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Abstrakt

Tato práci zkoumá využití gaussovských procesů jakožto náhradního modelu
pro Covariance Matrix Adpation Evoulution Startagy. Konkrétně pak rozebírá
a testuje strategie, které využívají gaussovské procesy v prostru s redukovanou
dimenzionalitou.

Klíčová slova CMAS-ES, Optimalizace, Gaussovské processy

Abstract

The thesis analyses the use of Gaussian processes as a surrogate model for
Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy. Specifically, the thesis exa-
mines and tests the improvements which use Gaussian processes in a space
with reduced dimensionality.

Keywords CMA-ES, Black-box optimization, Gaussian processes
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Úvod

Black-box optimalizace je obecně úloha hledání minima (maxima) pro funkci
u níž neznáme její matematickou definici, takže nejsme schopni spočítat její
derivaci a dopředu neznáme žádné její vlastnosti. Úspěšnost algoritmu se měří
na základě toho, zdali algoritmus optimum nalezl, případně jak blízko se k op-
timu dostal.

V případě konkrétních black-box optimalizací je vyhodnocení optimalizo-
vané funkce velmi drahé. Pak přibývá další kritérium vyhodnocování úspěš-
nosti algoritmu a to počet vyhodnocení optimalizované funkce. Je známo, že
evoluční algoritmy jsou v black-bock optimalizaci úspěšné[1]. Za nejúspěšnější
je pak považován CMA-ES 2.2.

Tato práce si klade za cíl prozkoumat využití gaussovských procesů ve spo-
jení s náhradním CMA-ES algoritmem dle strategiích popsaných v článku [2]
za účelem snížení počtu vyhodnocení optimalizované funkce.
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Kapitola 1
Důležité pojmy

1.1 Stochastická Black box optimalizace

V této práci uvažujeme případ, kdy chceme najít minimum cílové funkce.1
Tedy úkolem black box optimalizace je najít jeden nebo více bodů x ∈ Rn,
pro něž je funkční hodnota minimální, a nebo alespoň co nejmenší možná.
Důležitou charakteristikou Black box optimalizace je také fakt, že o cílové
funkci nejsou známy žádné informace až na funkční hodnoty v bodech, kde je
funkce vyhodnocena. Neexistuje zde žádné omezení na to, které body se mají
vyhodnotit.

Takzvaná cena hledání2 je pak definovaná jakožto počet unikátních bodů,
ve kterých byla cílová funkce vyhodnocena. Neboli množství informace, které
jsem museli z cílové funkce získat.

1.2 Vlastnosti funkcí

Jisté vlastnosti funkcí velmi ovlivňují náročnost hledání optima, nejvýznam-
nější z těchto vlastností jsou okomentovány v následujícím seznamu.

1.2.1 Multimodalita

Funkce je považována za multimodální, pokud u ní existuje více lokálních op-
tim uvažovaného typu (tj. maxim nebo minim). Algoritmy které se snaží hledat
minima na funkcích s touto vlastností, si musí poradit s tím, aby neměly ten-
denci uváznout v lokálním minimu. Pokud ovšem funkce není multimodální,
tak algoritmy, založené na gradientním hledání, dosahují úspěchu.

1 V anglické literatuře je tato funkce označovaná jako „cost function“, „objective
function“ nebo „fitness function“

2V anglické literatuře je zaveden pojem „search cost“
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1. Důležité pojmy

1.2.2 Dimenzionalita

Dimenzionalita je jasný pojem, jen je dobré podotknout, že existují algoritmy,
které jsou vhodné na funkce s nízkou dimenzionalitou, ovšem u funkcí s vyšší
dimenzí selhávají. Tomuto jevu se říká prokletí dimenzionality. 3 Problém
spočívá v rychlosti růstu objemu prostoru, neboť s přidáváním dimenzí nám
objem prostoru roste exponenciálně.

1.2.3 Oddělitelnost

N dimenzionální funkci F nazýváme oddělitelnou právě tehdy, když existují
funkce f1, f2, ...fn o jedné proměnné takové, že F se dá zapsat jako součin, nebo
součet funkcí f1, f2, ...fn. Tedy F (x1, x2, ...xn) = f1(x1)∗f2(x2)∗...fn(xn) nebo
F (x1, x2, ...xn) = f1(x1) + f2(x2) + ...fn(xn)

V případě hledání optima oddělitelné funkce je problém velmi zjednodušen,
neb místo komplexního hledání v d dimenzionálním prostoru je možno pro-
vést d jednodimenzionálních hledání. Neoddělitelné funkce jsou tedy značně
náročnější.

1.2.4 Špatné podmínění

Podmíněnost funkce je definována jako číslo, jež určuje, jak moc se může
maximálně změnit funkční hodnota při malé změně vstupního vektoru. Pod-
míněnost kvadratické funkce f je definována jako číslo, které odpovídá číslu
podmíněnosti matice H, kde f (x) = 1

2x
THx a H je symetrická pozitivně

definitní matice. O takzvaném špatném podmínění mluvíme tehdy, je-li pod-
míněnost opravdu velká, přibližně 105 a více. Vrstevnice konvexní kvadratické
funkce jsou elipsoidy. Špatně podmíněné funkce mají velký poměr mezi nejdelší
a nejkratší osou těchto elipsoid. Konkrétně se podmíněnost funkce rovná od-
mocnině poměru nejdelší osy elipsoidu vůči nejkratší ose. Tuto vlastnost zná-
zorňuje obrázek 1.2.

1.3 Normální mnohorozměrné rozdělení

K-rozměrné normální (gaussovské) rozdělení značíme X ∼ Nk(m,C). Každé
mnohorozměrné rozdělení je jednoznačně určené svým středovým vektorem
m ∈ Rk a kovarianční maticí C. Hustota mnohorozměrného rozdělení je defi-
nována takto:

f(x) = 1
(2π)k/2 ∗

√
detC

e−
1
2 (x−m)TC−1(x−m), x ∈ R

Příklad hustoty náhodného dvourozměrného rozdělení, je na obrázku 1.2.
3Anglická literatura používá označení Curse of dimensionality.
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1.3. Normální mnohorozměrné rozdělení

Obrázek 1.1: a) vrstevnice lehce podmíněné funkce; b) Vrstevnice špatně pod-
míněné funkce.

1.3.1 Marginální rozdělení

Nechť x a y jsou náhodné vektory spojitého gaussovského rozdělení:[
x
y

]
∼ N

([
µx
µy

]
,

[
A C
CT B

])
(1.1)

tak poté marginální rozdělení x je:

x ∼ N (µx, A)

a podmíněné rozdělení x při daném y je:

x|y ∼ N (µx + CB−1(y − µy), A− CB−1CT )

Vzorec pro podmíněné rozdělení je v literatuře vysvětlen na mnoha místech
třeba v [3].
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1. Důležité pojmy

Obrázek 1.2: Hustota dvourozměrného náhodného rozdělení se středovým vek-
torem (50, 50)

6



Kapitola 2
Evoluční algoritmy

Evoluční algoritmy jsou heuristiky náhodného prohledávání inspirované bi-
logickou evolucí [4]. Za jejich hlavní výhodu se považuje velká robustnost a
jednoduchost implementace. Jsou populární zejména v situacích, kdy není
znám dobrý algoritmus přímo pro konkrétní problém a nebo není dostatek
času takový algoritmus implementovat.

2.1 Princip
Tato sekce nás seznámí s notací evolučních algoritmů a také nám na hlavních
částech obecného evolučního algoritmu osvětlí princip evolučních algoritmů.

2.1.1 Notace

V standardní notaci evolučních algoritmů jsou nejzásadnější čtyři pojmy: sta-
vový prostor S, fitness funkce f , generace g a populace. Stavový prostor je pro-
hledávaný prostor, neboli definiční obor optimalizované funkce. Fitness funkce
je funkce, která bodům ze stavového prostoru přiřazuje ohodnocení jejich kva-
lity s tím, že v black-box optimalizaci je to právě cílová funkce. Generace
je pojem, který nám zastřešuje jednotlivé iterace. Populace je multimnožina
bodů nad prostorem S. Jelikož se nám v každé generaci populace mění, po-
užívá se dolní index pro odlišení různých generací. Tedy Pt označuje t-étou
populaci. První populace P0 se pak nazývá inicializační.

2.1.2 Kostra evolučního algoritmu

Kostra obecného evolučního algoritmu dle Jansena [4] je znázorněna na ob-
rázku 2.1. Jedná se tedy o velmi jednoduchý algoritmus, který se skládá
z těchto kroků:

1. Inicializace, neboli vytvoření první populace. Typicky se tato populace
generuje náhodně.
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2. Evoluční algoritmy

2. Selekce pro reprodukci. Za pomocí fitness funkce se vybere rodičovská
populace.

3. Variace. Na základě rodičovské generace se vygenerují noví jedinci tak-
zvané potomstvo.

4. Selekce pro nahrazení. Za pomocí fitness funkce se vyberou jedinci z po-
tomstva a rodičovské generace, kteří budou tvořit novou populaci. 4

5. Dotaz na ukončení. Vyhodnocuje se, zdali se budou opakovat kroky 2-6
nebo se jde na ukončení.

6. Ukončení, vyprodukování výsledků. Typicky se jedná o navrácení nej-
lepšího jedince z celého průběhu algoritmu.

Je zřejmé, že evoluční algoritmy jsou velmi obecnou záležitostí a dají se uplat-
nit na mnoho různých problému. Z toho ale také plyne, že analýza evolučních
algoritmů v plné obecnosti bude vzdálená od konkrétních aplikací pro kon-
krétní problémy. Z toho důvodu se v této práci dále zabýváme pouze evoluční
strategií CMAS-ES (Covariance Matrix Adaption Evolution Strategy), která
je zaměřena na hledání optima funkce z Rn.

2.2 CMA-ES

Tato kapitola se zabývá metodu zvanou Covariance Matrix Adaption Evo-
lution Strategy, zkráceně CMA-ES, která je aktuálně považovaná ze nejlepší
algoritmus pro Black-box optimalizaci [2].

2.2.1 Princip

CMA-ES je evoluční strategie, tedy pracuje nad generacemi. Na začátku se
na-inicializují parametry pro první generaci. A poté začíná vlastní evoluce.
V každém korku se vygeneruje několik bodů dle přepisu pro normální náhodné
rozdělení. Na základě nejlepších jedinců se poté nastavuje nové náhodné roz-
dělení pro další generace. Snaha je upravit rozdělení takovým způsobem, aby
body navzorkované v novém rozdělení měly lepší funkční hodnoty. V celém
průběhu se vede a aktualizuje evidence bodu s nejlepší funkční hodnotou, ten
je výstupem algoritmu. Nejzásadnější je tedy vzorec, podle kterého se generuje
náhodné rozdělení. Tento vzorec je popsán hned v první podsekci zvaná vzor-
kování. Další podsekce této sekce poté popisují, jak se jednotlivé parametry
vzorce mění mezi generacemi.

4Na rozdíl od normální evoluce je možné, aby jedinec z rodičovské generace zůstal i
v nové generaci.
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2.2. CMA-ES

2.2.1.1 Vzorkování

Každá generace g této evoluční strategie je generována za pomocí kovarianční
matice C(g), vektoru průměru5 mg a vektoru kroku σ(g). G+1 generace xg+1 =
(xg+1

1 , xg+1
2 , ...xg+1

i , ..xg+1
λ ) je definována touto rovnicí:

xg+1
i ∼ m(g) + σ(g)N (0, C(g)) (2.1)

kde:

• ∼ značí stejnou distribuci na pravé i levé straně.

• N (0, C(g)) je mnohorozměrné normální rozdělení s nulovým průměrem
a kovarianční maticí C(g).

• xg+1
i i-tý bod z g + 1 generace.

• m(g) ∈ Rn průměr náhodného rozdělení generace g.

• σ(g) ∈ R+ vektor kroku generace g. Lze chápat jako globální standardní
odchylku.

• C(g) ∈ R(n×n) kovarianční matice generace g. Při zanedbání skalárního
faktoru σ(g)2 .

Rovnice výše popisuje, jak vytvořit populaci, máme-li k dispozici středový
vektor m(g+1) kovarianční matici C(g) a vektor kroku σ(g) Abychom ale zís-
kali pojem, jak celý algoritmus funguje, musíme vědět, jak tyto tři základní
stavební prvky sestavit. To je předmětem následujících sekcí.

2.2.2 Sestavení vektoru průměru

Vektor průměru je velmi zásadní, jelikož nám určuje střed, od kterého generu-
jeme populaci. Nejvhodnější umístění vektoru průměru je tedy nad optimem
funkce. Abychom k tomu dospěli, budeme se snažit vektor v každém generač-
ním kroku posouvat směrem, kde očekáváme nižší hodnoty.

Nový vektor průměru se vypočte jako vážený průměr µ vybraných bodů
z předešlé generace (xg1, x

g
2, ...x

g
i , ..x

g
λ) Konkrétně předpis pro vektor průměru

v g + 1 generaci vypadá takto:

m(g+1) =
µ∑
i=1

wix
g
i:λ

kde:

• µ < λ a určuje počet vybraných bodů.
5V originálu je tento pojem označen jakožto "mean vecotr".
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2. Evoluční algoritmy

• w1...µ ∈ R+ Jsou kladné váhy určené pro výpočet váženého průměru.

• xgi:λ je bod, jehož funkční hodnota je i− tá nejmenší z generace g. Tedy
platí vztah: f(xg1:λ) ≤ f(xg2:λ) ≤ .... ≤ f(xgλ:λ). Kde f je funkce, jejíž
optimum hledáme.

Pro váhy wi pak platí následující:
µ∑
i=1

wi = 1, wi ≥ w1 ≥ ... ≥ wµ ≥ 0

Celkové nastavení vah shrnuje proměnná µeff definovaná:

µeff = (
µ∑
i=1

w2
i )−1

Z předchozího je patrné: 1 ≥ µeff ≥ µ. Pokud je µeff = µ tak to znamená, že
všechny váhy jsou si rovné, a tudíž je střed umístěn nad středem navzorkované
populace. V opačném případě, pokud by se µeff = 1, je střed volen nad bodem
s nejlepší funkční hodnotou. Obvykle se pak µeff = nastavuje na hodnotu
přibližně λ/4

2.2.3 Adaptace kovarianční matice

Pro vygenerování generace je zapotřebí znát kovarianční matice náhodného
rozdělení, podle které se bude generovat. Nejednoduší by bylo použít izotropní
distribuci s jednotkovou maticí, ale CMA-ES strategie se snaží vzorkovat lépe
a to tím způsobem, že náhodné rozdělení protahuje do směrů, kde očekává
nejlepší funkční hodnoty funkce. Tuto představu popisuje obrázek 2.2. Šedivé
čáry znázorňují vrstevnice funkce s tím, že optimum leží v pravém horním
rohu. Levý panel pak znázorňuje nevhodnost izotropního rozdělení s jednot-
kovou kovarianční maticí. A pravý panel poukazuje na vhodnost obecného
rozdělení s obecnou maticí s tím, že za ideální natočení je považována kovari-
anční matice znázorněná plnou čárou.

Vzorec, který strategie CMA-ES používá k výpočtu kovarianční matice,
vypadá následovně.

Cg+1 = (1− c1 − cµ)Cg + c1p
g+1
c pg+1T

c + cµ

µ∑
i=1

wiy
(g+1)
i:λ (y(g+1)

i:λ )T (2.2)

První sčítanec slouží k průměrování aktuální matice s maticemi z před-
chozích generací. Zajišťuje to setrvačnost tvaru matice, která je potřebná ke
konzistentnímu prohledání prostoru.

Druhý sčítanec nese označení aktualizace hodnosti jedna a poslední je
známý pod pojmem aktualizace hodnosti µ
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2.2. CMA-ES

2.2.3.1 Aktualizace hodnosti jedna

Střed kovarianční matice v generaci g značíme jako m(g). Když se podíváme
na tento vzorec:

Par3 = m(g+1) −m(g)

σg
+ m(g) −m(g−1)

σg−1 + m(g−1) −m(g−2)

σg−2

tak je patrné, že Par3 bude nabývat hodnoty průměrného směru pohybu za
poslední tři generace. CMA-ES ale nepoužívá pouze aritmetický průměr z po-
sledních tří hodnot, nýbrž využívá takzvaného exponenciální vyhlazování pro
posledních n hodnot. Tedy P g+1

c které se používá ve vzorci pro aktualizaci
hodnosti jedna, má následující předpis:

pg+1
c = (1− cc)P gc +

√
cc(2− cc)µeff

m(g−1) −m(g)

σg

kde:

• pgc ∈ Rn nazýváme evoluční cestou v generaci g

• cc ≤ 1

• Rozptyl efektivního váženého průměru µeff je definován následujícím
způsobem µeff =

∑µ
i=1w

2
i

• Faktor
√
cc(2− cc)µeff je normalizovaná konstanta pro pc

Pro pochopení výrazu rak-one-update je zapotřebí pochopit význam výrazu
upravujícího kovarianční matici náhodné rozdělení N (0, C0):

C(y) = (1− c1)C + (c1)y ∗ yT

kde:

• y je vektor příslušné dimenze

• c1 ∈ R je konstanta z intervalu (0, 1)

Matice Cy tedy vznikla jako vážený průměr matice C a matice, která vznikla
pře-násobením vektoru y s jeho transpozicí. Tato změna kovarianční matice
bude mít na původní distribuci vliv a to ten, že se protáhne ve směru vektoru
y. Dá se také říci, že se tím navýší pravděpodobnost vygenerování vektoru y.

Tento fakt dokresluje obrázek 2.3, kde na každém panelu vidíme vykres-
lenou distribuci náhodného rozdělení s rozdílnými kovariančními maticemi.
Na panelu umístěném úplně vlevo je distribuce náhodného rozdělení s kovari-
anční maticí C0 = I = e1 ∗ eT1 + e2 ∗ eT2 . Vektory e1 = (0; 1)T a e2 = (1; 0)T
jsou značeny tenkou šipkou. Na prostředním panelu je distribuce s kovari-
anční maticí C(1) = (1− c1)C+ (c1)y1 ∗ yT1 . Tenkou šipkou je zakreslen vektor
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2. Evoluční algoritmy

y1 = (−0, 59;−2, 2)T . Na pravém panelu ja pak náhodné rozdělení s distribucí
C(2) = (1−c1)C1 +(c1)y2∗yT2 . Vektor y2 = (0, 97; 1, 5)T je také značen tenkou
šipkou.

Tedy výraz: c1p
g+1
c pg+1T

c , neboli aktualizace hodnosti jedna, zajišťuje pro-
tažení kovarianční matice ve směru pohybu středu kovarianční matice v před-
chozích generacích.

2.2.3.2 Aktualizace hodnosti µ

Pro jednoduchost předpokládejme, že σ = 0. Pokud by σ 6= 0, vše by bylo
stejné, až na konstantní faktor. Originální kovarianční matici Cg můžeme od-
hadnout za použití vzorků pomocí takzvané empirické kovarianční matice:

C(g+1)
emp = 1

λ− 1

λ∑
i=1

(x(g+1)
i − 1

λ

λ∑
j=1

x
(g+1)
j )(x(g+1)

i − 1
λ

λ∑
j=1

x
(g+1)
j )T

Empirická kovarianční matice C(g+1)
emp je nestranný odhad Cg. Jako další ne-

stranný odhad matice Cg můžeme využít i matici C(g+1)
λ definovanou jen ma-

linko odlišně

C
(g+1)
λ = 1

λ− 1

λ∑
i=1

(x(g+1)
i −m(g))(x(g+1)

i −m(g))T

Jediný rozdíl je v použití referenčního vektoru průměru, zatímco C(g+1)
emp

střed vypočte jako střed z realizovaných vzorků, tak C(g+1)
λ použije opravdový

střed m(g).
Tedy na C(g+1)

emp můžeme hledět jako na odhad distribuce odchylky pomocí
realizovaných vzorků. A na C(g+1)

λ jako na odhad odchylky navzorkovaných
kroků xg+1

i − m(g) .Tím jsme se přiblížili výrazu, který místo odhadování
původní kovarianční matice odhaduje „lepší“ kovarianční matici, jenž vypadá
následovně:

C(g+1)
µ =

µ∑
i=1

ωi(x(g+1)
i:λ −m(g))(x(g+1)

i:λ −m(g))T (2.3)

kde:

• x(g+1)
i:λ je i− tý nejlepší jedinec z x(g+1)

1 ,... x(g+1)
λ

• µ ≤ λ počet vybraných jedinců.

• wi=1..µ ∈ R+ jsou kladné vážené koeficienty pro rekombinaci takové, že:∑µ
i=1 ωi = 1 a ω1 ≥ ω2 ≥ ... ≥ ωµ > 0 6

6Jedná se o stejný mechanizmus, jako byl použit pro hledání nového vektoru průměru.
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2.2. CMA-ES

Matice C(g+1)
µ je odhadem distribuce vybraných kroků stejně tak, jakože ma-

tice C(g+1)
λ je odhadem originálních distribučních kroků. O matici C(g+1)

µ ří-
káme, že je lepší, jelikož reprodukuje vybrané kroky.

Na obrázku 2.4 je znázorněno, jak to vypadá 2D, pokud optimum funkce
leží v pravém horním rohu.

2.2.3.3 Kontrola velikosti kroku

Poslední neobjasněná proměnná ve vzorci pro generování vzorků je σ.Tato
proměnná řeší velikost kroku, neboli explicitně určuje jak velké kroky činit.

Pro pochopení principu je dobré se podívat na ilustrační obrázek 2.5. Na
obrázku jsou znázorněny tři evoluční cesty s tím, že délka jednotlivých korků
je pro všechny cesty stejná. Je ale důležité si uvědomit, že celková vzdálenost
je pro všechny tři obrázky značně rozlišná. Podívejme se tedy na všechny tři
situace jednotlivě.

• Levý panel: Zde vidíme, že celková uražená vzdálenost je nejmenší ze
všech. Je to způsobeno tím, že kroky po sobě následující se vzájemně
eliminují. Neboli jednotlivé kroky mají negativní korelaci. Z toho plyne
poučení, že jsou-li kroky negativně korelovány, měla by se velikost kroku
zkrátit.

• Pravý panel: Je zřejmé, že celkově uražená cesta je nejdelší ze všech.
Zároveň je patrné, že jednotlivé kroky jsou korelovány. Pokud bychom
tedy použili méně delších kroků, dosáhli bychom obdobného výsledku.
Z toho plyne poučení, že pokud jsou jednotlivé kroky korelované, tak je
vhodné velikost kroku prodloužit.

• Prostřední panel: Zde vidíme, že korelace mezi jednotlivými kroky je
takřka nulová. Jedná se tedy o ideální případ, kdy je délka kroku nasta-
vena optimálně.

Výsledný vzorec pro vlastní výpočet σ je značně složitý a odvození je
technicky náročné. Vzhledem k cílům této práce zde proto vlastní vzorec není
odvozen ani uveden, avšak zvídavý čtenář se s ním může seznámit například
v [5].

2.2.4 Ukončení výpočtu

Každý evoluční algoritmus by měl mít zavedené podmínky pro ukončení výpo-
čtu. Je sice zřejmé, že všechny algoritmy se dají omezit časem (počtem kroků),
jelikož na žádnou reálnou úlohu nemáme nekonečno času. Ale je dobré, pokud
je algoritmus sám schopen rozpoznat, kdy už se pouze plýtvá procesorovým
čas a k žádnému pokroku již nedochází. Neb je pak ještě možné algoritmus
pustit znovu s jiným počátečním nastavením. A čas tak využít lépe. Z tohoto
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2. Evoluční algoritmy

důvodu autoři navrhují několik podmínek, které se mají kontrolovat. Je-li ně-
která z nich splněna, nemá smysl pokračovat ve výpočtu dále.

2.2.4.1 Ukončovací podmínky

V této podsekci jsou uvedeny některé podmínky, které se testují za účelem
ukončení algoritmu.

• EqualFunValues: Test, zdali rozsah posledních 10 + d30n/λe nejlepších
funkčních hodnot není roven nule.

• Stagnation: V průběhu výpočtu se zaznamenává medián fitness funkce
za posledních 20 % iterací, nejméně však 120 + 30n/λ, ale né více než
20 000 iterací. A testuje se, zdali medián z posledních zaznamenaných
30 % je lepší než medián z prvních 30 %.

• ConditionCov Test, zdali podmíněnost kovarianční matice není větší než
1014

2.2.5 Shrnutí

CMA-ES tedy funguje následovně. Na začátku se navolí parametry potřebné
pro generování bodů viz 2.2.1.1. Poté se dané body ohodnotí na fitness funkci.
Na základě čehož se upraví předpis pro vzorkování a pokračuje se další ge-
nerací. Toto se poté opakuje až do doby, než je splněna jedna z ukončujících
podmínek. Po ukončení je pak vrácen vyhodnocený bod, který měl nejnižší
funkční hodnotu. Pro názornost je na obrázku 2.6 zobrazen běh CMA-ESu
na jednoduchém dvoudimenzionálním problému, hledání optima sféry. Tečky
značí populaci. Oranžová přerušovaná čára značí náhodnou distribuci. Plné
čáry jsou pak vrstevnice fitness funkce. Hodnota fitness funkce je také zná-
zorněna odstínem barvy s tím, že bílá značí optimum. Je vidět, že CMA-ES
zvládl umístit střed distribuce nad optimum funkce během šesti generací.

14



2.2. CMA-ES

Obrázek 2.1: Kostra evolučního algoritmu. Plné čáry znázorňují řízení běhu,
přerušované symbolizují datový tok.

Obrázek 2.2: Jednotková vs obecná kovarianční matice
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2. Evoluční algoritmy

Obrázek 2.3: Přičtení vektoru s transpozicí ke kovarianční matici

Obrázek 2.4: Aktualizace hodnosti jedna

Obrázek 2.5: Tři rozdílné evoluční cesty
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Obrázek 2.6: Ukázkový běh algoritmu CMA-ES
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Kapitola 3
Regresní modely

Úloha učení s učitelem se v data minigu dělí na dvě hlavní kategorie. Na
klasifikaci a na regresi. V klasifikaci je úkolem predikovat správnou třídu,
zatímco při regresi se hledá hodnota spojité veličiny. V této práci se zabýváme
regresní úlohou.

3.1 Regresní úloha

Vstupem regresní úlohy je trénovací množina D = {(xi, yi|i = 1, ..., n)}, kde n
nám udává velikost trénovací množiny. Množina obsahuje uspořádané dvojice
(x, y). Konkrétní x v uvedené dvojici reprezentuje bod, jedná se tedy o vektor,
příslušné y poté obsahuje funkční hodnotu příslušného bodu x, jedná se tedy
o skalár.

Snahou regresních modelů je na základě trénovacích dat D odhadnout
hodnoty y∗ pro nové vstupy x∗, které nemusely být obsaženy v množině D.
Jedná se tedy o induktivní problém, kdy se z konečné množiny D chceme
dobrat k funkci f , která je definována pro všechna přípustná x, tedy množinu
typicky nekonečnou. Aby tato predikce byla smysluplná, je zapotřebí skry-
tou funkci svázat jistými předpoklady, jelikož v opačném případě by všechny
funkce, které by byly konzistentní s trénovací množinou D, byly stejně validní.

Nejznámější přístup pro řešení regresní úlohy předpokládá, že skrytá funkce
pod daty je z jisté třídy funkcí. Například lineární regrese počítá s tím, že
skrytá funkce pod daty je lineární a poté se snaží najít nejvhodnější koeficienty
lineární funkci. Důkladné popsání tohoto přístupu lze najít například v [3].

Jasnou slabinou tohoto přístupu je, že v případě špatného odhadu třídy
skryté funkce může metoda dosahovat špatných predikčních výsledků. Respek-
tive budou-li se data modelovat pomocí konkrétní třídy funkcí (např. lineární
funkce), ale cílová funkce nebude dobře modelovávaná touto třídou, tak pre-
dikce nebude podávat kvalitní výsledky.

Další přístup tuto slabinu řeší. Bere v úvahu všechny funkce a každé z nich
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přiděluje pravděpodobnost na základě vlastností, jež předpokládá o skryté
funkci.7 Větší pravděpodobnost je například přidělována hladším funkcím, ne-
boť téměř vždy je rozumné předpokládat, že pod daty se skrývá hladká funkce.

Zřejmá nepříjemnost spočívá v tom, že funkcí jež je možno uvažovat, je
nespočetně mnoho. Tuto obtíž řeší gaussovský proces. Gaussovský proces vy-
užívá faktu, že funkce se dají vnímat jakožto nekonečně rozměrné vektory.
Pokud bychom tyto vektory omezili na konečné, zanedbáme tím nekonečně
mnoho bodů a tedy ztratíme informaci o funkčních hodnotách nekonečně
mnoha bodů. Pokud ale volbu konečného vektoru uděláme takovou, že všechny
body jejichž funkční hodnotu chceme znát v něm budou obsaženy, získáme
tím možnost reprezentovat funkce pomocí konečných vektorů, aniž bychom
tím ztratili informaci o funkčních hodnotách bodů, které chceme znát.

Před vlastním popsání gaussovského procesu je nejprve definován potřebný
pojem náhodného procesu.

3.2 Náhodný proces

Nechť uspořádaná trojice (Ω, A, P ) je pravděpodobnostní prostor a množina
T ⊂ R. Náhodný proces je poté množina náhodných {Xt; t ∈ T}, kde Xt jsou
náhodné veličiny z pravděpodobnostního prostoru (Ω, A, P ).

3.3 Gaussovský proces

Gaussovský proces je náhodný proces, kde libovolná podmnožina náhodných
proměnných má spojité gaussovské rozdělení.

Gaussovský proces je kompletně popsán funkcí průměru m(x) a kovari-
anční funkcí k(x, x′). Funkci průměru a kovarianční funkci pro reálný proces
definujeme následujícím způsobem:

m(x) = E[f(x)]

k(x, x′) = E[(f(x)−m(x))(f(x)−m(x))]

zápis poté vypadá takto:

f(x) ∼ GP(m(x), k(x, x′))

V případě využití gaussovského procesu pro úlohu regrese náhodné pro-
měnné reprezentují hodnotu funkce f(x) v bodě x. Indexová množina X je
množina možných vstupů, jejíž prvky jsou v našem případě z RD.

7Je důležité si uvědomit, že jisté předpoklady o této funkci jsou opravdu nutné, jinak je
úloha, jak již bylo vysvětleno, beze smyslu.
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3.3.1 Marginalizační vlastnost

Tato vlastnost specifikuje, že pokud GP například určuje, že vektor (y1, y2) ∼
N (µ1,K), tak musí rovněž platit, že (y1) ∼ N (µ1,K1,1) s tím že K1,1 je
příslušná pod-matice matice K viz 1.1.

To klade jisté požadavky na kovarianční matici, neboť libovolná matice by
mohla způsobit, že tato vlastnost nebude splněna, proto je nutné použít validní
kovarianční matici, která je definována pomocí validní kovarianční funkce.

Kovarianční funkce zajišťují způsob jak definovat kovarianční matici gaus-
sovského procesu. V sekci 3.4 jsou kovarianční funkce rozebrány podrobněji,
prozatím nám postačí fakt, že kovarianční matice vystihuje naše dopředné
tušení (například hladkost) o funkci f .

Pokud si tedy zvolíme kovarianční funkci k a funkci průměru, vyjadřu-
jeme tím již naše předpoklady o možných funkcích f , aniž bychom zatím vi-
děli jediný bod. Respektive kovarianční funkce nám předurčuje rozdělení přes
funkce. A průměrná funkce implikuje průměrnou hodnotu těchto funkcí. Tato
naše volba nám již umožňuje podívat se na náhodné funkce, které vyhovují na-
ším představám. Pro názornost následuje popis skutečné kovarianční funkce,
konkrétně čtvercové exponenciály a příklad.

3.3.1.1 Čtvercová exponenciála

Předpis kovarianční funkce, zvané čtvercová exponenciála, je následující:

kSE = e(r2/2l2) (3.1)

kde:

• r značí rozdíl x− x′.

• l značí takzvanou vzdálenostní úměrnost, která vyjadřuje, o kolik se
minimálně musí posunout bod na vstupu, aby se výrazně změnila funkční
hodnota.

Jedná se o funkci nekonečně diferencovatelnou. Tedy gaussovský proces s touto
kovarianční funkcí má derivace všech řádu a bude proto velmi hladký. Spekt-
rální hustota této kovarianční funkce je S(s) = (2πl2)D/2e(−2π2l2s2).

3.3.1.2 Příklad

Nechť konstantní nula je naší funkcí průměru a čtvercová exponenciála naší
kovarianční funkcí. Zvolme množinu bodůX∗ a z ní sestavme8 naší kovarianční
matici prvek po prvku. Dále vygenerujme náhodný gaussovský vektor f∗ dle
předpisu:

f∗ ∼ N (0,K(X∗, X∗))
8Kovarianční matice K se pro vektor X a kovarianční funkci k zkonstruuje dle tohoto

vzorce: Ki,j = k(xi, xj).
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3. Regresní modely

kde

• K(X∗, X∗) značí kovarianční matici sestavenou nad množinou X∗.

a vykresleme vygenerované hodnoty jako funkci vstupu. Levý panel obrázku
3.1, nám ukazuje tři vygenerované vzorky. Je dobré si uvědomit, že pouze
modrý vzorek je „pocitvý“, neboť má zakresleny funkční hodnoty jen v bodech
z X∗, červený a zelený vzorek je „dokreslený“. Také je užitečné postřehnout
tři další fakty:

1. Je vidět, že všechny funkce jsou hladké. To je způsobeno tím, že naše
kovarianční funkce je nekonečně diferencovatelná, což způsobuje, že i
proces je nekonečně diferencovatelný.

2. Je patrné, že změna funkční hodnoty o jistou část vynucuje také změnu
ve vstupním prostoru. Této charakteristice se říká délková úměrnost.

3. Také je vidět jistý společný rozptyl těchto funkcí. I toto je jistá charak-
teristika, zvaná rozsah.

3.3.2 Predikce bez šumu

Příklad ukázal, jak pomocí gaussovského procesu vygenerovat náhodné funkce,
jež odpovídají našim předpokladům. Ve skutečnosti ale chceme umět predi-
kovat na základě již pozorovaných dat. Tato sekce popisuje, jak se to dělá,
budeme-li předpokládat, že data z trénovací množiny jsou přímo vygenero-
vána funkcí f bez šumu.

Máme tedy trénovací množinu D = {(xi, fi)|i = 1, ..., n} a chceme predi-
kovat funkční hodnoty bodů z X∗ s tím, že sdružená distribuce trénovacích
hodnot f a predikovaných hodnot f∗ je dle apriorní hustoty pravděpodobnosti:[

f
f∗

]
∼ N

(
0,
[
K(X,X) K(X,X∗)
K(X∗, X) K(X∗, X∗)

])
(3.2)

Bodů v trénovací množině je n, v testovací množině n∗, K(X,X∗) značí kova-
rianční matici n× n∗ sestavenou z dvojic bodů testovací a trénovací množiny,
K(X,X) obdobně značí n×n∗ kovarianční matici, spočtenou z kovariancí dvo-
jice z trénovací množinyX, ostatní maticeK(X∗, X),K(X∗, X∗) jsou spočteny
stejným způsobem.

Získání vlastní predikce je nyní velmi snadné, ve skutečnosti jde o spočtení
podmíněné pravděpodobnosti f∗ na základě X,X∗, f , vztah je následující:

f∗|X∗, X, f ∼ N (K(X∗, X)K(X,X)−1f,

K(X∗, X∗)−K(X∗, X)K(X,X)−1K(X,X∗)) (3.3)

Za pomoci tohoto vzorce jsme již schopni generovat funkce, které jsou ve shodě
s body z trénovací množiny. Na pravém panelu obrázku 3.1 je vidět příklad
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3.3. Gaussovský proces

Obrázek 3.1: Příklady funkcí bez a se znalostí bodů z D

třech funkcí vygenerovaných na základě vzorečku 3.3. Pět bodů z množiny D
je vyznačeno symbolem „+“ a šedé zabarvení reprezentuje 95% konfidenční
interval, jinými slovy bodový průměr s rozsahem dvojnásobku standardní od-
chylky nahoru i dolu. Jako vlastní predikce v bodě X∗,i pak slouží střední
hodnota v bodě X∗,i.

3.3.3 Predikce se šumem

Reálná úloha ale typicky nebude mít k dispozici funkci f , která je v tréno-
vací množině obsažena bez šumu. Z toho důvodu je vhodné umět odhadovat
funkci f i z trénovací množiny D = {(xi, fi)|i = 1, ..., n} s tím, že funkční
hodnoty splňují vztah: y = f(x) + ε , za předpokladu, že ε je aditivní, nezá-
vislý, identicky distribuovaný gaussovský šum s rozptylem σ2

n. To mění apriori
pravděpodobnost na:

cov(yp, yq) = k(xp, xq) + σ2
nδp,q respektive cov(y) = K(X,X) + σ2

nI

kde:

• δp,q značí funkci Kronecker delta, jež nabývá hodnoty 1 pro dvojici čísel
p, q kde p = q, v ostatních bodech pak nabývá hodnoty nula.

• I značí jednotkovou matici o příslušné dimenzi.

Zavedení šumu mění i sdruženou distribuci pozorovaných dat a predikovaných
dat viz následující vztah:[

f
f∗

]
∼ N

(
0,
[
K(X,X) + σ2

nI K(X,X∗)
K(X∗, X) K(X∗, X∗)

])

23



3. Regresní modely

Odvozením podmíněného rozdělení stejně jako v 3.2 pak získáváme klíčový
predikční vzorec pro regresi za pomoci gaussovských procesů:

f∗|X, y,X∗ ∼ N (f̄∗, cov(f∗)) (3.4)
f̄∗ , E [f∗|X, y,X∗] = K(X∗, X)[K(X,X) + σ2

nI]−1y (3.5)
cov(f∗) = K(X∗, X∗)−K(X∗, X)[K(X,X) + σ2

nI]−1K(X,X∗) (3.6)

kde:

• , značí definiční rovnost.

Gaussovský model je tedy bezparametrický model, ovšem typické kovari-
anční funkce mají některé volné parametry. Ty pak z pohledu gaussovského
modelu nazýváme hyper-parametry. Ve fázi učení se pak musí nastavit právě
tyto parametry.

3.4 Kovarianční funkce
Je zřejmé, že kovarianční funkce má zásadní důležitost v gaussovském procesu,
neboť jistým způsobem zakódovává naše předpoklady o skryté funkci f . Nadále
je patrné, že v učení s učitelem je velmi zásadní podobnost mezi body, neboť
základním předpokladem je, že body které jsou si blízké na vstupu, si budou
pravděpodobně blízké i svými funkčními hodnotami. Z pohledu gaussovského
procesu pak právě kovarianční funkce určuje blízkost funkčních hodnot bodů
na základě blízkosti (vzdálenosti) bodů.

Náhodná funkce mezi dvojicí bodů x a x′ obecně není platnou kovarianční
funkcí. Tato sekce rozebírá vybrané kovarianční funkce a jejich hlavní charak-
teristiky.

3.4.1 Definice kovarianční funkce

Pro náhodný proces Z(x) kovarianční funkce C(x, y) vrací kovarianci hodnot
náhodného procesu v bodech x a y. Tedy C(x, y) := cov(Z(x), Z(y))

3.4.2 Kovarianční matice

Nechť prvky vektoru X = (x1, x2, ...xn)T jsou náhodné proměnné, každá s ko-
nečným rozptylem. Poté matici K nazveme kovarianční maticí, pokud její jed-
notlivé prvky na pozici i, j jsou definovány následujícím předpisem:

Ki,j = cov(Xi, Xj) = E[(Xi − µi)(Xj − µj)] (3.7)

kde:

• µ = E(Xi) je střední hodnota í-tého prvku vektoru X.
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3.4. Kovarianční funkce

Obrázek 3.2: Levý panel zobrazuje exponenciální kovarianční funkce při roz-
dílném parametru γ. Pravý panel pak zobrazuje příslušné náhodné procesy.

3.4.2.1 Pozitivní semidefinitnost

Reálná n × n matice K pro kterou platí, že Q(v) = vTKv ≥ 0 pro všechny
vektory v ∈ Rn, se nazývá pozitivně semidefinitní, pokud se Q(v) = 0 pouze
pokud v = 0. Symetrická matice je pozitivně semidefinitní právě tehdy, když
všechny její vlastní čísla jsou nezáporná. Každá kovarianční matice je pozitivně
semidefinitní.

3.4.2.2 Stacionarita

Kovarianční funkce je stacionární, pokud je to funkce nad rozdílem (x − x′).
Tedy je to funkce invariantní na přeložení ve vstupním prostoru.

3.4.2.3 Izotropie

Izotropie obecně znamená nezávislost na směru. Kovarianční funkce se nazývá
izotropní pokud její výsledná hodnota pro x, x′ je závislá pouze na |x− x′|.

3.4.2.4 Skalární součin

Pokud funkční hodnota kovarianční funkce na x, x′ závisí pouze skrz x − x′,
tak takovou funkci nazýváme kovarianční funkcí skalárního součinu.

3.4.2.5 Přehled kovariančních funkcí

Pro účely této práce se uvažují pouze kovarianční funkce ze vstupní množiny
X, která je podmnožinou vektorového prostoru Rd.
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3. Regresní modely

Třída γ-exponenciálních kovariančních funkcí Vzorec pro γ-exponenciální
funkce je následující:

kγ−exp = e(r/l)γ (3.8)
kde:

• γ značí konkrétní třídu funkce.

• r znač rozdíl x− x′.

• l značí takzvanou vzdálenostní úměrnost, která vyjadřuje, o kolik se
minimálně musí posunout bod na vstupu, aby se výrazně změnila funkční
hodnota.

Tato třída funkcí je méně flexibilní než Máternova třída funkcí[6], ale patří sem
právě nejznámější čtvercová exponenciála. Levý panel obrázku 3.2 vykresluje
tři γ-exponenciální kovarianční funkce pro rozdílné hodnoty γ. Na pravém
panelu stejného obrázku jsou pak zobrazeny tři příslušné procesy k těmto
funkcím.

Třída Matérnových funkcí Vzorec pro výpočet Matérnovy funkce je ná-
sledující:

kMatern(r) = 2(l−v)

Γ(v)

(√2vr
l

)v
Kv

(√2vr
l

)
(3.9)

kde:

• v, l jsou kladné parametry.

• Γ je funkce Gamma[7].

• Kv je modifikovaná Besselova funkce[8].

Parametr v nám volí hrubost. Pokud v →∞, tak se z Máternovy funkce stává
čtvercová exponenciála. Je-li na druhou stranu v = 1/2, je pak generovaný
proces velmi hrubý. Pro účely regrese je vhodná volba v na hodnotu 3/2 nebo
5/2 [3], čímž se funkce mění na tvar:

kv=3/2 =
(

1 +
√

3r
l

)
e−
√

3r
l (3.10)

respektive na tvar:

kv=5/2 =
(

1 +
√

5r
l

+ 5r2

3l2
)
e−
√

5r
l (3.11)

Vliv parametru v na generovaný proces je vidět na obrázku 3.3. Levý
panel zobrazuje výstup kovarianční funkce při zafixovaném parametru l = 1 a
měnícím se parametru v. Pravý panel ukazuje tři příslušné náhodné procesy
z ekvidistantního vzorku o velikosti 2000.
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3.4. Kovarianční funkce

Obrázek 3.3: Levý panel zobrazuje Máternovy kovarianční funkce při rozdíl-
ném parametru v, Pravý panel pak zobrazuje příslušné náhodné procesy.

Racionální kvadratická kovarianční funkce Vzorec pro výpočet racio-
nální kvadratické kovarianční funkce je následující:

kRQ(r) =
(

1 + r2

2αl2
)−α

(3.12)

kde:

• parametry α, l ≥ 0 jsou v roli poměrného součtu nekonečné sumy čtver-
cových exponenciál s odlišnou vzdáleností úměrnosti.

Důležitý je fakt, že součet validních kovariančních funkcí je také validní kovari-
anční funkce [3]. Obrázek 3.4 na levém panelu zobrazuje racionální kvadratické
funkce při rozdílném parametru α. Pravý panel pak příslušné náhodné procesy
vygenerované na vzorku o velikosti 2000.

Existují i jiné kovarianční funkce, které se dají konstruovat třeba pomocí
neuronových sítí [3], ale do této práce nebyly zahrnuty.
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3. Regresní modely

Obrázek 3.4: Levý panel zobrazuje racionální kvadratické kovarianční funkce
při rozdílném parametru α. Pravý panel pak zobrazuje příslušné náhodné pro-
cesy.
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Kapitola 4
Realizace

Tato kapitola se skládá ze dvou sekcí. První sekce popisuje jak funguje ná-
hradní CMA-ES v původní verzi, která byla použita v článku [9]. Následuje ro-
zebírání dvou navrhovaných strategií včetně jejich implementace. Druhá sekce
se poté zabývá vlastním testováním obou strategií a zjišťuje jejich užitečnost.
Vlastní testy jsou spouštěny na BBOB testovací množině [10].

4.1 Náhradní CMA-ES

Náhradní CMA-ES zrychluje black-box optimalizaci za pomoci učení a využí-
vání náhradního modelu. V původní verzi náhradní CMA-ES využívá náhodné
lesy a gaussovské procesy. Tato práce studuje využití gaussovských procesů.

Náhradní CMA-ES existuje ve dvou variantách, první varianta se nazývá
individuální, druhá generační[2]. Vzhledem k faktu, že generační CMA-ES
dosáhl nejlepších výsledků[9], tak se tato práce zabývá pouze generační verzí.

4.1.1 Generační náhradní CMA-ES

Generační náhradní CMA-ES funguje zcela stejným způsobem jako standardní
CMA-ES, pouze vzorkování je upraveno. Standardní CMA-ES navzorkuje data
dle dříve uvedeného předpisu 2.1. Naproti tomu náhradní CMA-ES rozlišuje
generace na skutečné a modelové. Vždy se začíná skutečnou generací a poté
se po jistých počtech (dva parametry algoritmu [počet skutečných, počet mo-
delových]) tyto generace střídají.

4.1.1.1 Vzorkování - skutečná generace

V případě skutečné generace se data navzorkují stejně jako u standardního
algoritmu CMA-ES. Jediná aditivní úprava spočívá v tom, že po ohodnocení
všech bodů skutečnou funkcí, se všechny body včetně funkčních hodnot za-
znamenají do archivu.
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4. Realizace

4.1.1.2 Vzorkování - modelová generace

Jako první se kontroluje, zdali se má trénovat model. Model se trénuje, jsou-li
splněny dvě podmínky:

• Jedná se o modelovou generaci.

• V archivu je dostatek bodů vhodných pro trénování.

Vhodný bod na trénování musí ležet do vzdálenosti σ od aktuálního středu
m, s tím že vzdálenost se měří Mahalanobisovou vzdáleností.

Mahalanobisova vzdálenost Mahanalobisova vzdálenost[11] bodů x =
(x1, x2, ...xn)T a y = (y1, y2...yn)T při kovarianční matici S je definována ná-
sledujícím způsobem:

Dmah =
√

(x− y)TS−1(x− y) (4.1)

Pokud se data z původního prostoru transponují do prostoru, kde všechny
osy kovarianční matice mají jednotkovou délku, tak tato metrika odpovídá
Euklidově metrice.

Použití Mahalanobisovy vzdálenosti způsobí, že trénovací body budou, po-
kud možno, rozprostřeny stejně jako body, jejichž hodnota bude predikována.

Minimální počet bodů je omezen hodnotou 3 ∗D, kde D je počet dimenzí
minimalizované funkce.

Výběr bodů pro trénování Je-li na trénování k dipozici více než
maxTrainPoints (parametr algoritmu jehož přednastavená hodnota je 15),
tak se provede shlukování dostupných bodů pomocí algoritmu K-means omaxTrainPoints
středech. Z výsledného shlukování se poté vybere právě maxTrainPoints
bodů a to tak, že z každého shluku se vezme ten nejblíže středu.

Trénování modelu O vlastní trénování, neboli nastavení všech hyperpa-
rametrů GP se poté stará algoritmus fmincon[12]. Ovšem před vlastním tré-
nováním modelu dochází k významné změně vstupního prostoru bodů, je-li
zapnut příznak transofmInput. Změna je taková, že se body transformují do
prostoru, kde kovarianční matice algoritmu CMA-ES má všechny osy stejně
dlouhé. Tedy hyper-elipsa značící vrstevnice kovarianční matice algoritmu
CMA-ES by v novém prostoru byla hyper-kružnicí.

Predikce Body na ohodnocení se vygenerují z kovarianční matice stejně jako
u standardního algoritmu CMA-ES, ale místo vyhodnocování těchto bodů na
skutečné funkci se použije model, jenž predikuje funkční hodnoty. V případě
zapnutého příznaku transformInput se samozřejmě body před ohodnocením

30



4.1. Náhradní CMA-ES

transformují stejnou transformací jako byla použita na body pro trénování
modelu.

Takto implementovaný náhradní CMA-ES v některých situacích dosahuje
lepších výsledků než původní CMA-ES[9].

4.1.2 Míry shody modelu s daty

Na místě je samozřejmě také otázka kvality modelu, z toho důvod se měří
následující statistické veličiny.

4.1.2.1 RMSE

RMSE (Root mean square error)9 je statistická veličina měřící kvalitu regres-
ního modelu. Vzorec pro výpočet RMSE je následující:

RMSE =

√√√√ 1
n

n∑
i=1

(yi − ȳi2) (4.2)

kde:

• yi značí skutečnou funkční hodnotu i-tého bodu.

• ȳi značí predikovanou funkční hodnotu i-tého bodu.

Tato veličina je vhodná pro základní představu o kvalitě modelu10, ovšem
je důležité si uvědomit, že pro náš případ není zcela relevantní. CMA-ES
algoritmus se totiž nedívá na funkční hodnoty ve vyhodnocovaných bodech, ale
pouze na jejich pořadí. Tento fakt podchycuje následující statistická veličina.

4.1.2.2 Kendallův korelační koeficient

Kendallův korelační koeficient([13]) k je pro dvojici uspořádaných veličin X =
(x1, x2, ..., xn) a Y = (y1, y2, ..., yn) definován:

k = nc − nd
n(n− 1)/2 (4.3)

kde:

• nc je počet konkordantních párů, tedy takových párů, kde znaménko
výrazu xi − xj je shodné se znaménkem výrazu yi − yj .

• nd je počet diskordantních párů, tedy takových párů, kde znaménko
výrazu xi − xj je rozdílné oproti znaménku výrazu yi − yj .

9Do češtiny můžeme přeložit jako „Odmocnina ze střední hodnoty druhých mocnin
chyb.“

10Čím nižší je RMSE, tím je model přesnější.
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• n je počet pozorování.

Kendallův korelační koeficient nabývá hodnoty 1, pokud jsou pořadí obou
veličin stejné. Hodnoty -1 nabývá v případě, že veličiny jsou uspořádány
v opačném pořadí. Hodnota blízká 0 se dá očekávat v případě nezávislosti
veličin.

Žádanou hodnota tohoto koeficientu pro porovnání skutečné hodnoty funkce
a predikované hodnoty modelem je 1. Pokud hodnoty předpovězené modelem
a skutečné hodnoty funkce budou zcela korelované, je zřejmé, že použití mo-
delu je v tomto případě vhodné, neboť jeho použití nemá negativní vliv na
CMA-ES, ani kdyby RMSE bylo velké.

Ovšem za zmínku stojí i fakt, že pokud hodnota korelace není rovná 1,
nemusí to znamenat, že použití modelu by uškodilo algoritmu CMA-ES, jelikož
ten se dívá pouze na pořadí prvních µ hodnot. A pokud je tedy prohozené
pořadí ostatních hodnot, korelace již jistě není rovná jedné, ale pro účely
algoritmu CMA-ES je predikce naprosto vhodná.

Tento fakt řeší poslední veličina zvaná neshoda ohodnocení sestavená právě
za tímto účelem. Ovšem před objasněním veličiny neshoda ohodnocení je za-
potřebí vymezit pojem vektoru vah nasměrování algoritmu CMA-ES reflektu-
jícího hodnoty významné pro algoritmus CMA-ES.

4.1.2.3 Vektor vah nasměrování algoritmu CMA-ES

Vektor vah nasměrování algoritmu CMA-ES V = (v1, v2, ...vλ)T se vytváří
dle vektoru X = (x1, x2, ...xλ)T obsahujícího ohodnocení λ bodů. A to tím
způsobem že má-li vektor X na i-té pozici j-tou nejmenší hodnotu, tak vektor
V bude mít na i-té pozici j-tou největší váhu z vah ω1, ω2, ...ωµ, s tím že váhy
jsou totožné jako ve vzorci 2.3. To platí pouze pro prvních µ pozic příslušející
µ nejmenším hodnotám z X. Na ostatních pozicích pak vektor V obsahuje
nuly.

Například pokud X = (1, 2, 4, 3, 5, 6)T a váhy jsou následující ω1 = 0, 5;
ω2 = 0, 3; ωµ = 0, 2 tak vektor V vypadá následovně: V = (0.5, 0.3, 0, 0.2, 0, 0)T

Vektor vah nasměrování algoritmu CMA-ES reflektující ostrou funkci
bude zkráceně označován jako VRF a je to vektor vah nasměrování algoritmu
CMA-ES pro vektor X, jež obsahuje ohodnocení lambda bodů pomocí sku-
tečné funkce.

Vektor vah nasměrování algoritmu CMA-ES reflektující model bude
zkráceně označován jako VRM a je to vektor vah nasměrování algoritmu CMA-
ES pro vektor X, jež obsahuje ohodnocení lambda bodů pomocí modelu.
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4.1.2.4 Neshoda ohodnocení

Cílem veličiny neshoda ohodnocení je ohodnotiti, jak velké vychýlení algoritmu
CMA-ES způsobí použití modelu místo ohodnocení skutečné funkce. Spočte
se jako manhattanská vzdálenost vektroů VRF a VRM předpis pak vypadá
následovně:

PS = ||(V RF − V RM)||1 (4.4)

kde:

• ||z||1 značí manhattanskou normu.

• VRF značí vektor vah nasměrování algoritmu CMA-ES reflektující os-
trou funkci.

• VRM značí vektor vah nasměrování algoritmu CMA-ES reflektující mo-
del.

Pokud model ohodnotí body tak, že pořadí prvních µ nejmenších hodnot bodů
bude shodné s pořadím prvních µ nejmenších hodnot bodů funkce, tak jsou
vektory VRF a VRM totožné, tudíž veličina neshoda ohodnocení vyjde nulová.

Zamění-li pak model pořadí bodu s nejnižší hodnotou s bodem jež má
největší hodnotu, bude ve vektoru VRM prohozena pozice nuly a největší
váhy, tedy neshoda ohodnocení vyjde větší, než v případě kdy model prohodí
pořadí nejnižší hodnoty s druhou nejnižší hodnotou, jelikož v takovém případě
by ve vektoru VRM oproti VRF byla prohozena největší váha s druhou největší
vahou.

Normovaná neshoda ohodnocení Neshoda ohodnocení se dá samozřejmě
také normovat do rozsahu <0, 1>, je zapotřebí normální neshodu ohodnocení
podělit nejhorší možnou neshodou ohodnocení. Ta je v případě λ ≥ 2 ∗ µ
rovna dvěma. Jinak se spočte jako manhattanská vzdálenost rozdílu dvou
nejvíce odlišných vektorů o délce λ, které jsou vyplněny váhami ω1 až ωµ na
µ místech a na zbylých λ− µ místech mají nuly.

Normovaná neshoda ohodnocení o hodnotě 1 pak signalizuje, že model
predikuje nejhůře, jak je možno z pohledu náhradního algoritmu CMA-ES.
Hodnota 0 naopak signalizuje, že predikce je z pohledu náhradního CMA-ES
algoritmu nejlepší možná.

4.2 Redukce dimenzionality

Článek [2] píše o dvou souvisejících strategiích, jež by mohli vylepšit náhradní
CMA-ES algoritmus. Tato sekce rozebírá první strategii, jenž byla implemen-
tována a otestována v rámci této práce.
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Obrázek 4.1: Mahanalobisova vzdálenost

Dle článku [14] využití Gaussovských procesů s projekcí do prostoru nižší
dimenze může vylepšit základní přístup. Článek [15] vyjadřuje názor, že GP
jsou vhodné především do prostorů o nízké dimenzi.

Cílem této strategie je vylepšit predikci GP tím, že GP nebude využit
v originálním prostoru ale v prostoru s nižší dimenzí. V oblasti data-minigu se
dimenzionalita typicky redukuje pomocí PCA([16]), kdy hlavní snaha spočívá
v tom, že dimenzionalita se redukuje takovým způsobem, aby se ztratilo co
nejméně informace o rozložení bodů v prostoru.

I tato strategie se snaží zajistit, aby se při redukci ztratilo co nejméně infor-
mace, ovšem v tomto případě je pro nás klíčové pořadí prvních µ nejmenších
hodnot, proto bude použit jiný způsob než u PCA.

Kovarianční matice algoritmu CMA-ES určuje rozdělení, dle které se pro-
vádí vzorkování. Vlastní čísla příslušná k vlastním vektorům této matice pak
určují významnost11 jednotlivých směrů, neboli vektor příslušný k největšímu
vlastnímu číslu určuje nejnadějnější směr, tedy směr kde jsou očekávány nej-
nižší funkční hodnoty, jelikož v předchozích generacích se nejnižší hodnoty
vyskytovaly právě v tomto směru.

Před vlastní redukcí dimenzionality se tedy nejprve provádí projekce do
prostoru určeného vlastními vektory kovarianční matice a poté se redukce pro-
vádí tak, že se zanedbají dimenze odpovídající vektorům s nejmenšími vlast-
ními čísly.

4.2.1 Implementace

Tato sekce popisuje, jak je vlastní redukce dimenzionality implementována.
Algoritmus CMA-ES pro vlastní účely provádí dekompozici matice C do ma-
tice vlastních vektorů a diagonální matice vlastních čísel. Tedy:

C = BD2BT (4.5)
11Významností je myšlena šíře rozptylu náhodné distribuce v příslušném vektoru.
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kde:

• C je kovarianční matice algoritmu CMA-ES, dle které se vzorkuje.

• B je matice ortonormálních, vlastních vektorů, která se dá také vnímat
jako báze prostoru jehož souřadnice odpovídají vlastním vektorům ma-
tice C.

• D je diagonální matice, jenž má na diagonále druhé odmocniny přísluš-
ných vlastních čísel.

Detailní popis dekompozice na vlastní vektory je v [17]. Pro účely této práce
stačí informace, že v matici B jsou k dispozici vlastní vektory, které jsou
uspořádány podle velikosti příslušných vlastních čísel a to vzestupně. Tedy
v použité implementaci je vektor příslušející největšímu vlastnímu číslu v po-
sledním sloupečku a vektor příslušející nejmenšímu vlastnímu číslu je v prvním
sloupečku.

Body se z jedné báze do jiné báze transformují pomocí matice přechodu.
Jelikož se v celém algoritmu používá standardní kanonická báze, tak pro pře-
vod bodů do báze B potřebujeme matici přechodu od kanonické báze do báze
B. Matice přechodu se z kanonické báze do báze B spočte jakožto inverzní
matice k matici, jež má bázové vektory B zapsány ve sloupečku[18]. Jsou-li
body zapsány v kanonické bázi v řádcích matice P, pak se tyto body v bázi
B získají jakožto transpozice z matice přechodu přenásobené zleva transpozicí
matice P. V tomto konkrétním případě je maticí přechodu inverzní matice
k matici B. Tedy pokud matice N má v řádcích obsahovat body z matice P
zapsané v bázi B, platí následující vztah:

N = (B−1P T )T (4.6)

Zanedbání konkrétní dimenze v prostoru B pak odpovídá zanedbání konkrét-
ních řádků matice N. Tedy pokud je úmysl zanedbat jednu nejméně význam-
nou dimenzi, pak to odpovídá odstranění prvního sloupečku v matici N. Za-
nedbání poloviny dimenzí pak odpovídá zanedbání první poloviny sloupečku
v matici N.

Nechť l je parametr udávající počet zanedbaných dimenzí. Prvních l slou-
pečků matice N tedy není potřeba znát. Je proto zbytečné je počítat. Z definice
maticového násobení[18] je patrné, že pokud odstraníme již prvních l řádků
u matice B−1, získáme tím matici N bez prvních l sloupečků, ostatní sloupečky
matice N pak zůstanou nezměněné.

4.2.2 Omezené vzorkování

Článek [2] kromě první strategie také rovnou navrhuje druhou strategii, jež
navazuje na předchozí strategii. Předmětem druhé strategie je omezené vzor-
kování, které vzorkuje body, jenž mají vzdálenost od projekce menší než je
určitá konstanta.
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Návrh počítá s tím, že pokud se dle vzorce 2.1 na-vzorkuje λ bodů x1, x2, ...xλ,
tak poté se odeberou body, pro něž platí, že jejich projekce xp1 je vzdálená více
než jistá konstanta ε. Vzorkování se opakuje do té doby než je bodů λ. Vý-
sledkem tedy bude λ bodů pro něž platí:

||xi − xpi || < ε respektice (ekvivalentně) ||xi||2 − ||xpi ||
2
< ε2 (4.7)

4.2.3 Implementace

Implementace druhé strategie není zcela přímočará, ale jde za stejným cí-
lem jiným způsobem. Problémem přímé implementace je, že v případě velmi
malého ε by vzorkování mohlo trvat opravdu dlouho. Místo generování bodů
a kontroly zdali splňují jisté kritérium se přímo upravuje vlastní rozdělení
dle kterého se generuje. Ve vzorci 2.1 se změní kovarianční matice. Kon-
krétně se podělí sloupečky odpovídající zanedbaným dimenzím konstantou
reductionDistance. Následek tohoto dělení je, že vygenerované vzorky budou
mít v těchto dimenzích rozptyl reductionDistance-krát menší.

4.3 Testování
Testování obou strategií proběhlo na testovací sadě funkcí Real-Parametr
Black-Box Optimization Benchmarking 2009: Noiseless Function Definitons
[10]. Tato sada obsahuje sadu 24 funkcí. Autoři tyto funkci vybírali takovým
způsobem, aby funkce postihly všechny obtíže, které jsou typické pro Black
box optimalizaci spojitých funkcí.

Všechny funkce jsou škálovatelné přes dimenze. Žádná z funkcí nemá spe-
cifikovaný bod optimálního řešení, ale je náhodně volen ve vstupním prostoru,
také optimální funkční hodnota je náhodně posunuta ve výstupním prostoru.
Je možné od každé funkce vytvořit několik instancí a každá tato instance bude
mít optimum na odlišném místě s odlišnou hodnotou.

4.3.1 Vlastnosti funkcí

Všechny funkce jsou definovány v RD, ale skutečná doména prohledávání je
určena na [−5, 5]D. Optimum funkce se nejčastěji nachází v rozmezí [−4, 4]D.
Funkce jsou pak rozděleny do pěti skupin dle vlastností 12. První skupina je
nejsnazší a obsahuje pouze oddělitelné (1.2.3) funkce. Druhá skupina stejně
jako ostatní skupiny obsahuje jen neoddělitelné funkce, ale všechny jsou jen
málo nebo středně podmíněné (1.2.4). Třetí skupina obsahuje funkce, jež jsou
již špatně podmíněné a jsou unimodální (1.2.1). Čtvrtá skupina funkcí se vy-
značuje tím, že všechny funkce jsou multimodální a mají adekvátní globální
strukturu. Nejtěžší pátá skupina obsahuje multimodální funkce, jež mají sla-
bou globální strukturu.

12Konkrétní definice funkcí se pak dají nalézt v článku [10].
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4.4 Porovnání kvality redukovaného modelu
Před popsáním prvního testu je shrnuto několik myšlenek, které vedly k vy-
tvoření testu takového jaký je.

• Celé urychlování stojí na myšlence, že pouze modelové generace nám
šetří ostré vyhodnocení optimalizované funkce. Urychlování nespočívá
v tom, že by se model snažil algoritmu CMA-ES dávat vhodnější funkční
hodnoty, než jaké jsou skutečné funkční hodnoty.

• Ideálem by bylo, kdyby model predikoval stejné hodnoty jako ostrá
funkce, neboli kdyby RMSE modelu bylo nulové.

• V praxi je samozřejmě nemožné, aby měl model nulové RMSE a ve
skutečnosti pouze stačí, aby Kendalův korelační koeficient bodů ohod-
nocených modelem a ostrou funkcí měl hodnotu rovnu jedné, neboť pak
nám použití modelu také šetří ostrá ohodnocení a nemění vlastní průběh
algoritmu CMA-ES.

• Dokonce ani není zapotřebí mít Kendalův korelační koeficient roven
jedné, neboť seřazení posledních hodnot je pro algoritmus stejně ne-
zajímavé a postačí mít pouze veličinu neshoda ohodnocení rovnu nule.

• Jak vyplývá z článku [9], tak pokud model predikuje lehce nepřesně,
tedy i pokud má nenulovou neshodu ohodnocení, stále to může celkový
běh algoritmu urychlit. Je důležité najít hranici, kdy použití nekvalit-
ního modelu způsobí tak malé vychýlení algoritmu CMA-ES, že ušetřená
ostrá vyhodnocení pomohou více, než vychýlenost uškodí.

• Předmětem této práce není hledání této hranice (viz. předchozí bod), ale
zjištění, zdali nám výše uvedené strategie zabývající se redukcí dimenzi-
onality mohou vylepšit model, tedy zjistit, zdali redukce dimenzionality
může vylepšit neshodu ohodnocení modelu.

4.4.1 Popis testu

První sada testů nazvaná „porovnání kvality redukovaného modelů“ testuje,
zdali je redukovaný model schopen dosáhnout lepší predikce nežli nereduko-
vaný model. Test spočívá v tom, že v místě kdy se ohodnocuje reálná funkce
se také natrénuje redukovaný model na doposud ostře ohodnocených bodech
a neredukovaný model na stejných datech. Poté se u obou modelů spočte ne-
shoda ohodnocení. Test byl spuštěn na všech 24 funkcích a od každé funkce
bylo spuštěno patnáct instancí. U každé instance je pro každou generaci za-
znamenáno RMSE, Kendalův korelační koeficient a neshoda ohodnocení pro
oba modely. Každá instance běžela do té doby, než se dostala dostatečně blízko
k minimu. Pokud se k minimu nedostala do 250*D generací, tak byla zastavena
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aniž by k minimu došla. Pro každou instance je tedy k dispozici posloupnost g
(g je počet generací) záznamů s tím, že záznam obsahuje všechny míry shody
modelu s daty.

U každé funkce se experiment opakoval pro tři různé dimenze: 10, 20 a 30
a tři různé úrovně redukce dimenzionality, konkrétně na 90 %, 80 % a 50 %.

4.4.2 Výsledky

Průměrný rozdíl (normální model - redukovaný model) neshody ohodnocení,
dále jen RNO, přes všechny funkce, instance, dimenze a úrovně redukce vyšel
−0, 089. Z toho se dá usoudit, že redukovaný model je v průměru o 8, 9 %
horší a jeho plošné použití by vedlo k horším výsledkům.

RNO přes všechny funkce, instance a dimenze je zobrazen v následující
tabulce:

Redukce 0,9 0,8 0,5
RNO -0,069 -0,082 -0,117

Z toho se dá vyčíst, že čím více model redukuje, tím hůře predikuje.

Průměrný RNO přes všechny funkce, instance a úrovně redukce shrnuje
následující tabulka:

Dimenze 10 20 30
RNO -0,1215 -0,0878 -0,0584

Z tabulky lze vyčíst, že redukovaný model je horší v nižších dimenzích.

Kompletní pohled zobrazuje poslední tabulka, kde je RNO zobrazen pro
všechny funkce dimenze a úrovně redukce zvlášť.
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Dimenze 10 20 30
HH

HHHHF∗
R∗ 0,9 0,8 0,5 0,9 0,8 0,5 0,9 0,8 0,5

PPF -0.01 -0.11 -0.15 -0.07 -0.08 -0.12 -0.04 -0.05 -0.08
f1.1 -0.28 -0.31 -0.39 -0.14 -0.15 -0.22 -0.07 -0.07 -0.11
f1.2 -0.15 -0.16 -0.21 -0.08 -0.07 -0.14 -0.02 0 -0.04
f1.3 -0.12 -0.13 -0.14 -0.08 -0.08 -0.1 -0.06 -0.06 -0.09
f1.4 -0.07 -0.07 -0.12 -0.04 -0.06 -0.07 -0.02 -0.02 -0.05
f1.5 -0.23 -0.35 -0.53 -0.27 -0.38 -0.54 -0.25 -0.37 -0.5
f2.6 0 0 -0.05 -0.01 -0.02 -0.05 -0.01 -0.02 -0.05
f2.7 -0.07 -0.09 -0.16 -0.05 -0.09 -0.12 -0.02 -0.03 -0.07
f2.8 -0.06 -0.07 -0.12 -0.04 -0.05 -0.09 -0.03 -0.04 -0.08
f2.9 -0.07 -0.08 -0.11 -0.05 -0.06 -0.1 -0.03 -0.04 -0.08
f3.10 -0.17 -0.21 -0.23 -0.12 -0.13 -0.16 -0.03 -0.04 -0.07
f3.11 -0.08 -0.12 -0.14 -0.07 -0.08 -0.08 -0.02 -0.01 -0.04
f3.12 -0.35 -0.39 -0.39 -0.17 -0.18 -0.24 -0.11 -0.12 -0.15
f3.13 -0.11 -0.13 -0.16 -0.08 -0.07 -0.11 -0.06 -0.06 -0.09
f3.14 -0.05 -0.05 -0.09 -0.03 -0.03 -0.07 -0.02 -0.02 -0.05
f4.15 -0.09 -0.1 -0.14 -0.07 -0.08 -0.09 -0.04 -0.05 -0.07
f4.16 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02
f4.17 -0.03 -0.03 -0.04 -0.01 -0.02 -0.04 -0.01 -0.02 -0.03
f4.18 -0.01 -0.02 -0.05 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03
f4.19 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 0 0 -0.01
f5.20 -0.12 -0.12 -0.13 -0.08 -0.08 -0.1 -0.04 -0.04 -0.06
f5.21 -0.13 -0.13 -0.17 -0.1 -0.13 -0.15 -0.07 -0.08 -0.13
f5.22 -0.14 -0.13 -0.2 -0.1 -0.13 -0.19 -0.07 -0.09 -0.14
f5.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f5.24 -0.02 -0.03 -0.04 -0.01 -0.02 -0.03 0 0 -0.02
* F Funkce; R Redukce; PPF průměr přes funkce.

Byť to kvůli zaokrouhlení není vidět, tak v této tabulce je již pět kladných
čísel, konkrétní případy jsou uvedeny v následující tabulce:

Dimenze Funkce Redukce RNO
10 f2.6 0,9 0.0010
10 f5.23 0,5 0.0006
10 f5.23 0,5 0.0006
30 f1.2 0,8 0.0004
10 f5.23 0,8 0.0002

Z tabulky je patrné, že se jedná o velmi nepatrné zlepšení, model se tedy
v nejlepším případě dá považovat za stejně kvalitní.
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Tabulka průměrného RNO pro jednotlivé funkce pak vypadá následovně:

Funkce RNO Funkce RNO Funkce RNO Funkce RNO
f1.1 -0.1913 f2.7 -0.0793 f3.13 -0.0943 f4.19 -0.0114
f1.2 -0.0964 f2.8 -0.0660 f3.14 -0.0449 f5.20 -0.0852
f1.3 -0.0950 f2.9 -0.0688 f4.15 -0.0804 f5.21 -0.1218
f1.4 -0.0577 f3.10 -0.1281 f4.16 -0.0144 f5.22 -0.1320
f1.5 -0.3797 f3.11 -0.0714 f4.17 -0.0254 f5.23 -0.0010
f2.6 -0.0228 f3.12 -0.2332 f4.18 -0.0218 f5.24 -0.0198

4.4.3 Závěr

První strategie, jak je popsána v článku [2], vede v průměru ke zhoršení mo-
delu a tudíž není možné pro všechna nastavení očekávat zrychlení náhradního
algoritmu CMA-ES. V některých případech zde vyšlo zlepšení, ale to je téměř
nulové.

4.5 Porovnání kvality při omezeném vzorkování

Tato sekce shrnuje výsledky testování druhé strategie, která oproti první navíc
omezuje vzorkování.

4.5.1 Popis testu

Tento test je stejný jako předchozí s tím rozdílem, že místo redukovaného
modelu se zkouší tři redukované modely s omezeným vzorkováním a to s po-
lovičním, desetinným a setinovým omezením.

4.5.2 Výsledky

Průměrný RNO přes všechny funkce, instance, dimenze, úrovně redukce a
úrovně omezeného vzorkování vyšel −0, 0806, to znamená, že redukovaný mo-
del s omezeným vzorkováním je v průměru o 8, 06% horší. V následující ta-
bulce je zaznamenán průměrný RNO přes všechny funkce, instance, dimenze
a úrovně redukce při rozdílném omezení vzorkování.

Omezené vzorkování na 2−1 10−1 100−1

RNO -0.0818 -0.0799 -0.0802
Z tabulky lze vyčíst, že model je nejlepší při omezeném vzorkování na desetinu,
ovšem jen minimálně a stále je horší, než model neredukovaný.
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4.5. Porovnání kvality při omezeném vzorkování

Následující tabulka rozbaluje předchozí tabulku přes dimenze.

Dimenze 10 20 30
OVN∗ 2−1 10−1 100−1 2−1 10−1 100−1 2−1 10−1 100−1

RNO -0.11 -0.11 -0.11 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.05 -0.05
* OVN omezené vzorkování na

Z tabulky plyne, že redukovaný model s omezeným vzorkováním si taky
vede lépe ve vyšších dimenzích, ovšem ani v dimenzi 30 nepředčí neredukovaný
model.

Zobrazit všechna data z omezeného vzorkování přes všechny funkce, di-
menze a úrovně redukce pro odlišné omezení vzorkování kvůli přehlednosti
(jedná se o 243 záznamů) nedává smysl.13 A tak jsou v následující tabulce
uvedeny jen kladné hodnoty.

Dimenze Funkce Redukce Omezené vzorkování na RNO
10 f2.6 0.9 100−1 0.015720
10 f2.6 0.8 10−1 0.014947
10 f2.6 0.9 10−1 0.013577
10 f2.6 0.8 100−1 0.012333
10 f5.23 0.9 10−1 0.008694
10 f2.6 0.9 2−1 0.008477
20 f5.23 0.5 100−1 0.007181
20 f5.23 0.5 10−1 0.005737
30 f5.23 0.5 100−1 0.005209

Z tabulky lze vyčíst zajímavou informaci, a to že všechna zlepšení vetší než
0,01 jsou na druhé funkci.

Tabulka průměrného RNO pro jednotlivé funkce je následující:14

Funkce RNO Funkce RNO Funkce RNO Funkce RNO
f1.1 -0.1853 f2.7 -0.0703 f3.13 -0.0861 f4.19 -0.0096
f1.2 -0.0735 f2.8 -0.0634 f3.14 -0.0369 f5.20 -0.0790
f1.3 -0.0961 f2.9 -0.0629 f4.15 -0.0802 f5.21 -0.1099
f1.4 -0.0505 f3.10 -0.0864 f4.16 -0.0124 f5.22 -0.1226
f1.5 -0.3955 f3.11 -0.0207 f4.17 -0.0208 f5.23 -0.0002
f2.6 -0.0128 f3.12 -0.2279 f4.18 -0.0171 f5.24 -0.0166

4.5.3 Závěr

Jak je z předchozího patrné, tak ani tato strategie není plošně lepší ba ne-
existuje ani konkrétní funkce, dimenze, úroveň redukce či úroveň omezené

13Zvídavý čtenář si je samozřejmě může zobrazit na přiloženém CD.
14Tabulky průměrného RNO pro jednotlivé funkce nejsou dále uváděny, jelikož jsou kvůli

negativním výsledkům pro všechny funkce považovány za nezajímavé.
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4. Realizace

vzorkování, kde by se objevilo nezanedbatelné zlepšení.

4.6 Volba modelu
Ani jedna ze strategií v průměru nedává lepší model. V rámci jednoho běhu ale
existuje několik generací, kdy je lepší redukovaný model. Pokud by existovala
metoda jak predikovat, který model je lepší, aniž bychom museli vyhodnoco-
vat optimalizovanou funkci, dalo by se jí využít. Využití by bylo přímočaré. V
každé modelové generaci by predikce vybírala, který model se použije. Pokud
by predikce byla správná, tak by se redukovaný model využíval jen v genera-
cích, kde je lepší než normální.

4.6.1 Porovnání kvality při volbě modelu

Po sobě jdoucí generace jsou si podobné co do kovarianční matice i vektoru
středu, nabízí se tedy myšlenka vyzkoušet, zdali by se vhodnost redukovaného
modelu nedala predikovat pomocí minulé generace. V praxi by to znamenalo,
že by se během skutečné generace trénoval jak redukovaný tak neredukovaný
model a spočetla se jejich neshoda ohodnocení na ostře ohodnocených datech.
V modelové generaci by se pak použil ten typ modelu, jenž měl v poslední
skutečné generaci nižší neshodu ohodnocení.

Následující dvě sekce zobrazují výsledky, jak by si vedl redukovaný model
bez a s omezeným vzorkováním, pokud by se využila právě zmíněná metoda.

4.6.1.1 Vybraný redukovaný model

Průměrný RNO v tomto případě vyšel −0.0574. Je to tedy zatím nejlepší
výsledek, ale stále v průměru nepředčí původní neredukovaný model.

Následující tabulka pak ukazuje, jak si tato metoda stojí v průměru pro
jednotlivé redukce.
Dimenze 10 20 30
Redukce 0,9 0,8 0,5 0,9 0,8 0,5 0,9 0,8 0,5
RNO -0.05 -0.06 -0.08 -0.05 -0.06 -0.07 -0.04 -0.04 -0.07

Jak je z průměrovaných dat vidět, ani to nepomůže k tomu, aby reduko-
vaný model plošně předčil neredukovaný. Ovšem pokud se na data podíváme
i přes jednotlivé funkce, několik kladných hodnot se najde. Všechny kladné
hodnoty jsou v následující tabulce:

Dimenze Funkce Redukce RNO
10 f.6 0.8 0.010192
10 f.6 0.9 0.010063
30 f.19 0.9 0.001011
20 f.23 0.5 0.000730
30 f.24 0.8 0.000253
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4.6. Volba modelu

4.6.1.2 Vybraný redukovaný model s omezeným vzorkováním

Metoda volby modelu dle předchozí generace byla použita i pro redukovaný
modelu s omezeným vzorkováním a RNO vyšel −0.0552. Je to tedy zatím
nejlepší průměrný výsledek, ale stále nedosahuje kvality normálního modelu.

Následující tabulka pak ukazuje, jak si tato metoda stojí v průměru v jed-
notlivých dimenzích při konkrétním omezení vzorkování.

Dimenze 10 20 30
OVN∗ 2−1 10−1 100−1 2−1 10−1 100−1 2−1 10−1 100−1

RNO -0.05 -0.07 -0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05
* OVN omezené vzorkování na

Z tabulky je vidět, že ani v konkrétní dimenzi a s konkrétním omezením,
strategie spojená s touto metodou nevede k celkovému prospěchu. Ovšem po-
kud se na data podíváme pro jednotlivé funkce a úroveň omezeného vzorkování,
najde se již 40 kladných výsledků, výsledky jež mají RNO větší než 0,01 jsou
v následující tabulce:

Dimenze Funkce Redukce Omezené vzorkování na RNO
10 f2.6 0.8 10−1 0.026864
10 f2.6 0.9 100−1 0.023874
10 f2.6 0.9 2−1 0.022471
10 f2.6 0.9 10−1 0.022040
10 f2.6 0.8 100−1 0.018009
10 f3.11 0.8 100−1 0.017490
10 f2.6 0.5 100−1 0.015383
10 f5.23 0.5 100−1 0.012176
20 f5.23 0.5 2−1 0.011081
10 f5.23 0.5 2−1 0.010124

4.6.1.3 Závěr

Metoda, která volí redukovaný model za pomoci úspěšnosti modelu v minulé
generaci, přinesla pro obě strategie menší zlepšení, ale i tak zůstávají strategie
v průměru nezlepšující ba naopak zhoršující.

4.6.2 Korelace vzdálenosti s chybou

Pokud pro jednotlivé body chyba redukovaného modelu nekoreluje se vzdále-
ností použité projekce, dá se předpokládat, že funkční hodnota se v žádné ze
zanedbaných dimenzích významně nemění a tudíž by pořadí bodů ohodnoce-
ných modelem nemuselo být poškozeno redukcí.
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4. Realizace

Vycházejíc z tohoto předpokladu Lukáš Bajer navrhuje, aby se redukovaný
model volil v případě, že v poslední skutečné generaci chyba redukovaného
modelu významně nekorelovala15 se vzdáleností projekce.

Aby se tato metoda dala vyzkoušet, je zapotřebí stanovit hranice, kdy
budeme korelaci považovat za významnou a kdy nikoli. Testy se pustily znovu
a nově se počítala i absolutní hodnota korelace vzdálenosti projekce s chybou
redukovaného modelu. V testech bylo naměřeno, že absolutní hodnota této
korelace je v průměru 0,0025 pro případ, kdy je normální model lepší, a 0,0174
pro případ, kdy je neredukovaný model lepší. Z těchto čísel bylo stanoveno,
že pokud je korelace v absolutní hodnotě menší než 0,0210, je považována za
nevýznamnou, v opačném případě za významnou.

4.6.2.1 Redukovaný model vybraný na základě korelace

Při použití právě popsané metody, vyšel průměrný RNO −0.0887.
Následující tabulka pak zobrazuje RNO v jednotlivých dimenzích při kon-

krétních úrovních redukce.

Dimenze 10 20 30
Redukce 0,9 0,8 0,5 0,9 0,8 0,5 0,9 0,8 0,5
RNO -0.09 -0.11 -0.15 -0.07 -0.09 -0.12 -0.04 -0.05 -0.08.

Kladné výsledky byly naměřeny v těchto případech:

Dimenze Funkce Redukce RNO
10 f2.6 0.9 0.015175
30 f4.19 0.8 0.010963
30 f4.19 0.9 0.007926
10 f5.23 0.8 0.006802
10 f5.23 0.9 0.005793
10 f5.23 0.5 0.003971
20 f5.24 0.9 0.003707
30 f5.23 0.8 0.002013
30 f5.23 0.9 0.000297

4.6.2.2 Redukovaný model s omezeným vzorkováním vybraný na
základě korelace

Metoda výběru modelu pomocí korelace byla testována i na redukovaném
modelu s omezeným vzorkováním. Průměrný RNO vyšel −0, 0444.

15Znovu byl použit Kendallův korelační koeficient.

44



4.6. Volba modelu

Následující tabulka pak ukazuje průměrný RNO v jednotlivých dimenzích
při konkrétním omezení vzorkování.

Dimenze 10 20 30
OVN∗ 2−1 10−1 100−1 2−1 10−1 100−1 2−1 10−1 100−1

RNO -0.11 -0.09 -0.06 0 -0.08 0 0 0 -0.06
* OVN omezené vzorkování na

Osm nejlepších výsledků pro konkrétní funkci, redukci a omezené vzorko-
vání je v následující tabulce.

Dimenze Funkce Redukce Omezené vzorkování na RNO
10 f6. 0.9 2−1 0.028395
10 f17. 0.9 2−1 0.022585
10 f18. 0.8 2−1 0.018833
30 f2. 0.9 100−1 0.016819
10 f23. 0.9 2−1 0.015995
20 f23. 0.9 10−1 0.015558
20 f24. 0.8 10−1 0.014843
30 f11. 0.8 100−1 0.014647

4.6.3 Závěr

Ani volba modelu na základě korelace chyby modelu se vzdáleností projekce
nepomohla dostat výsledky do kladných čísel.
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Závěr

Začátek této práce se věnuje rozboru CMA-ES algoritmu a gaussovským pro-
cesům, zvláště je rozebráno jejich využití pro úlohu regrese. Následuje stručný
popis náhradního CMA-ES algoritmu, který využívá gaussovské procesy ja-
kožto náhradní model. Tím jsou shrnuty všechny potřebné koncepty pro vy-
světlení dvou strategií, jež navrhuje článek [2]. Poté, co jsou obě strategie
vysvětleny po teoretické stránce, následuje popis, jak byly implementovány.
Navazující kapitola Testování shrnuje výsledky obou strategií.

Z testů vyplynulo, že ani jedna z navrhovaných strategií nepřináší zlepšení,
ale naopak zhoršení. Pouze v několika konkrétních případech se našlo pár
kladných výsledků, ale hodnota tohoto zlepšení byla téměř nulová.

Vzhledem k faktu, že od obou strategií se očekávalo více, byly navrženy
dvě nové metody, které měly strategie zlepšit. Obě metody se ukázaly jako
smysluplné, neboť obě strategie posunuly k lepším výsledkům, ale ani tak se
nedošlo k hodnotám, jež by zlepšily model.

Obě strategie z článku [2] stojí na pozorování, že gaussovské procesy mají
problém dávat dostatečně přesné odhady při vysoké dimenzionalitě a předpo-
kládaly, že pokud by se vysoká dimenzionalita vhodně redukovala, mohla by
se predikce gaussovských procesů zlepšit, což by urychlilo náhradní CMA-ES
algoritmus. Závěr této práce je, že navrhovanou redukcí se predikce nezlepšila
a strategie zde popsané nevedou ke zlepšení.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

CMA-ES Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy

GP Gaussovský proces

OVN Omezené vzorkování na

RNO Rozdíl neshody ohodnocení (normální model - redukovaný model)
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
results...................................Výsledky experimentů/testů
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text ....................................................... text práce
thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
thesis.tex.............................text práce ve formátu TEX
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