą:

Wszystkie parametry są 0, więc wszystkie sumy w funkcji predict wyjdą 0, i nasz model 
zawsze będzie zwracał tą samę klasę (pierwszą z brzegu, czyli 0). Jako że w danych 
każdej z cyfr jest mniej więcej po równo, to taki model dostanie wynik około 20%:



MNIST

Teraz parę razy spróbujemy poprawić parametry. W jednym kroku każdy parametr 
zmienamy o losową wartość; jeśli tak zmodyfikowane działają lepiej, to zostawiamy:



MNIST

No to odpalamy:

Działa :-)



MNIST

...kilka minut później:

Nasz model daje poprawną odpowiedź w 94% przypadków - całkiem nieźle.



MNIST

Typowo po wytrenowaniu modelu testuje się go na oddzielnych danych które nie były 
użyte do treningu, żeby sprawdzić, czy model nie "dopasował się nadmiernie" do 
danych treningowych. Innymi słowy, po prostu czy działa na "nowych" obrazkach.

Na stronie MNIST można pobrać oddzielny zbiór 10 000 obrazków, przeznaczonych 
właśnie do testowania.

Ponownie ok. 94% - czyli wszystko w porządku.



Nasz prosty przykład vs 
współczesny Machine Learning



Nasz prosty przykład a ML w praktyce

Nasz prosty przykład jest naprawdę nie tak daleko od wszystkich imponujących 
zastosowań ML wspomnianych na tym wykładzie :-)

Wszystkie z zastosowań o których wspomniałem pasują do tego samego schematu co 
nasz prosty przykład na MNIST:

1. Definiujemy model o parametrach będących liczbami rzeczywistymi.
2. Inicjalizujemy parametry.
3. Wykonujemy wiele kroków, w których próbujemy trochę zmienić parametry, tak, żeby 

model był "lepszy".



Nasz prosty przykład a ML w praktyce: różnice

Nasza metoda zmieniania parametrów jest zbyt chaotyczna. Gdy model jest już całkiem
dobry nie jest łatwo trafić na losowe zmiany, które go poprawią...

W praktyce używa się narzędzi opartych o pochodną funkcji, które potrafią
wyliczyć drobną zmianę parametrów która najbardziej poprawia wynik modelu.

Zmiana którą wyliczamy to wciąż "lokalna, mała poprawka"; więc wciąż aplikuje się ją
iteracyjnie (bardzo) wiele razy.



Nasz prosty przykład a ML w praktyce: różnice

My szukamy zmiany parametrów która poprawia model na całym zbiorze danych. W 
praktyce danych mamy zbyt dużo by mieć czas robić to w każdym kroku...

Typowo, bierze się mały losowy fragment danych (na przykład 64 obrazki), i szuka
zmiany parametrów żeby poprawić wynik na tym fragmencie. Potem bierzemy inny
losowy fragment, i tak dalej...*

*akurat to usprawnienie łatwo można zaaplikować w naszym kodzie MNIST - ćwiczenie dla czytelnika :-)



Nasz prosty przykład a ML w praktyce: różnice

Nasz model jest bardzo prosty – na przykład, nie bierze on pod uwagę żadnych korelacji
między pixelami. Jest też czuły na lekkie przesunięcia obrazka...

W praktyce używa się modeli bardziej skomplikowanych i dopasowanych do problemu.

Przykładowo, dla obrazków używa się modeli które mają wiele warstw: początkowe 
uwzględniające tylko interakcje między pixelami położonymi blisko siebie, i kolejne, 
coraz bardziej "wysokopoziomowe"…*

*W takich modelach (po wytrenowaniu) okazuje się, że parametry w "niskich" warstwach nauczyły się 
rozpoznawać krawędzie, w kolejnych kształty, a wreszcie koncepcje takie jak konkretne gatunki zwierząt... ale to 
już temat na osobny wykład.


