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„Strojové učení je podoborem umělé in-
teligence zabývajícím se algoritmy a techni-
kami, které umožňují počítačovému systému 
‚učit se‘. Strojové učení se značně prolíná 
s oblastmi statistiky a dobývaní znalostí a má 
široké uplatnění.“ (http://cs.wikipedia.org).

V praxi je strojové učení využíváno 
např. v oboru finančních výpočtů (bodová-
ní úvěrů, algoritmické ob-
chodování), ve výpočetní 
biologii (výzkum a vývoj 
léčiv, sekvenování DNA), 
v energetice (předpovídá-
ní spotřeby energie a vý-
voje cen), při počítačo-
vém zpracování přiroze-
ného jazyka, rozpoznávání 
řeči a obrazu, v reklamě 
a propagaci a v mnoha 
dalších oborech a úlohách 
(obr. 1).

V čem spočívá strojové 
učení

Obor strojového uče-
ní používá data a vytváří 
program k plnění zadané 
úlohy. Jádrem výsledného programu je vnitř-
ní matematický model, který s použitím zada-
ných vstupů určuje výstupní údaje. Úkolem 
vlastního postupu strojového učení je nasta-
vit parametry modelu tak, aby výstupní úda-
je byly určovány s potřebnou přesností a mi-
nimem chybných výsledků.

Metody strojového učení lze rozdělit do 
dvou skupin. Učení s učitelem vyžaduje sadu 
trénovacích údajů, kde je 
vstupním údajům expli-
citně přiřazen správný vý-
stup. Algoritmus strojové-
ho učení využije trénovací 
data k „naučení“ (parame-
trizaci) vnitřního mode-
lu. Naučený model je ná-
sledně využíván k odhadu 
hodnoty výstupu pro nové 
hodnoty vstupů. Nejsou-li 
trénovací údaje k dispozi-
ci, je možné využít přístup 
učení bez učitele.

Základními úlohami 
strojového učení jsou kla-
sifikace, regrese a shluko-
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vá  analýza. Klasifikace využívá matema-
tický model k rozdělení objektů popsaných 
vstupními daty do dvou či většího počtu 
tříd. Regrese spočívá v odhadu hodnoty 
spojité výstupní veličiny na základě vstup-
ních údajů. Shluková analýza hledá v da-
tech přirozená seskupení na základě podob-
ných vlastností.

Zatímco klasifikace a regrese patří mezi 
metody učení s učitelem, shluková analýza je 
typickým příkladem učení bez učitele (obr. 2).

Strojové učení a software Matlab

Software Matlab je integrované prostředí 
pro vědeckotechnické výpočty, modelování, 
návrhy algoritmů, simulace, analýzu a pre-

zentaci dat. Je to nástroj jak pro pohodlnou 
interaktivní práci, tak pro vývoj širokého 
spektra aplikačních programů.

Software Matlab poskytuje potřebné funk-
ce pro všechny hlavní úlohy v oboru strojo-
vého učení: klasifikaci, regresi i shlukovou 
analýzu.

Klasifikace

Cílem klasifikace je zařadit objekty do dis-
junktních tříd. Objekty jsou popsány hodno-
tami jednotlivých svých parametrů (vlastnosti 
objektu), které jsou vstupem do klasifikační-
ho algoritmu (klasifikátoru).

Software Matlab nabízí k použití široké 
spektrum klasifikačních algoritmů: rozhodo-
vací stromy, algoritmy pro lineární a kvadra-
tickou diskriminační analýzu (LDA, QDA), 
algoritmy podpůrných vektorů (Support Ve-
ctor  Machines – SVM), naivní bayesovský 
klasifikátor či algoritmus k-nejbližších sou-
sedů. Dále lze využít obecnější přístupy, jako 
např. neuronové sítě, fuzzy logiku atd.

Práce s klasifikátory v softwaru Matlab je 
velmi snadná, protože ačkoliv jde o navzá-
jem značně odlišné algoritmy, v prostředí 
Matlab je nad nimi vytvořeno jednotné roz-
hraní. Uživatel si nejprve vybere typ klasi-
fikátoru a poté klasifikátor vytvoří a naučí 
funkcí fit doplněnou jménem klasifikátoru, 
např. fitctree (pro klasifikační strom). Klasi-
fikační model je vytvořen jako objekt v pra-
covním prostoru prostředí Matlab. Pro ná-
slednou klasifikaci nových údajů je určena 
funkce predict, bez ohledu na typ klasifiká-
toru. Samozřejmá je možnost nastavit růz-
né parametry, které chování klasifikačních 
algoritmů ovlivňují.

Prostředí Matlab navíc poskytuje přehled-
né grafické uživatelské rozhraní Classification 
Learner App (obr. 3). Tento program umožňu-
je vybírat data, volit a nastavovat klasifikátory 
a realizovat vlastní proces naučení se modelu. 

Obor strojového učení v současnosti nalézá uplatnění v nejrůznějších oborech lidské čin-
nosti, počínaje ekonomií a energetikou přes průmyslovou automatizaci, robotiku a vý-
robu automobilů až po biomedicínu či zábavní průmysl a multimédia. Software Matlab, 
jakožto vývojové a výpočetní prostředí pro vědeckotechnické výpočty, nabízí k použití 
v oboru strojového učení množství různých algoritmů a usnadňuje jejich použití při ře-
šení reálných úloh pro praxi.

Obr. 1. Příklady uplatnění strojového učení v praxi
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Obr. 2. Rozdělení metod strojového učení podle typu úlohy
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Dále poskytuje přehledné zobrazení výsled-
ků včetně metrik umožňujících navzájem po-
rovnat jednotlivé klasifikátory. Takto lze pro-
jít celým procesem učení klasifikátoru až po 
výběr nejlepšího kandidáta bez nutnosti pro-
gramovat. Výsledný klasifikátor je pak mož-
né snadno použít s novými vstupními údaji.

Regrese

Účelem regresní analýzy (regrese) je zís-
kat na základě vstupních údajů odhad hodno-
ty spojité výstupní veličiny. Software Matlab 
nabízí algoritmy pro lineární regresi, neli-
neární regresi a zobecněnou lineární regresi 
(lineární regresní model doplněný nelineární 
spojovací funkcí).

K tvorbě a učení regresních modelů lze 
využít funkce fitlm, fitnlm a fitglm, popř. funk-
ci stepwise pro regresi s postupným přidá-
váním členů. Odhad výstupu odpovídající-
ho novým vstupním údajům opět zajišťuje 
funkce predict.

Shluková analýza

Shluková analýza se používá k rozděle-
ní údajů do skupin na základě podobných 
vlastností. Funkcemi poskytovanými systé-
mem Matlab jsou např. hierarchická shluko-
vá analýza, algoritmus k-means, směs Gaus-
sových rozdělení, samoorganizující se sítě, 
algoritmus fuzzy  c-means, skryté Markovo-
vy modely atd.

Obr. 3. Grafický výstup programu Classification Learner App pro správu a učení klasifikátorů

Použití strojového učení krok za krokem

Při použití metod strojové učení se obvykle 
postupuje ve dvou fázích – nejprve je ve fázi 
učení určen vhodný model pro klasifikaci či 
regresi, který je poté ve fázi predikce použit 
k odhadu výstupu z nových údajů nebo k za-
řazení nových údajů do odpovídající kategorie 
(obr. 4). Na obr. 4 je naznačeno, že použití me-
tod strojového učení nespočívá jen v hledání 
samotného klasifikátoru či regresního modelu, 
ale také ve vhodné přípravě údajů. Ty se nej-
prve vhodným způsobem upraví a teprve poté 
jsou předány na vstup klasifikačního nebo re-
gresního modelu. Surové, neupravené údaje 
lze přímo využít jen velmi zřídka.

Někdy postačuje údaje před vstupem do 
modelu filtrovat a zbavit je tak nežádoucího 
šumu. Jestliže se soubor údajů skládá z hodnot 
přílišného množství veličin, je možné využít 
analýzu hlavních komponent (Principal Com-
ponent Analysis – PCA) a převést mnohoroz-
měrné údaje do jednodušší podoby. Také není 
vždy nutné, aby model pracoval se všemi vý-
chozími údaji jednotlivě. Někdy postačí pou-
ze použít souhrnné statistické charakteristiky 
souboru údajů za stanovený časový úsek nebo 
provést shlukovou analýzu.

Ve fázi predikce je nutné upravovat vstupní 
údaje stejným způsobem, jako ve fázi učení. 
Má-li predikce probíhat v reálném čase, musí 
být údaje upravovány dostatečně rychle a je 
třeba s touto skutečností počítat již ve fázi ná-
vrhu a učení modelu.

„Big Data“

„Big  data“ jsou fenoménem současné 
doby. Jde o termín souhrnně označující  ta-
kové soubory údajů, které svým rozsahem 
či složitostí přesahují možnosti standardních 
výpočetních prostředků. Pro jejich analýzu 
a zpracování je tedy třeba mít k dispozici spe-
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Obr. 4. Posloupnost kroků při strojovém učení (PCA – Principal Component Analysis; analýza 
hlavních komponent)

cializované funkce, které s takovými soubory 
dokážou pracovat. Úlohy v oboru strojového 
učení se s problematikou rozsáhlých soubo-
rů údajů často setkávají např. v případech, 
kdy jde o velké množství prediktorů či cel-
kovou složitost souborů dat přesahující mož-
nosti jednoduchých parametrických modelů.

Systém Matlab poskytuje k práci s roz-
sáhlými soubory charakteru big data mnoho 
vhodných nástrojů a prostředků od diskových 
proměnných a funkcí typu datastore pro prá-
ci s distribuovanými údaji přes paralelní výpo-
čty a výpočty s použitím grafického procesoru 
(GPU) až po zpracování obrazu po blocích či 
streamovací algoritmy. K nejnovějším nástro-
jům patří podpora platformy Hadoop a algo-
ritmu MapReduce.

Jaroslav Jirkovský,
Humusoft, s. r. o.
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Rozbočovače z korozivzdorné oceli se 
stupněm krytí IP69K otevírají distribuova-
ným elektrickým rozvodům cestu do potra-
vinářského průmyslu.

Veškeré komponenty strojů a zařízení po-
užívaných v potravinářství musí být možné 
snadno čistit. Rozbočovače MVP12 Steel od 
firmy Murrelektronik jsou proto vyrobeny 
z velmi kvalitní korozivzdorné oceli. Před-
stavují ideální způsob, jak na potravinářské 
stroje a zařízení instalovat distribuované elek-
trické rozvody.

Pokud jde o čistotu používaných zaří-
zení a jejich odolnost proti korozi, nejsou 
v potravinářském průmyslu možné žádné 
kompromisy. Nečistoty musí být snadno 
odstranitelné, zařízení jsou omývána tlako-
vou vodou s přídavkem agresivních čisti-
cích prostředků. Z materiálů je tudíž dávána 
přednost korozivzdorné oceli. Rozbočovače 
MVP12 Steel od společnosti Murrelektronik 
se vyznačují uzavřeným pouzdrem a závito-
vými těly konektorů z korozivzdorné oce-
li V4A. Tím je zajištěn stupeň krytí IP69K. 
Nezáleží na tom, zda je zařízení čištěno, 
oplachováno nebo dezinfikováno – rozbo-
čovače MVP12 Steel budou stále spolehli-
vě plnit svůj úkol.

Snížení nákladů na instalaci

Dříve muselo být po stroji nebo zaří-
zení vedeno mnoho jednotlivých kabelů, 
což při požadavcích na čistotu v potravi-
nářských provozech může být velmi složi-

MVP12 Steel – dokonale hygienické rozbočovače

tý úkol. Nyní, s rozbočovačem MVP12 Ste-
el, je až osm jednotlivých kabelů nahraze-
no jedním sdruženým. Znamená to menší 
náklady na materiál, méně práce při insta-
laci kabeláže a úsporu místa. Navíc nejsou 
třeba skříňky se svorkovnicemi rozmístě-
né po zařízení. MVP12 Steel se instaluje na 
vhodné místo na stroji tak, aby délky kabelů 

spojujících jeho osm 
portů s odpovídající-
mi snímači a akčními 
členy byly co možná 
nejmenší.

Chyby najít, ne hledat

Signalizační LED 
přímo u portů zjed-
nodušují řešení pro-
blémů. Na rozdíl od 
svorkovnic není tře-
ba kontrolovat jeden 
spoj po druhém, chy-
by jsou ihned vidi-
telné. Servisní tech-
nik neztrácí čas s je-
jich vyhledáváním, ale 
může je okamžitě řešit 
a díky tomu výrazně 
zkrátit dobu servisní-
ho zásahu.

Doplňující 
komponenty

K rozbočovačům 
MVP12 Steel nabízí společnost Murrelek-
tronik „nezničitelné“ celokovové konektory 
M12 Steel z korozivzdorné oceli. Rozbočo-
vače a konektory tak společně vytvářejí kom-
paktní odolný celek, který se výborně uplatní 
v potravinářském průmyslu.

(Murrelektronik CZ, spol. s r. o.)

Obr. 1. Rozbočovač MVP12 Steel vhodný do potravinářského průmyslu


