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SUMMARY 
This paper focuses on basic principles of learning algorithm design. It presents various principles employed in known 

learning algorithms dealing with different representations of concept definitions. It discusses pros and cons of application of 
the presented basic principles in relation with classification task. The focus is also on systematization of algorithm election 
or design in several steps. First, a problem / learning task is analyzed. Next, those of basic principles are selected, witch 
match the given learning task requirements. Lastly, a general algorithm is designed in the form, which can be transformed 
into a selected programming language without difficulties. 
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1. ÚVOD 
 

 V praxi sa asto stretávame s postupom, 
v ktorom sa k rie�eniu kognitívnej úlohy pristupuje 
tak, �e sa vyskú�a vä �ia skupina algoritmov (viac-
menej intuitívne). Následne sa vyberie jeden, dva 
algoritmy, ktoré pre danú úlohu dávajú najlep�ie 
výsledky. Kognitívne algoritmy mô�u by  rôzneho 
druhu, mô�u realizova  u enie s u ite om aj bez 
u ite a, so zameraním na rie�enie kognitívnych úloh 
rôzneho typu, a napokon mô�u pracova  s rôznou 
reprezentáciou nau enej znalosti. Niektoré základné 
princípy majú v�ak spolo né. Úlohou príspevku je 
abstrahova  z ve kej mno�iny kognitívnych 
algoritmov takzvané základné princípy. Daným 
základným princípom bude taktie� venovaný tento 
lánok. Zameriame sa aj na súvislosti medzi 

základnými princípmi u iacich algoritmov 
a charakteristikami u iacich úloh. Tieto súvislosti 
mô�u pomôc  pri systematizácii výberu jedného zo 
známych alebo návrhu nového kognitívneho 
algoritmu. 

Budeme predpoklada , �e na vstupe u iaceho 
algoritmu máme mno�inu pozorovaní teda mno�inu 
trénovacích príkladov. Na výstupe je pojem, resp. 
trieda, ktorej popis alebo definíciu chceme získa  
z danej mno�iny príkladov. Na konkrétnej 
reprezentácii pojmu nám teraz nezále�í. Mô�e ís  
o ktorúko vek z naj astej�ie pou�ívaných 
reprezentácií: logickú konjunkciu, produk né 
pravidlá, rozhodovacie stromy, rozhodovacie 
zoznamy, prahové pojmy, pravdepodobnostný popis, 
etalóny, neurónové siete a pod. Pojem, resp. trieda 
bude charakterizovaná skupinou atribútov a k nim 
vz ahovaných podmienok, ktorých splnenie 
posta uje na zaradenie nového pozorovania 
k danému pojmu (triede).  

2. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 

 Základné princípy kognitívnych algoritmov 
mô�eme rozdeli  do dvoch skupín na charakte-

ristické a dodatkové. K charakteristickým princípom 
patria: usporiadanie priestoru pojmov, horolezecký 
princíp, delenie priestoru príkladov na podpriestory, 
riadenie výnimkami a sú a�ivý princíp. 
K dodatkovým princípom patria: skórovacia funkcia 
a redukcia po tu kandidátov. Charakteristické 
princípy charakterizujú podstatu algoritmu, ktorý ich 
pou�íva. Dodatkové princípy sú spravidla 
kombinované s niektorým z charakteristických 
princípov. Charakteristické princípy sa medzi sebou 
tie� mô�u kombinova . V al�om budú rozobraté 
jednotlivé základné princípy a budú uvedené aj 
príklady algoritmov, v ktorých sa jednotlivé princípy 
vyu�ívajú. Podrobnej�ie popisy týchto algoritmov je 
mo�né nájs  v [3], [4] a [6]. 

 
 

2.1.  Usporiadanie priestoru pojmov 
 
 Jeden zo spôsobov, ako získa  h adaný pojem, je 
vytvori  priestor v�etkých pojmov, ktoré prichádzajú 
do úvahy ako rie�enia a ten preh ada . 
Preh adávanie bude efektívnej�ie, ak sa jednotlivé 
pojmy usporiadajú pod a zvoleného kritéria. 
Naj astej�ie pou�ívaným kritériom je v�eobecnos . 
Priestor pojmov usporiadaný pod a v�eobecnosti je 
mo�né znázorni  acyklickým grafom. Najvy��ia 
úrove  tohto grafu reprezentuje najv�eobecnej�í 
pojem (tzv. nulovú hypotézu), ktorej atribúty nie sú 
ohrani ené. �iadny atribút nie je stoto�nený 
s konkrétnou hodnotou. Na najni��ej úrovni sa 
nachádzajú najmenej v�eobecné pojmy, u ktorých je 
ka�dý atribút konkretizovaný. Tieto pojmy 
predstavujú trénovacie príklady. Smerom od 
najvy��ej úrovne k najni��ej v�eobecnos  klesá.
 Pri preh adávaní priestoru pojmov 
usporiadaného pod a v�eobecnosti sa nám ponúkajú 
tri mo�né spôsoby preh adávania: od v�eobecného 
k �pecifickému, od �pecifického k v�eobecnému  
a paralelné preh adávanie oboma smermi.  
 V strojovom u ení sa taktie� uplat ujú v�etky 
klasické preh adávacie metódy umelej inteligencie 
(do �írky, h bky a pod.).  
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 Tento princíp vyu�ívajú u iace algoritmy VSS 
(Version Space Search) [5], EGS (Exhaustive 
General to Specific) a ESG (Exhaustive Specific to 
General). Algoritmy VSS sú príkladom 
preh adávania obidvoma smermi.  

 
 

2.2.  Horolezecký princíp 
 
 Horolezecký princíp (hill-climbing) predstavuje 
v�eobecnú preh adávaciu stratégiu. Tento princíp je 
zalo�ený na gradientnom h adaní extrému 
v lokálnom okolí vy�etrovaného bodu. V ka�dej 
iterácii preskúma okolie aktuálneho (dosia  
najlep�ieho nájdeného) rie�enia. Rie�enie sa 
následne presunie do najs ubnej�ieho bodu tohto 
okolia. Nové rie�enie bude ma  nové okolie a opä  
sa presunie do najs ubnej�ieho bodu tohto  nového 
okolia, ím sa získa al�ie lep�ie rie�enie. S ubnos  
rie�enia sa mô�e mera  nejakou skórovacou 
funkciou. Nevýhodou týchto algoritmov je, �e síce 
doká�u nájs  lokálny extrém rýchlo, ale potom 
v om uviaznu, ke  sa v okolí nenachádza lep�ie 
rie�enie. Preto sa pou�ívajú na dotiahnutie do 
extrému, ktorého okolie bolo nájdené inou metódou. 
 Príkladom algoritmu, vyu�ívajúceho tento 
princíp je algoritmus IWP (Iterative Weight 
Perturbation) (generuje prahové pojmy), SADE, 
SOMA [10]. 

 
 

2.3.  Delenie priestoru príkladov na podpriestory 
 
 Princíp delenia priestoru príkladov na 
podpriestory je jedným z prvých princípov, ktoré sa 
za ali v rámci strojového u enia uplat ova . 
V literatúre ho mô�eme asto nájs  pod názvom 
�separuj a panuj�. 
 Priestor trénovacích príkladov sa rekurzívne delí 
na podpriestory a� dovtedy, kým  nie je splnená 
ukon ovacia podmienka. Napríklad, kým ka�dý 
podpriestor neobsahuje iba príklady jednej triedy. 
Delenie na podpriestory sa uskuto uje na základe 
splnenia podmienok. Podmienka sa vyberá pomocou 
informa nej teórie tak, aby mala najni��iu entrópiu, 
teda maximálny informa ný zisk. 
 Tento princíp sa vyu�íva v nasledovných 
algoritmoch: NSC (Nonincremental Separate and 
Conquer), AQ11 (generujú produk né pravidlá), 
ID3, ID5R, C4.5, MDPL (generujú rozhodovacie 
stromy). 
 
 
2.4.  Riadenie výnimkami 
 
 Podstata princípu riadenia výnimkami spo íva 
v tom, �e v ka�dej iterácii u iaceho algoritmu sa 
v�etky trénovacie príklady klasifikujú do daných 
tried. Pre trénovacie príklady, ktoré sú chybne 
klasifikované, teda pre výnimky sa vytvoria nové 
triedy. Tento proces sa opakuje dovtedy, kým nie sú 
v�etky trénovacie príklady správne klasifikované. 
Ukon ovacou podmienkou mô�e by   vykonanie 

daného maximálneho po tu iterácií. Algoritmus 
mô�e ukon i  svoju innos  aj vtedy ak viacero 
nových iterácií neprinieslo lep�ie výsledky. 
 Výnimkami sú riadené také algoritmy ako NCD 
(Nonincremental Induction of Competitive 
Disjunctions) a ICD (Incremental Inductions of 
Competitive Disjunctions) [3], ktoré generujú 
etalóny a NEX ( Nonincremental Induction of 
Decision List with Exclusions), ktorý generuje 
rozhodovacie zoznamy. 

 
 

2.5.  Sú a�ivý princíp 
 

Sú a�ivý princíp je zalo�ený na tom, �e rôzne 
potenciálne pojmy, resp. triedy sa ohodnotia 
pomocou nejakej hodnotiacej funkcie. Vyberie sa tá 
trieda, ktorá bude hodnotiacou funkciou najlep�ie 
ohodnotená. Príkladom takejto hodnotiacej funkcie 
mô�e by  pravdepodobnos  triedy podmienená 
hodnotami atribútov daného klasifikovaného 
príkladu. al�ou mo�nos ou je vzdialenos  
klasifikovaného príkladu (napríklad euklidova) od 
typických reprezentantov jednotlivých tried 
(etalónov). 

Tento princíp je vyu�ívaný Bayesovským 
klasifikátorom a algoritmami, ktoré generujú 
etalóny: NCD (Nonincremental Induction of 
Competitive Disjunctions) a ICD (Incremental 
Inductions of Competitive Disjunctions) [3]. 

 
 

2.6.  Skórovacia funkcia 
 
 Ak chceme preh adávaním priestoru pojmov 
nájs  optimálne rie�enie, preh adáme celý priestor 
pojmov. Av�ak úplné preh adávanie priestoru 
pojmov je pomalé a náro né na as a pamä . 
Alternatívou je systém s preh adávacími 
preferenciami (search bias), ktorý bude niektoré 
pojmy uva�ova  skôr ako ostatné. Taký systém musí 
definova  skórovaciu funkciu, ktorá najs ubnej�í 
pojem ohodnotí najvy��ím íslom. Vo v�eobecnosti 
výsledok tejto funkcie narastá priamo úmerne s Pc
po tom pokrytých pozitívnych trénovacích 
príkladov a s Nnc po tom nepokrytých negatívnych 
trénovacích príkladov. Dobrá metrika berie do úvahy 
aj celkové mno�stvo pozitívnych P a negatívnych N
príkladov. 

NP
NPScore ncc  

Uvedená funkcia Score mô�e nadobúda  hodnoty 
z intervalu <0,1>. 
Zlo�itej�ie prístupy pou�ívajú �tatistické alebo 
informa né miery, napríklad výpo et entrópie. Ako 
skórovacia funkcia sa mô�e taktie� pou�i  
signifikancia, ktorá vychádza z definície entrópie 
[2], [4]. Je závislá na takých veli inách ako: po et  
trénovacích príkladov N, po et tried R, po et 
trénovacích príkladov triedy r Nr , po et v�etkých 
trénovacích príkladov pokrytých pravidlom K a 
po et trénovacích príkladov triedy r pokrytých 
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pravidlom Kr . Táto funkcia mô�e nadobúda  reálne 
hodnoty. 

R

r r

r
r KN

NKKSignif
1

2log2
 

  
Princíp skórovacej funkcie vyu�ívajú také 

algoritmy ako HGS (Heuristic General to Specific), 
HSG (Heuristic Specific to General) (generujú 
logické konjunkcie) a HCT (Heuristic Criteria 
Tables) (generuje tabu ku kritérií). Taktie� ho 
pou�ívajú algoritmy generujúce rozhodovacie 
stromy ID3 [7], ID5R a C4.5 [8], pri om ako 
skórovaciu funkciu pou�ívajú informa ný zisk.  
Tento princíp vyu�íva aj algoritmus CN2 (generuje 
rozhodovacie zoznamy aj neusporiadané mno�iny 
pravidiel) [2] a ako skórovaciu funkciu vyu�íva 
vyhodnotenie signifikancie. 

2.7.  Redukcia po tu kandidátov 

 Spravidla pri úplnom preh adávaní priestoru 
pojmov, máme v ka�dej al�ej iterácii algoritmu 
viac pojmov ako v predchádzajúcej. (V závislosti od 
konkrétnej trénovacej mno�iny mô�e nasta  aj taký 
prípad, ke  po et pojmov od iterácii k iterácii 
nenarastá.) Ke  je v jednej iterácii, resp. na jednej 
úrovni v�eobecnosti v usporiadanom priestore 
pojmov, príli� ve a pojmov, hovoríme o �irokom 
priestore pojmov. Preh adávanie takéhoto priestoru 
by mohlo zaprí ini  zahltenie po íta a. Ak sa 
vzdáme po�iadavky nájdenia optimálneho rie�enia, 
nemusíme preh adáva  celý priestor pojmov. 
Mô�eme preh adávanie priestoru pojmov obmedzi  
v ka�dej iterácii na ur itý po et kandidátov pojmov. 
Ide vlastne o takzvanú metódu lú ového 
preh adávania (beam search). 
 Výhodné je po et kandidátov pojmov ur i  tesne 
pred spustením u iaceho algoritmu pou�ívate om, 
t.j. zada  ho ako parameter u iaceho algoritmu. 
Tento parameter sa zvykne ozna ova  ako BS faktor 
(z anglického Beam Size). Ak u� budeme 
preh adáva  iba niektoré pojmy, mali by to by  tie 
najs ubnej�ie. Preto sa kandidáti pojmov v ka�dej 
iterácii usporiadajú pod a hodnôt skórovacej funkcie 
a vyberie sa iba BS najs ubnej�ích pojmov. 
 V súvislosti s princípom redukcie po tu 
kandidátov rozoznávame takzvanú tvrdú zaujatos   
alebo tvrdé preferencie (hard bias) a mäkkú 
zaujatos , resp. mäkké preferencie (soft bias). 
V prvom prípade sú z preh adávania tvrdo vopred 
vylú ené niektoré typy pojmov. V druhom prípade 
ni  nie je vopred vylú ené, teda ide o mäk�iu 
zaujatos . Niektorým pojmom (napríklad lep�ie 
ohodnoteným skórovacou funkciou) sa pri 
preh adávaní dá prednos . 
 Princíp skórovacej funkcie kombinovaný 
s princípom redukcie po tu kandidátov vytvára 
takzvaný heuristický prístup k  rie�eniu u iacej 
úlohy, ktorý predstavuje kompromis medzi 
presnos ou a efektívnos ou. Napokon, horolezecký 

princíp je mo�né pova�ova  za �peciálny prípad 
lú ového preh adávania pri BS=1. 
 Princíp redukcie po tu kandidátov vyu�ívajú 
taktie� algoritmy HGS, HSG (generujú logické 
konjunkcie) a HCT (generuje tabu ku kritérií). 
 
 
3. NÁVRH  ALGORITMU 
 
 Návrhu algoritmu spo íva vo výbere základných 
princípov algoritmov, ktoré by bolo vhodné uplatni  
vzh adom na charakter u iacej úlohy. 
 Napríklad princíp úplného preh adávania 
usporiadaného priestoru pojmov mô�eme pou�i  na 
rie�enie takmer ka�dej u iacej úlohy. Otázne je 
s akým výsledkom. Mô�e sa sta , �e pre ve ký 
rozsah trénovacích údajov bude trva  rie�enie ve mi 
dlho, prípadne nám nebude sta i  pamä  po íta a 
(priestor pojmov je ve mi �iroký). Naviac pou�itie 
princípu usporiadania priestoru pojmov vy�aduje 
definíciu operátorov, ktoré umo�nia pohyb 
v priestore pojmov. 
 Ak máme zlo�itú úlohu a ve ký rozsah 
trénovacích údajov, mô�eme sa rozhodnú  pre 
preh adávanie priestoru pojmov, ale s dopl ujúcim 
vyu�itím princípu skórovacej funkcie a redukcie 
po tu kandidátov. 
 Dodato né vyu�itie princípu skórovacej funkcie 
a redukcie po tu kandidátov pri preh adávaní 
priestoru pojmov sa hodí aj pri úlohách, kde hrá 
svoju úlohu as a rie�enie potrebujeme urýchli , 
pri om nemusíme trva  na optimálnom rie�ení. 
 Ak máme rie�i  u iacu úlohu, ktorá je 
charakteristická za�umenými údajmi, mô�eme 
pou�i  princíp riadenia výnimkami alebo princíp 
skórovacej funkcie. 
 Niekedy sa musíme potýka  s problémom 
ve kého rozptylu príkladov jednej triedy medzi 
príklady ostatných tried, o znamená, �e príklady 
jednotlivých tried nie sú lineárne separabilné. 
V takom prípade mô�eme s úspechom pou�i  
princíp delenia priestoru príkladov na podpriestory 
resp. �separuj a panuj�, alebo aj princíp riadenia 
výnimkami. 
 Ak má ná� u iaci problém vlastnos  lineárnej 
separability, mô�eme pou�i  horolezecký princíp. 
 Niektoré kombinácie základných princípov  sú 
be�né, ako napríklad kombinácia princípu 
usporiadania priestoru pojmov s princípom 
skórovacej funkcie a redukciou po tu kandidátov. Je 
mo�né tvori  aj netradi né kombinácie. Napríklad 
pou�itie princípu delenia priestoru príkladov  na 
podpriestory a v rámci jednotlivých podpriestorov 
aplikova  princíp preh adávania usporiadaného 
priestoru pojmov. 
 Na základe doteraz uvedených skuto ností, je 
mo�né systematizova  návrh u iaceho algoritmu 
nasledovným spôsobom: 

Analyzujeme problém resp. u iacu úlohu. 
Na základe výsledkov tejto analýzy, zvolíme tie 
zo základných princípov, ktoré vyhovujú danej 
u iacej úlohe. 
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Zostavíme v�eobecný algoritmus, ktorý by 
vhodným spôsobom kombinoval vybraté 
princípy. 
Prepí�eme tento algoritmus do vhodného 
programovacieho jazyka. 
Ke  sa u� venujeme kombinovaniu rôznych 

základných princípov v rámci jedného u iaceho 
algoritmu, bolo by vhodné spomenú , �e jestvuje aj 
iná mo�nos  a to kombinovanie rôznych algoritmov 
zalo�ených na rôznych princípoch pri rie�ení tej istej 
úlohy. Takým spôsobom boli rie�ené predikcie 
�pi iek odberu vody a analýza náv�tevnosti zámkov 
[9]. Tieto úlohy spadali do oblasti dolovania znalostí 
(data-mining), ktorá vyu�íva pri rie�ení vlastných 
problémov aj algoritmy strojového u enia. 
 
 
4. PRÍIKLAD POU�ITIA ZÁKLADNÝCH 

PRINCÍPOV
 

Predstavme si, �e by sme mali klasifikova  
podozrivú bankovú operáciu. Na�ou mno�inou 
príkladov by bolo obrovské mno�stvo záznamov 
o bankových operáciách uskuto nených napríklad 
v priebehu  jedného roka. Mohlo by sa sta , �e by 
sme museli zva�ova  údaje z nieko kých bánk. 
Úplné preh adávanie priestoru pojmov by 
neprichádzalo do úvahy. Preto by bolo vhodné 
pou�i  princíp preh adávania priestoru pojmov 
v kombinácii s heuristickou funkciou a redukciou 
po tu hypotéz. 

Uva�ujme problém diagnostiky ve mi 
zriedkavých diagnóz nejakej �pecializovanej oblasti 
medicíny. Ide o problém klasifikácie do nie ve kého 
po tu tried. Taktie� trénovacia mno�ina nie je príli� 
po etná. Je toti� ve mi malé percento pacientov, 
trpiacich na dané ochorenia. Trénovacie údaje sa 
v�ak vyzna ujú ve kým rozptylom príkladov jednej 
triedy medzi príklady ostatných tried, preto�e 
uva�ované diagnózy majú mnohé z príznakov, 
vyskytujúcich sa u pacientov, rovnaké alebo 
podobné. V takom prípade by bolo vhodné priestor 
príkladov rozdeli  pou�itím princípu �rozde uj 
a panuj� (princípu delenia priestoru pojmov na 
podpriestory) a nad jednotlivými podpriestormi 
pou�i  princíp usporiadania priestoru pojmov. 
Usporiadané podpriestory by sa dali úplne  
preh ada . Pre danú u iacu úlohu by mohlo by  
zaujímavé pou�itie kombinácie princípu �separuj 
a panuj� s princípom riadenia výnimkami. Princíp 
riadenia výnimkami toti� formuje pre chybne 
klasifikované príklady niektorej triedy novú � 
pseudotriedu. To by mohlo vies  k odhaleniu novej 
choroby podobného, charakteru, ktorá je trebárs 
zaprí inená novým zmutovaným druhom vírusu 
alebo baktérie. 
 
 
5. ZÁVER 
 

Úlohou tohto príspevku bolo z ve kého 
mno�stva kognitívnych algoritmov známych dnes 
v strojovom u ení abstrahova  základné princípy 

a charakterizova  ich. Uvedené základné princípy 
vlastne vytvárajú jednotlivé asti akejsi �sklada ky�. 
Z astí tejto sklada ky, je mo�né posklada  
ubovo ný algoritmus pod a objednávky, teda 

v závislosti od charakteru rie�enej úlohy, od 
platiacich obmedzení, po�iadavok na rýchlos  
a presnos  spracovania, od po�adovanej 
reprezentácie a od kvality trénovacích údajov. Túto 
takzvanú sklada ku je mo�né vyu�i  tak pri výbere 
jedného z existujúcich algoritmov, ako aj pri návrhu 
nového kognitívneho algoritmu v prípade, �e �iadny 
existujúci kognitívny algoritmus nevyhovuje 
�peciálnym po�iadavkám na�ej kognitívnej úlohy. 
Táto úloha spadá do oblasti metau enia 
(metalearning). Cie om je získa  mno�inu pravidiel 
na ur enie najlep�ieho kognitívneho algoritmu pre 
danú kognitívnu úlohu. Tieto pravidlá by mohli by  
sú as ou znalostného systému so zameraním na 
metau enie. V [1] je uvedená metóda, ktorá získava 
tieto pravidlá kontrolovaným u ením (napríklad 
algoritmom u enia zalo�eného na prípadoch 
(Instance Based Learning). Na popis úlohy sa 
pou�ívajú zna ky (landmarks), ktoré mô�u by  
rôzneho druhu: rozhodovací uzol, ubovo ne 
vybratý uzol, najhor�í uzol, naivný Bayes, 1NN 
(prvý najbli��í sused), elitný 1NN a lineárny 
diskriminátor. Hodnota zna ky sa ur uje ako 
priemerná chyba nad priestorom príkladov. Daná 
metóda pou�íva aj meta-atribúty zalo�ené na 
informa nej teórii (entrópia triedy, priemerná 
entrópia atribútov, muta ná informácia, 
ekvivalentný po et atribútov a pod.). Tento prístup 
je v�ak v zna nej miere zalo�ený na ve kom po te 
experimentov pri ktorých sa meria chyba 
klasifikácie pre rôzne kombinácie u iacich 
algoritmov a databáz. 

al�í výskum by mohol by  zameraný na 
v�eobecne platné súvislosti kognitívnych algoritmov 
a kognitívnych úloh. 
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