POSUDEK OPONENTA NA DIPLOMOVOU PRÁCI
MARTINA SMOLÍKA

NEURAL MODELLING OF MATHEMATICAL STRUCTURES
AND THEIR EXTENSIONS
Práce popisuje experimenty se strojovým u£ením. P°edm¥tem u£ení jsou operace
v algebraickém roz²í°ení malých grup.
Práce má p¥t £ástí rozd¥lených do £ty° kapitol.

•

Nejprve jsou vyloºeny základy teorie model· a algebraického roz²í°ení grup
(sekce 1.1.).

•
•
•
•

V sekci 1.2 jsou popsány základní my²lenky neuronových sítí.
Druhá kapitola popisuje zp·sob aplikace neuronových sítí na roz²í°ení grup.
T°etí kapitola p°edkládá výsledky experiment·.
tvrtá kapitola se nazývá  Comments and discussion , ale jedná se o jednu
stránku poznámek na okraj.

Hlavní pochybnost ohledn¥ p°edloºené práce spo£ívá v otázce, zda se jedná o
práci matematickou. Jedinou skute£n¥ matematickou £ástí je sedmistránková sekce
1.1., která je navíc napsána velmi nedbale a krátká pasáº v oddílu 1.2.4, která je
ov²em jen citátem a navíc obsahuje chybu (oboje viz níºe).
Lze p°itom uvést n¥kolik p°íklad· nevyuºitých p°íleºitostí k posílení matematického obsahu. Funkce XOR je charakterizována svou tabulkou a p°estoºe se jedná
o práci o grupách, není zmín¥no, ºe se jedná o s£ítání v

Z2 .

Kdyby se navíc tvr-

zení, ºe XOR nelze aproximovat lineární regresí, dokázalo, byla by to p°íleºitost
vysv¥tlit, co znamená lineární regrese a aproximace. Hned opu²t¥ným zábleskem
zajímavé matematické otázky je jednov¥té zamy²lení nad tím, jak vlastn¥ roz²í°ení

Sn

o odmocninu z transpozice vypadá (str. 29 naho°e).
P°i p°edstavení neuronových sítí nebyla vyuºita p°íleºitost p°eloºit jejich popis

do matematické °e£i. Namísto toho se mluví o  vrstvách (layers) a je nutno si
postupn¥ domý²let, ºe se jedná o zobrazení

Rn → Rm .

Matematické výrazy jsou

zastoupeny formulacemi jako  When we add together all neurons that lead to a node
of the output , kde pojmy

node, neuron £i output jsou uvedeny pouze neformáln¥

a £tená° je odkázán na obrázek se ²ipkami.
Autor p°itom pouºívá zna£né mnoºství matematicky netriviálních pojm·, ov²em
bez bliº²ího vysv¥tlení. Ve sv¥tle celkového vyzn¥ní práce p°itom nelze rozumn¥
p°edpokládat, ºe pojmy jako

míra, prostor spojitých funkcí £i gradient jsou známy

bez nutnosti jakéhokoli komentá°e. Pro matematickou úrove¬ popisu je charakteristické, ºe autor ozna£uje vynásobení vektoru

(a, b, c, d)

permuta£ní maticí jako  an

easy exercise in linear algebra .
Práce rovn¥º s lehkostí a bez vysv¥tlení pouºívá technický ºargon, pravd¥podobn¥ p°evzatý z literatury. tená° si tak musí nap°. domý²let, co znamená zku²en¥ p·sobící poznámka  It may be a good idea to also penalize straying from the
groundings. . .  a oponent si p°irozen¥ klade otázku, co o tom ví autor. Co znamená, ºe algoritmus  also conserves momentum ? Co je  very noisy function ? Jak
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by cht¥l autor pouºít  some modications of cross-entropy function ? N¥kolik otázek je odkázáno k  diskusi do záv¥re£né kapitoly, kde se ov²em ºádná skute£ná
diskuse neodehrává.
Poslední otázkou k vyjasn¥ní je, jaký je p°ínos provedených experiment· a zda
se jedná o víc neº o jednoduché cvi£ení v pouºití existujícího optimalizátoru

Adam.

Jeho fungování, které je pro výsledky zásadní, je popsáno jen velmi stru£n¥. Ociální
zadání diplomové práce je velmi rozsáhlé a obecné a je pochopitelné, ºe k up°esn¥ní
do²lo postupn¥. P°esto se zdá, ºe výsledné  sít¥ jsou p°ece jen p°íli² jednoduché
a význam provedených pokus· je nejasný. Autor také rezignuje na bliº²í analýzu
neúsp¥ch·, a£koli formuluje n¥kolik hypotéz, které by bylo zajímavé ov¥°it.
Celkov¥ se domnívám, ºe práce m·ºe být p°ijata jako diplomová, pokud autor
p°i obhajob¥ popí²e, v £em spo£ívá jeho p°ínos. Bylo by p°itom ºádoucí, aby se
omezil na ty aspekty práce, které je schopen spolehliv¥ vysv¥tlit.

Chyby a nejasnosti:

•
•
•
•

D·kaz V¥ty 1 ignoruje nutnost p°ejmenování volných prom¥nných.
V d·kazu V¥ty 2 jsou stejn¥ zna£eny prom¥nné formule a prvky struktury.
Vno°ení v Denici 15 je injektivní zobrazení, nikoli one-to-one.
Instrukce 1. u druhého bodu Denice 23 je nesmyslná. Asi se m¥lo jednat
o krácení inverz·.

•
•

V d·kazu V¥ty 3 není

G

podgrupou faktorgrupy, je s ní pouze isomorfní.

Poznámka po Denici 11 chce asi °íct, ºe ekvivalence naopak pokrývá více
neº jen sémantické rozdíly.

•
•

Podoba grafu funkce ReLU na str. 11 je mimo°ádn¥ matoucí.
Denice 24 je chybn¥ opsaná. Správn¥ má být, ºe míra je nulová, pokud je
integrál nulový pro v²echna

θ

a

y.

P°eklepy a jazyk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ada formulí p°esahuje okraje.
Str. 2, we relay the universal property > we relay on the universal property.
things to notice are that > thing to notice is that
Denice 16: p°edposlední v¥ta je gramaticky po²kozená.
Denition 17:  If the if
Odstavec p°ed Denicí 21 pat°í aº za ni.
N¥kolikrát je sousloví  as such pouºito ve smyslu  (such) that
Str. 16: Co znamená
Str. 23:

ctextex

>

Rn ?
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