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Abstrakt: Streamovací služby jsou fenoménem posledního desetiletí, který umožnil 

legální přístup k online médiím obrovskému počtu diváků. Tato média jsou obvykle 

uživatelům poskytována ve formě sekvence generované technikami z oblasti 

doporučovacích systémů. Uživatelské preference se zpravidla odhadují zejména 

na základě předchozího chování během využívání služby. Jedním ze základních 

signálů, který vyjadřuje, jestli je uživatel nespokojený s generovaným obsahem, je 

přeskakování jeho jednotlivých částí (např. skladeb). Cílem této práce je prozkoumat 

možnosti predikce uživatelského chování z předchozí zkušenosti. Na základě 

vybraného rozsáhlého datasetu, obsahujícího reálná data z užívání služby Spotify, 

jsme zvážili možnosti předzpracování a reprezentace dat. Pro modelování jsme se 

rozhodli využít rekurentních neuronových sítí s architekturou Encoder-Decoder, 

které kódují data o uživatelském chování do kompaktní vektorové reprezentace, z níž 

generují interakce v následujícím časovém okamžiku. Vytvořili jsme model 

navazující na již existující řešení, který predikuje kompletní uživatelské interakce 

v rámci poslechu playlistů služby Spotify. Náš model jsme nadále pomocí techniky 

transfer learningu upravili pro jednodušší úlohu predikce pouze přeskočení skladby, 

kde jsme dosáhli dobrých výsledků ve srovnání s předchozími pracemi, přestože 

jsme z výpočetních důvodů nemohli efektivně využít kompletní data.  

Klíčová slova: streamovací služby, strojové učení, rekurentní neuronové sítě 
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Abstract: Streaming services are one of the phenomena of the last decade, allowing 

online legal access to media for a large number of users. The media is usually 

provided to the users as an automatically generated sequence, created by some form 

of a recommender system. The preferences of individual users are usually estimated 

based on historical data from their previous usage of the service. Skipping behaviour 

on individual elements of the generated sequence (songs, for instance) is one 

of the basic signals expressing these preferences. Goal of this work is to predict 

users‘ behaviour based on their previous experience with the service. We chose 

a large dataset consisting of real data from usage of the Spotify service, 

and considered options for preprocessing and representing them. We decided to use 

recurrent neural networks with the Encoder-Decoder architecture for modelling 

the behaviour of the users. These models encode the information about users‘ 

historical behaviour into a compact inner representation of the session, and based 

on that representation they generate expected behaviour in the next time steps. 

We created a model based on previous works, predicting complete users‘ behaviour 

during listening to Spotify’s playlists. Then, we extended this model using 

transfer learning technique for an easier task – predicting only the song skips. 

We achieved succesful results in that task in the context of the previous works, 

even though we were not able to effectively use all of the data due to the 

computational time.  
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1 Úvod 

Streamovací služby jsou jedním z fenoménů posledního desetiletí, 

který zásadním způsobem změnil vztah poskytovatelů médií a jejich diváků. 

Tyto služby nabízejí divákům, zpravidla za daný paušální poplatek, neomezený 

a stálý online přístup k určitému druhu médií. Většina druhů médií, jako jsou 

například filmy/seriály (Netflix, Prime Video), hudba (Spotify, Apple Music), 

nebo vysílání video her (Twitch), má pak svoje vlastní specializované služby. 

Kvůli obrovskému rozsahu této oblasti jsme se rozhodli zvolit jeden konkrétní druh 

média a platformy, jemuž se v naší práci budeme věnovat, a to sice hudební 

streamovací služby. 

Kromě neomezeného přístupu do online knihovny médií se streamovací služby 

obvykle snaží uživateli nabízet doporučený obsah na základě jeho preferencí a také 

dle předchozího využití služby. V případě námi zvolené hudby je pak toto chování 

monitorováno v rámci jednotlivých sezení
1
, kdy se sleduje například jak dlouho 

uživatel vydržel poslouchat jednotlivé skladby, jak často je přeskakoval 

nebo přetáčel a tak podobně. Doporučený obsah je službou automaticky vytvářený 

především ve formě playlistů
2
, které jsou často generovány dynamicky během 

sezení. Jedna ze základních otázek pro poskytovatele streamovacích služeb tedy zní, 

jakým způsobem tento doporučený obsah vytvářet, aby s ním byl konkrétní uživatel 

spokojený. Protože explicitní informace o uživatelských preferencích zpravidla 

chybí, je toto hodnocení často odvozováno z chování uživatele při poslechu 

nabízených skladeb. Díky predikci uživatelského chování máme možnost toto 

implicitní hodnocení odhadnout, už když generujeme doporučený obsah, a můžeme 

jej tak uživatelským preferencím lépe přizpůsobit. 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je prozkoumat možnosti predikce chování uživatelů 

streamovacích služeb na základě předchozí zkušenosti. Jedním ze základních signálů 

uživatelské interakce, který dobře vyjadřuje individuální preference, je informace 

o tom, jestli uživatel při poslechu danou skladbu doposlouchal až do konce, 

či nikoliv. Právě na modelování a predikci tohoto chování jsme se primárně 

                                                 
 
1
 Angl. session, jedno souvislé použití streamovací služby uživatelem. 

2
 Seznam skladeb zpravidla s určitým tématem nebo jiným společným prvkem. 
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soustředili. Prvním úkolem bylo vybrat vhodný dataset z oblasti hudebních 

streamovacích služeb, a zanalyzovat jeho data. Zamysleli jsme se nad vyvážeností 

a obsahem těchto dat, a pokusili jsme se je upravit do co nejuniverzálnější, a pro naše 

účely nejvhodnější podoby.  

Pro modelování uživatelského chování na základě předchozí zkušenosti jsme 

se rozhodli použít neuronové sítě (zejména rekurentní), které byly v posledních 

letech úspěšné v příbuzných úlohách typu session-based recommendation
3
 

(Hidasi a kol. [1]), a také při predikci sekvence na základě sekvence 

(např. při strojovém překladu – Sutskever, Vinyals a Le [2]). Rekurentní sítě v této 

oblasti ukázaly dobrou schopnost modelování krátkodobých i dlouhodobých 

závislostí v rámci vstupních dat, stejně jako schopnost zpracovat vstupní data 

libovolné délky. Představíme několik řešení založených na architekturách 

neuronových sítí, které byly v minulosti úspěšně použity při řešení podobných úloh, 

jako např. sítě typu Encoder-Decoder (Cho a kol. [3]).  

1.2 Struktura textu 

V následující kapitole popíšeme oblast, v níž se naše práce pohybuje, 

tedy hudební streamovací služby a jejich rozšíření. Na základě námi vytyčených cílů 

také rozebereme výběr datasetu, který jsme pro účely naší práce nakonec zvolili. 

Popisu datasetu a okolností jeho zveřejnění se budeme věnovat ve třetí kapitole. 

Podrobněji zde také popíšeme data, která v rámci něj máme k dispozici, ať už jde 

o uživatelské interakce, kontext poslechu, nebo o samotné poslouchané skladby. 

Dále zde také uvedeme některé výsledky, kterých v rámci použití tohoto datasetu 

dosáhly předchozí práce. Čtvrtá kapitola se věnuje podrobnější analýze zvoleného 

problému. Konkrétně zde důkladněji rozebereme vlastnosti dat v datasetu, jejich 

univerzálnost a navrhneme několik možností jejich předzpracování. Zdůvodníme zde 

také náš výběr rekurentních neuronových sítí jako modelu, a to na základě 

předchozích úspěšných prací v této oblasti. Dále se budeme krátce věnovat 

problémům souvisejícím s velikostí dat a rychlosti učení. V páté kapitole se 

zaměříme na popis teorie týkající se zvoleného řešení – tedy umělých neuronových 

sítí. Popíšeme teoretické základy těchto modelů a jejich základní charakteristiky. 

V následující kapitole nejprve probereme postupy, které při řešení obdobných 

                                                 
 
3
 Session-based recommendation, úloha z oblasti doporučovacích systémů, doporučování obsahu na 

základě sezení. 
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problémů použily předchozí práce. Následně navrhneme několik vlastních 

jednodušších i složitějších modelů, jejichž architekturu podrobně popíšeme. 

Tyto modely dále otestujeme v sérii několika experimentů, jejichž výsledky 

rozebereme v sedmé kapitole. Detailněji zde také popíšeme postup, pomocí něhož 

jsme modely trénovali a testovali. Obsahem posledních dvou kapitol je pak 

závěrečné zhodnocení našeho přístupu a výsledků, včetně zamyšlení se nad několika 

dalšími přístupy k řešeným problémům. 
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2 Hudební streamovací služby 

Hudba je jedním z prvních médií, u nichž se vyvinuly předchůdci dnešních 

streamovacích služeb. Za jednoho z prvních je považována služba Napster, 

která vznikla v USA v roce 1999. Tato služba nabízela na základě peer-to-peer 

přístupu možnost sdílení mp3 souborů jednotlivými uživateli. Již po pár letech 

fungování byla zrušena na základě množství žalob od hudebních vydavatelů, 

nicméně zájem diváků o hudbu online (a o hudbu zdarma) zůstal nezměněný. 

Pirátství hudby se proto ve velkém provozovalo dál, ať už prostřednictvím jiných 

peer-to-peer služeb, pomocí přímého stahování, případně kopírováním fyzických 

nosičů. Pokusy o přenos „klasického“ prodeje hudby (tedy koupě alb a skladeb) 

z fyzického na digitální formát se popularitě pirátství nikdy nevyrovnaly. 

Za jednu z prvních hudebních streamovacích služeb je považován Last.fm, 

který vznikl už v roce 2002. Tato služba uživatelům vedla profil s jejich oblíbenou 

a také doporučenou hudbou, což vyhodnocovala na základě jejich poslechu skladeb 

přes Last.fm rádio, případně v jejich hudebním přehrávači s nainstalovaným 

pluginem. Stále však nebylo možné pouštět si hudbu bez omezení. To umožnil 

až příchod druhé vlny streamovacích služeb mezi lety 2006-2008, kdy vznikly 

např. Soundcloud, Bandcamp, My Space Music, nebo Spotify. Většina těchto služeb 

nabízí zdarma neomezený přístup k libovolné hudbě pomocí tzv. freemium
4
 modelu. 

Kromě toho také tyto služby v určité formě nabízí doporučenou hudbu na základě 

uživatelské zkušenosti, ať už formou jmenovitě doporučených umělců/skladeb, 

nebo pomocí automaticky generovaných playlistů. 

Freemium model znamenal na scéně hudebního průmyslu obrovskou změnu, 

a přitáhl jak velké množství fanoušků klasických fyzických médií, tak také mnoho 

uživatelů, kteří si hudbu obstarávali ilegálně pirátským způsobem. Například 

ve Spojených státech došlo v poslední dekádě k přesunu naprosté většiny platících 

posluchačů právě ke streamovacím službám, viz Graf 2-1. V posledních letech také 

dochází k nárůstu celosvětového výdělku hudebního průmyslu, přestože ještě před 

několika lety tento průmysl stabilně rok od roku klesal (Watsonová [4]). To je 

připisováno především vzestupu popularity streamovacích služeb, spolu s návratem 

některých typů fyzických nosičů, např. vinylů. 

                                                 
 
4
 Freemium model – uživatel má přístup k obsahu služby zdarma, avšak množství dalších funkcionalit 

je dostupných až po zaplacení prémiového účtu. 
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Graf  2-1: Rozdělení příjmů hudebního průmyslu v US podle zdroje 

v letech 2017 – 2019 (Watsonová [5]) 

2.1 Výběr datasetu 

Cílem práce je predikce chování uživatelů streamovacích služeb. Potřebovali 

jsme tedy zvolit takový dataset, který obsahuje informace o uživatelském chování 

při poslechu konkrétních skladeb, ideálně v kontextu nějakého sezení. 

Bohužel, naprostá většina streamovacích služeb jako jsou např. Soundcloud nebo 

Bandcamp, nenabízí žádný dataset pro akademické, ani žádné jiné využití. 

Část těchto služeb, jako např. Soundcloud, Spotify nebo Last.fm, nabízí pouze přístup 

k metadatům jednotlivých skladeb, jako je např. jejich délka, oblíbenost, rok vzniku 

a tak dále.  

Na základě dat ze služby Last.fm vznikly dva datasety, které obsahují data 

o poslechu skladeb jednotlivými uživateli. První z nich je The LFM-1b Dataset 

for Music Retrieval and Recommendation (Schedl [6]), který obsahuje údaje o více 

než bilionu poslechů jednotlivých skladeb od více než 120 000 uživatelů. 

Bohužel však z hlediska uživatelské interakce obsahuje pouze informace o tom, jaké 

skladby poslouchali kteří uživatelé a kdy je poslouchali. Podobný druh informací 

obsahuje také druhý dataset z Last.fm, The Music Listening Histories Dataset 

(Vigliensoni a Fuchinaga [7]).  

Existuje také několik datasetů, určených primárně pro doporučovací systémy, 

mezi nimi např. The Yahoo! Music Dataset (Dror a kol. [8]), které zase obsahují 

pouze explicitní ohodnocení jednotlivých skladeb v rámci poslechů uživateli. 
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Tato explicitní data o uživatelských preferencích však zpravidla nejsou 

ve streamovacích službách k dispozici, ani neposkytují informace o uživatelské 

interakci při poslechu. 

Nejzajímavější dataset, který jsme nalezli, byl The Music Session Streaming 

Dataset (Brost, Merhotra a Jehan [9]), vydaný na základě dat služby Spotify, 

který vznikl v rámci soutěže Spotify Skip Prediction Challenge v roce 2018. Dataset 

obsahuje informace o chování reálných uživatelů Spotify v průběhu asi 150 milionů 

poslechových sezení, konkrétně např. jestli a kdy uživatel dané skladby přeskočil, 

jak ke spuštění skladby došlo atd. Ke všem těmto skladbám jsou pak dostupná 

základní data, jako např. rok vzniku, délka atd., a také jejich audio features
5
. 

The Music Session Streaming Dataset (MSSD) obsahuje většinu důležitých dat 

o uživatelském chování při poslechu jednotlivých skladeb, včetně množství 

kontextuálních informací o průběhu sezení. Další výhodou je také soutěž, 

pro  kterou byl dataset vydán, díky níž můžeme snadno porovnat výsledky naší práce 

s ostatními řešeními. Rozhodli jsme se tedy použít pro účely této práce právě tento 

dataset. V příští podkapitole se podrobněji podíváme na službu Spotify, 

zatímco podrobnější popis MSSD a Spotify Skip Prediction Challenge je obsahem 

příští kapitoly. 

2.2 Spotify 

Společnost Spotify vznikla v roce 2006 ve švédském Stockholmu, a svou 

službu se stejným názvem spustila o 2 roky později. Spotify, stejně jako většina 

ostatních hudebních streamovacích služeb, nabízí přístup pomocí freemium modelu, 

který byl popsán výše. Všichni uživatelé mají přístup ke kompletní hudební knihovně 

služby na libovolném zařízení, avšak pouze ve formě playlistů – není tak možné 

např. přehrát si konkrétní skladbu, ale pouze celé album dané skupiny, nebo playlist, 

který tuto skladbu obsahuje. V rámci playlistů může také uživatel s běžným účtem 

přeskočit jednotlivé skladby pouze několikrát za hodinu, a jejich přehrávání je volně 

prokládáno reklamou. Pro uživatele prémiových účtů žádná z těchto omezení neplatí. 

To je důležité zejména z pohledu MSSD datasetu, neboť typ účtu ovlivňuje chování 

(tedy přeskakování) v rámci playlistů. Kromě toho mají platící uživatelé přístup 

i k dalším funkcionalitám, jako je např. stahování hudby do svých zařízení. 

                                                 
 
5
 Zvukové vlastnosti dané skladby, jako např. „rytmičnost“, „instrumentalita“ atp. 
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Spotify je jednou z celosvětově nejrozšířenějších hudebních streamovacích 

služeb. Na konci roku 2019 byl průměrný počet aktivních uživatelů 271 milionů 

za měsíc, z toho 124 milionů bylo prémiovými uživately (Spotify [10]). Hudební 

knihovna služby tehdy obsahovala přes 50 milionů skladeb a přes 4 miliardy 

playlistů (Spotify [11]). V druhém kvartálu roku 2019 šlo dle průzkumů dokonce 

o světově nejrozšířenější službu svého typu vůbec, viz Graf 2-2. Vzhledem 

k celosvětovému dosahu služby a velikosti datasetu tak můžeme předpokládat, 

že data jsou dostatečně obecná a obsahují dostatek informací o chování všech 

možných uživatelů hudebních streamovacích služeb. 

Graf  2-2: Rozdělení uživatelů hudebních streamovacích služeb v milionech 

uživatelů, v druhém kvartálu roku 2019 (Mulligan [12]) 
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3 Spotify Skip Prediction Challenge 

Spotify Skip Prediction Challenge byla online soutěž vyhlášená službou Spotify 

v listopadu 2018 na webu CrowdAI.org. Cílem soutěže bylo zodpovědět otázky 

ohledně sekvenčního chování uživatelů v rámci přehrávaného „streamu“ média. 

V případě Spotify pak šlo o sezení, a za hlavní signál uživatelského chování byla 

považována informace, jestli je skladba přeskočena a kdy. Soutěž sice oficiálně 

skončila 11. ledna 2019, kdy byly vyhlášeny její výsledky, ale kompletní dataset 

a pravidla soutěže jsou pořád dostupné online (Spotify [13]), stejně jako popis 

datasetu (Brost a kol. [9]). 

3.1 Music Session Streaming Dataset 

Music Session Streaming Dataset je oficiálním datasetem vydaným v rámci 

této soutěže. Veřejná část datasetu obsahuje záznamy přibližně 150 milionů 

hudebních sezení, společně s metadaty všech zhruba 3,7 milionu skladeb, které byly 

v průběhu těchto sezení přehrávány. Jak je uvedeno v popisu datasetu 

od Brosta a kol. [9], „…za sezení bylo považováno souvislé použití služby uživatelem, 

kdy mezi poslechy jednotlivých skladeb nebyl uživatel neaktivní déle než 60 sekund. 

Jednotlivá sezení v rámci datasetu byla zkrácená na maximálně 20 skladeb. Sezení 

byla vybrána z poslechů Spotify rádia, doporučených vygenerovaných playlistů, 

uživatelských soukromých playlistů, a také 100 nejpopulárnějších „expertních“ 

playlistů té doby.“ 

V rámci záznamů jednotlivých sezení jsou také uvedena cílová data této 

soutěže, a to informace o tom, jestli byla skladba přeskočena. Přeskočení se 

pak rozděluje do tří kategorií podle toho, po jak dlouhé době poslechu skladby 

k němu došlo, pokud vůbec. Podrobnější popis jednotlivých položek záznamů sezení 

a také metadat skladeb je obsahem příští podkapitoly. 

3.2 Popis datasetu 

Celý dataset obsahuje asi 335 gigabytů dat na trénink predikce uživatelského 

chování. K oficiální testovací části datasetu už bohužel nejsou dostupné informace 

o cílových hodnotách predikce. Trénovací část setu je rozdělena na dvě hlavní části, 

jak už bylo řečeno výše – záznamy o sezeních (session logs) a metadata skladeb 

(track features), čemuž odpovídají následující dvě podkapitoly.  
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3.2.1 Záznamy o sezeních 

Session logs jsou z důvodu velikosti rozděleny do asi 600 csv souborů 

po přibližně polovině gigabytu. Jeden soubor pak obsahuje sekvenčně za sebou 

jdoucí záznamy o jednotlivých sezeních, rozděleny po řádcích odpovídajících 

poslechům jednotlivých skladeb. Popis jednotlivých sloupců dat je v Tabulce 3-1. 

 

 Jméno sloupce Typ  Popis sloupce 

1. session_id string unikátní ID sezení 

2. session_position int pozice skladby v rámci sezení 

3. session_length int délka sezení 

4. track_id_clean string unikátní ID skladby 

5. skip_1 bool skladba byla přeskočena v prvních 

sekundách 

6. skip_2 bool skladba byla přeskočena v úvodní části 

7. skip_3 bool skladba byla přeskočena  

8. not_skipped bool skladba byla přehrána celá 

9. context_switch bool kontext přehrávání se od poslední skladby 

změnil (např. změnou mezi playlisty) 

10. no_pause_before_play bool před přehráním skladby neproběhla žádná 

pauza 

11. short_pause_before_play bool před přehráním skladby proběhla krátká 

pauza 

12. long_pause_before_play bool před přehráním skladby proběhla dlouhá 

pauza 

13. hist_user_behavior_n_seekfwd int počet přetočení vpřed v průběhu skladby 

14. hist_user_behavior_n_seekbck int počet přetočení vzad v průběhu skladby 

15. hist_user_behavior_is_shuffle bool uživatel na tuto skladbu narazil v shuffle
6
 

módu 

16. hour_of_day int hodina dne, kdy k poslechu došlo 

17. date string datum, kdy k poslechu došlo 

18. premium bool poslouchající uživatel má prémiový učet 

19. context_type enum typ kontextu, v němž k poslechu došlo 

20. hist_user_behavior_reason_start bool uživatelská akce, která vedla k přehrání 

skladby 

21. hist_user_behavior_reason_end bool uživatelská akce, která vedla k ukončení 

přehrávání skladby 

 

Tabulka 3-1: Popis polí záznamu sezení (session log) 

 

První čtyři sloupce popisují základní data o sezení, jako identifikátory sezení 

a skladby, nebo délku sezení. Nejdůležitější informaci o přeskočení skladby nesou 

                                                 
 
6
 Mód přehrávání, v němž jsou jednotlivé skladby v rámci playlistu přehrávány v náhodném pořadí. 
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sloupce skip_1, skip_2 a skip_3, respektive sloupec not_skipped. Tyto sloupce 

na sobě nejsou nezávislé – jakmile je hodnota ve sloupci skip_N nastavena na true, 

jsou na stejnou hodnotu nastaveny i sloupce skip_N+1, ... skip_3, přičemž hodnota 

not_skipped je nastavena na false. Další uživatelské interakce jsou popsány 

v 9. - 15. a 20. – 21. sloupci, kde najdeme informace o počtu přetočení, délce pauzy 

před skladbou, nebo informace o tom, jaké akce vedly ke spuštění, resp. ukončení 

skladby. Sloupce 16 až 19 pak popisují další metadata daného poslechu skladby. 

Význam a konkrétní data jednotlivých sloupců v datasetu podrobněji rozebereme 

v Kapitole 4. 

3.2.2 Metadata skladeb 

Metadata jednotlivých skladeb jsou uložena ve dvou souborech přibližně 

po gigabytu, a opět jde o csv tabulkové soubory. Tyto tabulky obsahují po řádcích 

informace o jednotlivých skladbách tak, jak jsou popsány v Tabulce 3-2. 

 

 Jméno sloupce Typ  Rozsah Popis sloupce 

1. track_id string — unikátní ID skladby 

2. duration int — délka skladby v sekundách 

3. release_year int — rok vydání skladby 

4. us_popularity_estimate float  0 – 100  odhad percentilu popularity skladby ve 

Spojených státech, z 12. října 2018 

5. acousticness float  0 – 1  odhad akustičnosti skladby [14] 

6. beat_strength* float  0 – 1  — 

7. bounciness* float  0 – 1 — 

8. danceability float 0 – 1  odhad tanečnosti skladby [14] 

9. dyn_range_mean* float 0 – 1  — 

10. energy float 0 – 1 odhad energičnosti skladby [14] 

11. flatness* float 0 – 1 — 

12. instrumentalness float 0 – 1 odhad instrumentality skladby [14] 

13. key int -1 – 11 odhad tóniny dané skladby, vyjádřené 

v pitch class notaci
7
  [14] 

14. liveness float 0 – 1 odhad přítomnosti publika ve skladbě [14] 

15. loudness float — průměrná hlasitost skladby v dB [14] 

16. mechanism* float 0 – 1 — 

17. mode int 0 – 1  modalita skladby, hodnota 0 značí moll a 

hodnota 1 dur [14] 

18. organism* float 0 – 1 — 

19. speechiness float 0 – 1 odhad množství zpěvu ve skladbě [14] 

                                                 
 
7
 Pitch class notace – „notace tříd tónů“, viz např. práce Rahna [15]. Hodnota 0 značí tóninu C, vyšší 

hodnoty potom rostou po půltónech, tedy C#=1, D=2, … H=11, pro všechny oktávy. Hodnota -1 

značí, že žádná tónina nebyla odhadnuta.   
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20. tempo float — odhad tempa skladby v BPM
8
 [14]   

21. time_signature int — odhad taktového předznamenání skladby, 

tedy počtu dob v jednom taktu [14] 

22. valence float 0 – 1 odhad pozitivního vyznění skladby [14] 

23. acoustic_vector_0 float — viz níže 

24. acoustic_vector_1 float — viz níže 

25. acoustic_vector_2 float — viz níže 

26. acoustic_vector_3 float — viz níže 

27. acoustic_vector_4 float — viz níže 

28. acoustic_vector_5 float — viz níže 

29. acoustic_vector_6 float — viz níže 

30. acoustic_vector_7 float — viz níže 

 

Tabulka 3-2: Popis polí metadat skladby (track features) 

 

U každé skladby je uvedeno několik základních údajů, jako je identifikátor 

(který bohužel neodpovídá ID používanému ve Spotify Web API – Spotify [14]), 

délka a odhad popularity. U sloupců 5 – 22 je v popisu datasetu uvedený pouze 

odkaz na stránku tohoto Web API. Většina z těchto sloupců jsou tzv. audio features, 

které přímo odpovídají stejnojmenným datům získaným z API. Část z nich však 

zřejmě není poskytována, a nepodařilo se nám nalézt ani archivovanou verzi stránek, 

kde by tato data byla popsána. Tyto vlastnosti jsou v tabulce označeny hvězdičkou 

a jejich popis chybí.  

Kromě toho má každá skladba přiřazený 8-rozměrný vektor, který je rozložen 

do sloupců 23. – 30. V popisu datasetu je u tohoto vektoru uveden pouze odkaz 

na práci věnující se problematice doporučovacích systémů v oblasti hudby 

(Van der Oord, Dielermann a Schrauwen [16]), společně s blogem, který tuto práci 

přibližuje (Dielermann [17]). Autoři této práce zmiňují možnosti reprezentace zvuku 

pomocí vícerozměrných latentních vektorů, které poté využívají pro doporučování 

podobné hudby. Ta je vybírána na základě vzdáleností mezi vektory reprezentujícími 

dané skladby. V případě pole acoustic_vector tedy nejspíš půjde o vektor 

předpočítaný podobným způsobem přímo ze zvukové stopy dané skladby (ke které 

v datasetu není přístup). 

3.3 Pravidla soutěže 

V této podkapitole se zaměříme na pravidla samotné soutěže Spotify Skip 

Prediction Challenge, která jsou podrobně popsána na webové stránce soutěže [13]. 

                                                 
 
8
 BPM - beats per minute, tedy počet úderů za minutu. 
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Cílem soutěže je předpovědět, jestli uživatel přeskočí jednotlivé skladby v druhé 

půlce sezení, za předpokladu, že známe kompletní data o první půlce 

sezení - tedy veškerá data popsaná v tabulkách v předchozí části textu. V druhé půlce 

sezení máme ovšem k dispozici pouze informace o jednotlivých skladbách. Cílová 

hodnota reprezentující přeskočení je sloupec skip_2. Ten byl vybrán zřejmě 

díky tomu, že skip_1 představuje téměř okamžité přeskočení (bez zhodnocení 

uživatelem), a skip_3 zase přeskočení až po větší části skladby, a nemusí tedy 

tak dobře vystihovat „špatně vybranou skladbu“ v playlistu.  

Z pohledu organizátora soutěže, služby Spotify, je nejdůležitější informace 

o přeskočení jedné následující skladby na základě předchozí interakce. Jako cílová 

metrika pro vyhodnocení soutěže byla proto vybrána následující verze průměrné 

přesnosti
9
, počítaná pomocí Rovnice 3-1. Kromě toho byla jako sekundární 

rozhodující metrika vybrána ještě průměrná přesnost první předpovědi
10

 v druhé 

půlce sezení. Z Rovnice 3-1 je vidět, že špatné předpovědi na různých pozicích 

v druhé půlce sezení neovlivňují výslednou přesnost stejným dílem. Dřívější 

předpovědi jsou důležitější než ty pozdější, což odpovídá i motivaci Spotify vědět 

zejména informaci o uživatelské akci hned u následující skladby.  

 

 

𝑀𝐴𝐴 =  
∑

∑ 𝐴𝑠[𝑖]𝑃𝑠[𝑖]
𝐿𝑠
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𝑆
𝑠=1

𝑆
 

 

 

Rovnice 3-1: Průměrná přesnost pro Spotify Skip Prediction Challenge 

 

3.4 Výsledky soutěže 

Soutěž byla oficiálně ukončena 11. ledna 2019, a její výsledky byly vyhlášeny 

o měsíc později na WSDM Conference 2019 (Culpepper a kol. [18]). Několik 

soutěžních týmů publikovalo své výsledky i ve formě akademické práce, 

přičemž jejich  řešení ještě podrobněji nastíníme v Kapitole 6. Vítěz soutěže dosáhl 

                                                 
 
9
 Mean average accuracy, dále tako jako MAA. 

10
 First prediction accuracy, dále tako jako FPA. 

S počet všech sezení 

As[i] přesnost na  i-té pozici s-tého sezení 

Ps[i] indikátor toho, zdali byla i-tá 

předpověď s-tého sezení správná 

Ls délka poloviny s-tého sezení 
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průměrné přesnosti odhadu kolem 65,1 %, a přesnosti odhadu prvního 

přeskočení 81,2 %. Kompletní výsledky soutěže jsou stále dostupné online [13], 

díky čemuž budeme moct dobře srovnat naše řešení s ostatními. 
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4 Analýza problému 

V této kapitole se budeme věnovat analýze zvoleného problému, a zejména 

datům, která máme v rámci trénovací části zvoleného datasetu o jednotlivých 

sezeních k dispozici. Rozebereme některé jejich vlastnosti, jako např. rozdělení 

v rámci datasetu, vyváženost atd. Na základě toho zvážíme možnosti jejich 

předzpracování. Konečně zmíníme také některé problémy týkající se velikosti dat 

a jejich následného využití. 

4.1 Záznamy o sezeních 

Nejprve se zaměříme na data ze záznamů jednotlivých sezení. Z těchto záznamů 

jsme nejprve odstranili všechny sloupce nečíselných typů, tedy ID sezení a skladby, 

a také datum. Jednou z prvních otázek, kterou jsme si položili, bylo, jak dlouhá 

vlastně jednotlivá sezení jsou. Délka sezení může poměrně zásadně ovlivnit zvolené 

řešení, neboť některé modely pro predikci sekvencí nemusí být příliš účinné 

pro velmi krátké sekvence. Zjištěné rozdělení délek je na Grafu 4-1 (vlastní 

zpracování, dostupné také online na [19]). Sezení s 10 až 19 skladbami nejsou tolik 

početně zastoupená (přibližně mezi 3 až 11 miliony), a sezení s menším počtem 

skladeb se nevyskytují vůbec. Nejčastější jsou 20 skladeb dlouhá sezení, 

kterých je v datasetu kolem 60 milionů, tedy asi dvě pětiny celého datasetu. 

Průměrná délka sezení v rámci datasetu je 16,582 skladeb. 

 
 

Graf  4-1: Rozdělení délek sezení  
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Graf  4-2: Histogram obvyklosti přeskočení skladeb [19] 

 

 

Graf  4-3: Výskyt jednotlivých skladeb v sezeních [19] 

 

Další otázkou bylo, jak časté vůbec je přeskakování skladeb uživatelem 

v datech (za přeskočení považujeme hodnotu skip_2). Konkrétně jsme zjišťovali, 

jak moc je pravděpodobné, že bude daná konkrétní skladba přeskočena, viz Graf 4-2. 

Na grafu je zřetelná zejména jeho symetrie a nejvyšší body v místech „hezkých“ 

procentních hodnot – jako např. 0, 33, 50, 66 a 100 procent. Domníváme se, 

že tyto extrémní hodnoty jsou způsobeny skladbami, které se v datasetu vyskytly 

pouze v několika jednotkách případů, a jejich pravděpodobnost přeskočení tak 
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vychází na tyto jednoduché zlomky. Abychom ověřili tuto teorii o řídkém výskytu 

skladeb v sezeních, zjišťovali jsme, v jakém počtu sezení se obvykle skladby 

vyskytují, viz Graf 4-3. Zjistili jsme, že většina skladeb v datasetu se skutečně 

vyskytuje pouze v jednotkách sezení – např. pouze v jednom až dvou sezeních 

se vyskytuje přes 800 tisíc skladeb. To také odpovídá naší představě o tom, proč je 

tolik skladeb přeskočeno buď vždy, nebo nikdy. Z důvodu řídkého výskytu skladeb 

můžeme tedy předpokládat, že nebude příliš úspěšné predikovat přeskočení pouze 

na základě jednotlivých skladeb, ale budou to právě kontextové informace o celém 

sezení, které budou pro náš model zásadní.  

Uživatelské interakce jsou v záznamech kromě booleovských hodnot 

reprezentovány také některými výčtovými poli, mezi nimiž je např. důvod začátku 

skladby, typ kontextu sezení atp. Tyto výčtové typy obsahují v datasetu maximálně 

13 různých hodnot (v případě důvodů začátku a konce skladby) a rozhodli 

jsme se je reprezentovat standardně celočíselně. V případě důvodů začátku a konce 

skladby jsme navíc zjistili, že ne všechny hodnoty reprezentují přímo uživatelskou 

akci. Pokud ano, tak přímo vyplývají z hodnot ostatních sloupců. Příkladem 

takových hodnot je např. „konec skladby“ nebo „přetočení“. Většina z ostatních 

důvodů však patří mezi ty technické – např. spuštění či ukončení aplikace, chyba 

aplikace atd. Kromě popsaných sloupců obsahují záznamy sezení také dvě 

celočíselné hodnoty, jejichž maximální hodnoty neznáme. Jde o sloupce vyjadřující 

počet přetočení vpřed (resp. vzad) během skladby. Zjistili jsme, že většinou šlo 

o jednotky přetočení, nicméně pár zjištěných hodnot se pohybovalo až v řádu 

desetitisíců. Domníváme se, že tyto hodnoty jsou způsobené buď chybami v měření, 

nebo uživatelem. Mohlo totiž dojít ke kontinuálnímu přetáčení, kdy na dotykovém 

displeji například ležel nějaký předmět. 

4.2 Metadata skladeb 

Dalším krokem bylo zanalyzovat data, která máme o skladbách v datasetu 

k dispozici. Můžeme říct, že jednotlivé informace můžeme rozdělit do tří skupin. 

První skupinou jsou „intuitivní“ informace vyplývající přímo ze skladby, jako je 

např. délka, rok vydání atd. Druhou jsou pak audio features poskytované službou 

Spotify, a konečně třetí skupinou jsou prvky acoustic vectoru vygenerovaného na 

základě zvukové stopy skladby.  
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Rozhodli jsme se zanalyzovat rozdělení hodnot těch vlastností, které nemají 

žádný intuitivní význam, zejména tedy vlastností z druhé skupiny. Jak už bylo 

zmíněno v Kapitole 3.2.2, většina těchto vlastností je zdokumentována online 

na stránkách věnujících se Spotify Web API [14]. Tato stránka uvádí také rozdělení 

hodnot vlastností (zřejmě průměrné v rámci celé hudební knihovny služby), které 

jsme srovnali se zjištěným rozdělením skladeb použitých v datasetu. Zjistili jsme, 

že se příliš neliší, a tedy že skladby jsou vybrány „rovnoměrně“, přestože jde pouze 

o zlomek kompletní knihovny (viz ukázky na Grafu 4-4 a Grafu 4-5). Případný 

model natrénovaný na skladbách z MSSD by tedy měl být použitelný univerzálně 

na všechny skladby služby Spotify.  

 

 

 

 

 

Graf  4-4: Srovnání rozdělení hodnot vlastnosti liveness ve službě Spotify 

(horní graf; podle [14]) a v MSSD datasetu (spodní graf; vlastní zpracování [19]) 
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Graf  4-5: Srovnání rozdělení hodnot vlastnosti tempo ve službě Spotify (horní 

graf; podle [14]) a v MSSD datasetu (spodní graf; vlastní zpracování [19])   

 

 
 

 

 

Graf  4-6: Rozdělení hodnot vlastnosti acoustic_vector_7 v MSSD datasetu 

[19] 

 

Většina audio features má poměrně „hezké“ rozdělení hodnot víceméně 

odpovídající buď normálnímu, nebo uniformnímu rozdělení. To stejné jsme 
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očekávali i u acoustic vectoru, který je generovaný specificky pro účely reprezentace 

zvukové stopy v 8-rozměrném prostoru. Hodnoty ve všech těchto sloupcích jsou 

až na velmi řídké výjimky v rozsahu -1 až 1 a rozdělení se zpravidla blíží 

normálnímu, viz ukázka na Grafu 4-6. 

4.3 Předzpracování dat 

Jak jsme popsali v předchozích kapitolách, sloupce v záznamech o sezeních 

i vlastnosti jednotlivých skladeb se velmi liší co do rozpětí hodnot a jejich rozdělení. 

Tyto rozdíly však můžou způsobit, že případný model bude jednotlivým vlastnostem 

přikládat dle jejich absolutních hodnot různý efekt. Rozhodli jsme se tedy 

prozkoumat možnosti předzpracování dat a sjednotit co nejvíc rozsah jednotlivých 

vlastností.  

 

 

 

 

𝑧 =  𝜇′ + 𝜎′
𝑥 −  𝜇

𝜎
 

 

 

 

Rovnice 4-1: Z-skóre normalizace (standardizace) [20] 

 
Rozhodli jsme se vyzkoušet dvě obvyklé techniky škálování dat, 

a to min-max normalizaci a z-skóre normalizaci (nebo také standardizaci), 

viz např. Han, Kamberová a Pei [20]. Cílem z-skóre normalizace je změnit původní 

rozdělení (o kterém obvykle předpokládáme, že jde o normální rozdělení) tak, aby 

mělo určité vlastnosti, nejčastěji např. průměr 0 a směrodatnou odchylku 1. 

Jednotlivé hodnoty se nahradí svým z-skóre spočítaným dle Rovnice 4-1. 

Min-max normalizace oproti tomu pouze převede hodnoty z původního rozsahu 

hodnot na nový (nejčastěji 0 – 1, viz Rovnice 4-2), avšak nemění nijak jejich 

rozdělení. 

Účinnost těchto dvou transformací jsme se rozhodli vyzkoušet zejména 

na vlastnostech jednotlivých skladeb, kde byly rozdíly v rozsazích nejmarkantnější. 

Výsledky těchto experimentů popíšeme později v Kapitole 7.2.1, kde také 

zdůvodníme náš konečný výběr vhodného předzpracování. 

x původní hodnota vlastnosti 

z z-skóre (nová hodnota)  

µ původní průměr  

σ původní směrodatná odchylka  

σ' nová směrodatná odchylka 

μ' nový průměr 
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𝑥′ =  𝑎 +
(𝑥 − 𝑚𝑖𝑛(𝑥))(𝑏 − 𝑎)

𝑚𝑎𝑥(𝑥) − min(𝑥)
 

 

 

 

 

Rovnice 4-2: Min-max normalizace [20] 

 

4.4 Výběr algoritmu 

Na základě analýzy dat popsané v této kapitole jsme se zamýšleli nad tím, jaký 

typ strojového učení pro modelování uživatelského chování využít. Vzhledem 

k tomu, že nemáme k dispozici žádné informace o profilu posluchačů jednotlivých 

sezení, rozhodujeme se pouze na základě uživatelských interakcí v první polovině 

sezení, společně se „statickými“ daty všech skladeb sezení. Jde tedy o úlohu typu 

session based recommendation, u nichž se v posledních letech osvědčily zejména 

rekurentní neuronové sítě (viz např. Hidasi a kol. [1]; Quadrana a kol. [21]; 

Tan,  Xu a Liu [22]; Smirnová a Vasile [23]). Jak už bylo zmíněno, tyto modely 

se také používají při úlohách z oblasti strojového překladu (Sutskever a kol. [2]; 

Cho a kol. [3]), které se svým charakterem naší úloze velmi podobají. Stejný typ sítí 

použilo rovněž hned několik řešení
 

přihlášených do soutěže 

Spotify Skip Prediction Challenge, a to práce Hansena a kol. [24], Adapy [25] 

a Hurtada,  Wagnera a Murtadaové [26]. RNN prokázaly dobrou schopnost naučit se 

dlouhodobé i krátkodobé závislosti v rámci dat, stejně jako schopnost zpracovat 

a vytvořit si vlastní vnitřní reprezentaci vstupních dat. Rozhodli jsme se proto zvolit 

právě tento typ modelů.  

4.5 Velikost datasetu 

Jedním z největších problémů, který jsme museli vyřešit, byla velikost celého 

datasetu a s ní související rychlost zpracování datasetu. Jak jsme uvedli 

v Kapitole 3.2, celý dataset obsahuje kolem 330 gigabytů dat, což je pro běžné 

počítače téměř nezpracovatelný objem. Rozhodli jsme se tedy pro následující kroky, 

které by měly usnadnit zpracování takového množství dat.  

V první řadě jsme začali zpracovávat data sekvenčně – na začátku běhu 

programu načteme pouze informace o skladbách (tedy asi dva gigabyty dat), 

x původní hodnota vlastnosti 

x' nová hodnota  

a nové minimum 

b nové maximum  
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a jednotlivé záznamy sezení vždy načítáme a zpracováváme po jednom souboru 

(cca půl gigabytu). Celý dataset jsme také rozdělili do několika navzájem 

disjunktních menších částí, které budeme používat na trénování i na testování 

modelu (vzhledem k absenci cílových hodnot u oficiálního testovacího setu). 

Pro přehlednost uvádíme rozdělení a velikosti těchto částí (viz Tabulka 4-1), 

včetně označení, které pro ně dál v textu budeme používat. 

Kromě toho jsme se také rozhodli využít možnosti výpočetních serverů, 

které pro studenty zdarma nabízí MetaCentrum VO [27]. Tato virtuální organizace 

nabízí bezplatně své výpočetní a úložné kapacity všem studentům a akademickým 

pracovníkům členů sdružení CESNET [28], do něhož patří i naše univerzita. 

Díky tomu jsme byli schopni ještě více urychlit výpočty v průběhu tréninku modelů. 

 

Označení datasetu Velikost Procento z trénovacích dat 

Dataset A 0,435 Gb 0,15 % 

Dataset B 0,435 Gb 0,15 % 

Dataset C/Test set* 7,89 Gb 2,42 % 

Dataset D 16,8 Gb 5 % 

Dataset E 33,3 Gb 10 % 

Train set 333 Gb 100 % 

 

Tabulka 4-1: Rozdělení původního datasetu na menší části 
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5 Umělé neuronové sítě 

V této kapitole podrobněji rozebereme teoretický základ zvolené techniky 

řešení, tedy umělých neuronových sítí. Neuronové sítě jsou jednou 

z nejpoužívanějších technik strojového učení posledních let, jejichž účinnost byla 

úspěšně vyzkoušena v řadě problémů z mnoha oblastí, ať už jde o strojový překlad 

(Hidasi a kol. [1]), medicínu (Esteva a kol. [29]) rozpoznání řeči (Maas a kol. [30]) 

nebo např. o autonomní řízení (Huval a kol. [31]). Mezi jejich hlavní výhody přitom 

patří zejména univerzálnost jejich použití, robustnost a také množství zdarma 

dostupných výpočetních knihoven (Tensorflow – Abadi a kol. [32], PyTorch – 

Paszke a kol. [33]). 

Umělá neuronová síť je výpočetní model inspirovaný biologickými neurony 

a jejich zpracováním informací. Jde o vrstevnatou síť jednoduchých teoretických 

výpočetních jednotek, zvaných neurony, spojených pomocí umělých synaptických 

spojení. Tyto neurony zpracovávají vstupní signály (výstupy předchozí vrstvy) 

pomocí vážených spojení, a následně pomocí aktivační funkce spočtou svůj výstup, 

který poté posílají do následující vrstvy neuronů. Nejjednodušší neuronovou sítí je 

jeden jediný neuron – tomuto modelu se říká perceptron (Rosenblatt [34]), a jeho 

schéma je uvedeno na Obrázku 5-1. Jde o jednoduchý model učení s učitelem, 

určený původně pro binární klasifikaci vstupních dat. Váhy neuronu společně 

s prahem jsou koeficienty v lineární transformaci vstupních dat ve formě vektoru, 

a určují výsledný potenciál neuronu, který je následně vstupní hodnotou aktivační 

funkce. Aktivační funkce φ je nelineární funkce, jejíž výsledek neuron posílá dál. 

Typickými příklady aktivačních funkcí může být např. sigmoida, skoková přenosová 

funkce, případně ReLU
11

 (viz Rovnice 5-1). 

 

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) =
1

1 + 𝑒(−𝜆𝑥)
              𝑠𝑡𝑒𝑝(𝑥) = {

1   (𝑝𝑟𝑜 𝑥 > 0)

0           (𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘)
             

  𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = {
𝑥      (𝑝𝑟𝑜 𝑥 > 0)

0              (𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘)
 

Rovnice 5-1: Ukázky aktivačních funkcí neuronu – sigmoida, skoková funkce 

a ReLU 

  

                                                 
 
11

 Rectified linear unit – rektifikovaná lineární jednotka. 
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Obrázek 5-1: Perceptron 

 

Velkým omezením tohoto modelu je, že dokáže rozpoznat pouze lineárně 

separovatelné množiny, jak ukázali ve své práci Minsky a Papert [35]. Tyto množiny 

je totiž možné rozdělit separátorem, který je reprezentován vahami a prahem 

neuronu. Toto omezení bylo vyřešeno rozšířením modelu na (dopřednou) 

vrstevnatou neuronovou síť (MLP
12

). Sítě tohoto typu jsou rozdělené do několika 

málo vrstev složených z neuronů, které zpracovávají výstupy předcházející vrstvy 

neuronů, a svůj výstup posílají do další vrstvy sítě (schéma na Obrázku 5-2). Skryté 

vrstvy mají možnost zobrazit pomocí nelineární aktivace vstupní data do prostoru, 

v němž už mohou být lineárně separována. O sítích tohoto typu bylo dokázáno, že 

dokáží s libovolnou přesností aproximovat všechny spojité funkce na kompaktních 

podmnožinách R
n
 (při několika omezeních na aktivační funkci sítě, viz Hornik [36]).  

                                                 
 
12

 Multilayer perceptron – vícevrstvý perceptron. 

x1, 2, 3 vstupní signály neuronu 

w1, 2, 3 váhy neuronu  

b práh neuronu 

φ aktivační funkce neuronu  

y výstup neuronu 
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Obrázek 5-2: Vícevrstvá neuronová síť 

5.1 Učení dopředných neuronových sítí 

Výstup neuronové sítě je přímo určený vahami a prahy jednotlivých neuronů, 

které lze reprezentovat pomocí rozšířeného vektoru vah pro každý neuron. Průchod 

neuronem pak odpovídá vynásobení vstupního vektoru (rozšířeného o konstantní 

hodnotu 1) rozšířeným vektorem vah a následnou aplikací aktivační funkce.  

Celou síť lze reprezentovat maticemi vah jejích vrstev, které jsou postupně 

upravovány v průběhu učení. Předpokládejme existenci trénovací množiny dat 

ve tvaru (𝑥0, 𝑦0) … (𝑥𝑛, 𝑦𝑛), kde 𝑥𝑖 jsou vstupy sítě a 𝑦𝑖 její očekávané výstupy. 

Nejznámější algoritmus učení (s učitelem) dopředných neuronových sítí 

se jmenuje backpropagace (zpětné šíření), byl popsán v práci Rumelharta, 

Hintona a Williamse [37], a spočívá ve zpětné propagaci „chyb“ sítě. Chybu sítě 

určíme pomocí tzv. ztrátové (loss) funkce, která pro každou dvojici  𝑦𝑖, �̂�𝑖, kde 𝑦𝑖 je 

očekávaný výstup sítě a �̂�𝑖 je skutečný výstup sítě, vrátí kladné číslo 𝐿. Příkladem 

takových chybových funkcí můžou být např. střední kvadratická chyba (MSE) 

nebo binární křížová entropie (binaryCE), viz Rovnice 5-2. Cílem učení je 

minimalizovat tuto zvolenou funkci, a to pomocí úpravy vah proti směru gradientu 

chybové funkce (vynásobeného vhodnou konstantou určující rychlost učení), který je 

počítán právě pomocí zpětného šíření. Nejprve je spočtena derivace ztrátové funkce 

vah výstupní vrstvy (která může být spočtena přímo z výstupu sítě a očekávaného 

výstupu), a tento gradient je postupně posílán zpětně do sítě, kde je k výpočtu 

příslušných gradientů využito řetízkové pravidlo pro výpočet složené derivace.  

Vstupní vrstva 

Skrytá vrstva 

Výstupní vrstva 
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𝑀𝑆𝐸 =
1

2
∑(𝑦𝑗 − �̂�𝑗)

2
𝑁

𝑗

         𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦𝐶𝐸 = ∑ −(𝑦𝑗 log(�̂�𝑗) + (1 − 𝑦𝑗)

𝑁

𝑗

log (1 − �̂�𝑗)) 

Rovnice 5-2: Ukázky ztrátových funkcí – střední kvadratická chyba a binární 

křížová entropie 

 

Celé učení probíhá ve dvou cyklech – vnější iteruje přes všechny „epizody“ 

učení a vnitřní přes všechny vzorky z trénovací množiny. Z důvodů rychlosti 

a lepších výsledků se vzorky dat zpracovávají zpravidla v malých dávkách 

(minibatch). Schéma kompletního učícího algoritmu, zvaného obvykle 

stochastic/minibatch gradient descent, je načrtnuto na Algoritmu 5-1. Po dostatečně 

dlouhém učení se přepokládá, že síť rozpozná závislosti v datech a bude pak schopná 

správně rozpoznávat i nové, v rámci tréninku nezpracované, vzorky. V průběhu let 

se objevilo množství optimalizačních metod pro tento jednoduchý algoritmus, 

které mají za úkol zlepšit rychlost učení, a také zajistit větší odolnost vůči chybám. 

Tyto optimalizace zahrnují například určitou setrvačnost ve směru úpravy vah, 

která má zabránit následování oscilujícího gradientu, nebo postupné snižování 

rychlosti učení, aby váhy sítě rychleji konvergovaly. 

Algoritmus 5-1: Minibatch gradient descent pomocí zpětného šíření 

 

Vstup: Síť N s maticí vah W, rychlost učení α, trénovací množina T, chybová 
funkce L, počet epizod E 

1: for episode ≤ E: 

2:      foreach batch in T: 

3:           loss = 0 

4:           foreach xi, yi in batch: 

5:                y’i = výstup sítě N pro vstup xi 

6:                loss += L(yi,  y’i) 

7:           end 

8:           foreach wij in W: 

9:                spočti ΔL wij pomocí zpětného šíření 

10:                 wij =  wij –  α ΔL wij 

11:           end 

12:      end 

13: end      
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5.2 Hluboké neuronové sítě 

Neuronové sítě, v podobě, v níž byly navrhovány ve svých začátcích, 

obsahovaly zpravidla pouze jednu až dvě skryté vrstvy. Přestože algoritmus 

backpropagace je dostatečně obecný pro libovolný počet vrstev, v praxi existovalo 

množství překážek, které zabraňovaly využití mnohovrstvých (hlubokých) sítí. 

Mezi tyto překážky patřily například problémy s mizejícím gradientem 

a explodujícím gradientem
13

, nebo s rychlostí konvergence vah sítě. Problém 

s mizejícím (resp. explodujícím) gradientem souvisí s faktem, že při použití 

tradičních aktivačních funkcí (jako např. sigmoida) jsou derivace pro velmi vysoké 

nebo velmi nízké hodnoty blížící se nule. S rostoucí hloubkou sítě se pak tyto nízké 

hodnoty derivací násobí mezi sebou, a gradient tak s počtem vrstev sítě klesá 

exponenciálně. Tento problém byl částečně vyřešen použitím aktivačních funkcí, 

jejichž derivace neklesá s rostoucí vstupní hodnotou, jako např. ReLU (Glorot, 

Bordes a Bengio [38]). Mezi další přístupy částečně řešící tento problém patří 

např. specifické architektury sítí (residuální spojení – spoje mezi neurony, 

které „přeskakují“ jednotlivé vrstvy - viz He a kol. [39]), nebo normalizace vstupů 

v rámci jedné minibatche (Ioffe a Szegedy [40]). Co se týče rychlosti učení sítě, část 

problémů byla vyřešena některými optimalizacemi rychlosti učení, ale velkou roli 

sehrálo také mnohonásobné zvýšení výpočetních schopností hardwaru, ať už 

klasických procesorů, nebo grafických karet. Dalším, klasickým problémem 

ve strojovém učení, je pak přeučení (overfitting). V tomto případě se síť příliš 

přizpůsobí trénovacím datům, a není dostatečně obecná pro klasifikaci nových, 

v rámci tréninku neviděných dat. K tomu dochází zejména při příliš dlouhém učení 

nebo při menší velikosti trénovací množiny, kdy se model naučí klasifikovat nejen 

na základě skutečných vzorů v datech, ale např. i podle jejich náhodného šumu. 

Technikám bránícím tomuto problému se říká regularizační metody. 

Mezi nejznámější z nich patří penalizace velikosti vah sítě (Krogh a Hertz [41]) 

nebo vylepšování vstupních dat (např. pomocí náhodného šumu nebo jiných 

„malých“ transformací). Jednou z dalších je pak použití tzv. dropout spojení, 

které představili ve své práci Srivastava a kol. [42]. Dropout spojení s určitou 

pravděpodobností dočasně „zahazují“ svůj výstup během průchodu signálu sítí, 

a díky tomu se síť stane mnohem více odolná vůči malým změnám a šumu, 

                                                 
 
13

 Anglicky vanishing and exploding gradient problém. 
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protože jednotlivé neurony se na sobě stanou více nezávislé, a model pak lépe 

rozeznává skutečné vzory v datech. Další výhodou tohoto přístupu je, že je 

univerzální bez ohledu na typ sítě a je také velmi výpočetně nenáročný. 

V posledních 15 letech tak pozorujeme použití hlubokých neuronových sítí 

v mnoha odvětvích a soutěžích ve strojovém učení (Hidasi a kol. [1]; 

Esteva a kol.  [29]; Maas a kol. [30]; Huval a kol. [31]). V mnoha z těchto úkolů 

dosahují v porovnání s jinými metodami zatím nejlepších výsledků. V závislosti 

na typu úlohy se rozšířilo několik různých druhů neuronových sítí, mezi nimiž jsou 

nejvýraznější zejména konvoluční a rekurentní sítě.  

Konvoluční sítě jsou využívány především v oblasti rozpoznávání 

obrázků (He a kol. [39]), ale také třeba v doporučovacích systémech 

(Van der Oord a kol.  [16]), nebo predikci cen na trhu (Tsantekidis, 

Pasalis a Tefas [43]). Jejich použití předpokládá, že existují určité lokální závislosti 

v datech, které jsou navíc invariantní vůči svému umístění v rámci těchto dat (jako 

jsou např. tvary nebo barevné oblasti v případě obrázků). Tato myšlenka 

je reprezentována konvolučním filtrem, který zpracovává výřez dat, a je aplikován 

přes celá vstupní data. Jednotlivé zvětšující se konvoluční filtry se obvykle používají 

za sebou, čímž postupně zpracovávají celá vstupní data. Rekurentní sítě se oproti 

tomu specializují na zpracování sekvence dat, v rámci níž jsou předpokládány určité 

závislosti. Jednotlivé prvky sekvence jsou postupně zpracovávány sítí, a výstupy 

tohoto zpracování („vnitřní/skryté stavy“) jsou postupně upravovány při průchodu 

sekvencí. Tento typ sítí zaznamenal v posledních letech množství úspěchů zejména 

v aplikacích týkajících se zpracování řeči (Cho a kol. [3]), ať už šlo o již zmíněný 

strojový překlad, rozpoznání řeči (Maas a kol. [30]), nebo tzv. sociálních signálů 

(Brueckner a Schuller [44]), ale také v oblasti doporučovacích systémů 

(Hidasi a kol. [1]), jak už bylo zmíněno výše.  

5.2.1 Rekurentní neuronové sítě 

Rekurentní neuronové sítě (Rumelhart a kol. [37]) jsou typem sítě specificky 

modelovaným pro zpracování sekvenčních dat. Při jejich popisu budeme vycházet 

zejména z práce autorů Goodfellowa, Bengia a Courvilla [45]. Základní myšlenkou 

je zde sdílení parametrů (vah) mezi částmi sítě zpracovávajícími různé prvky 

sekvence. V klasické dopředné neuronové síti (jak lze vidět např. na Obrázku 5-2) 

zpracovávají jednotlivé části vstupních dat neurony s různými vahami, takže se síť 
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musí naučit pravidla pro klasifikaci všech těchto částí zvlášť. V mnoha případech, 

v nichž se zpracovává sekvence vstupních dat s daným pořadím, je však tento přístup 

velmi nevýhodný. Ve výše zmíněné práci je na stranách 373-374 uveden následující 

příklad z oblasti strojového překladu: „Uvažme dvě věty: „Byl jsem v Nepálu v roce 

2009.“ a „V roce 2009 jsem byl v Nepálu“. Pokud bychom chtěli vytvořit model, 

který dokáže přečíst dané věty a odpovědět na otázku „Kdy vypravěč navštívil 

Nepál?“, bylo by výhodné, aby tento model rozpoznal, že prvek „2009“ je 

pro význam klíčový bez ohledu na svojí pozici v původní větě. Předpokládejme, 

že pro tento účel natrénujeme klasickou dopřednou síť. Tato síť má různé váhy 

pro každý prvek vstupní sekvence, a musí se tedy naučit všechna pravidla jazyka 

pro každou pozici vstupní sekvence. Rekurentní sítě oproti tomu sdílí tyto parametry 

pro každou pozici.“. Sdílení parametrů je v RNN dosaženo pomocí rekurentních 

spojení mezi neurony sítě, které přenášejí buď výstup neuronu, nebo jeho tzv. skrytý 

stav. Skryté stavy jsou akumulovány sítí při zpracování vstupu a reprezentují 

informaci nasbíranou během dosavadního průběhu sekvence. Speciálním případem je 

obousměrná rekurentní neuronová síť, v níž se vstup zpracovává ve dvou vrstvách, 

v rámci nichž jsou skryté spoje orientované opačnými směry. Právě díky skrytým 

stavům dokáží RNN přenášet relativní informaci z dosavadního/budoucího průběhu 

sekvence, což napomáhá rozpoznání krátkodobých i dlouhodobých závislostí. 

Výstup neuronu zpracovávajícího prvek vstupní sekvence je vypočítán pomocí 

stejných vah na základě vstupu a výstupu předchozího rekurentního spojení 

(skrytého stavu nebo výstupu). Konečný výstup sítě pak může být buď 

jedna-ku-jedné vzhledem ke vstupní sekvenci, nebo to může být např. jedna hodnota 

spočítaná až na základě kompletního vstupu (viz Obrázek 5-3). 

Rekurentní neuronové sítě se učí pomocí upraveného algoritmu zpětného 

šíření, zvaného backpropagation-through-time (Goller a Kuchler [46]). Jde o verzi 

klasické backpropagace prováděné na grafu rekurentní sítě rozvinuté přes všechny 

prvky vstupní sekvence. Tím se odstraní cykly v grafu závislostí (rekurentní spojení 

se stanou orientovanými hranami) a výsledný graf může vypadat jako na obrázcích 

výše. Na tomto grafu už probíhá backpropagace standardním způsobem, 

tedy proti směru orientace hran. Rekurentní sítě jsou však bohužel na rozdíl 

od klasických dopředných sítí velmi náchylné na problémy s mizejícím, 

resp.  explodujícím gradientem (Hochreiter [47]), neboť použitá matice vah W je pro 

každý prvek sekvence stejná. Pokud má tato matice rozklad 𝑊 = 𝑉(𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆))𝑉−1, 
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pak po průchodu t prvky sekvence bude gradient úměrný t-té mocnině vlastních čísel 

matice W, tedy gradient vzhledem k počtu vrstev exponenciálně roste či klesá. Kvůli 

tomu je velmi obtížné učit se dlouhodobé závislosti už u sekvencí 

kolem 10-20 prvků, neboť malé gradienty těchto dlouhodobých závislostí jsou 

překryty mnohonásobně většími gradienty těch krátkodobých, jak ukázali Bengio, 

Simard a Franconi [48].  

Od poloviny devadesátých let probíhalo mnoho pokusů s různými 

architekturami RNN, které měly za cíl potlačit problémy popsané v sekci výše. 

Jednou z nejúspěšnějších architektur je tzv. long-short term memory (LSTM), 

navržená v roce 1997 Hochreiterem a Schmidhuberem [49], a zdokonalená o tři roky 

později v práci Gerse, Schmidhubera a Cumminse [50]. Tento typ sítě byl specificky 

navržený pro učení se dlouhodobých závislostí, a je založený na myšlence 

bran (gates), které kontrolují množství přenášené informace. Díky těmto branám 

rostou derivace i v nejhorším případě lineárně, a nedochází tak k problému 

s explodujícím gradientem. Kromě skrytého stavu, který zde splývá s výstupem, 

je zde přidána také explicitní paměť, která se rovněž přenáší rekurentními spoji. 

Běžný neuron skryté vrstvy (na Obrázku 5-3 označený modře, s rozvinutými 

rekurentními spojeními přes celou vstupní sekvenci) je zde nahrazený LSTM buňkou 

(cell), viz Obrázek 5-4. 

Ta v sobě obsahuje neuron (s aktivací pomocí hyperbolického tangentu) 

společně se třemi sigmoidou aktivovanými branami, které kontrolují tok informací 

ze vstupu, na výstup nebo do skrytého stavu a také do paměti. Buňka se tak může 

naučit, kdy je na základě kontextu důležité aktualizovat, resp.  vymazat svůj vnitřní 

stav, v případě, že přenášená informace už byla využita. Kompletní vstup buňky tvoří 

předchozí stav Ht-1 a aktuální prvek sekvence Xt. Tento signál tvoří vstup všech tří 

bran buňky, a také vstupní nelinearity. Zapomínací brána je aktivována jako první, 

a má možnost korigovat množství informace Ct-1 uložené v paměti z předchozího 

zpracování. Právě tato schopnost zapomínat informaci akumulovanou v průběhu 

zpracování sekvence je zásadní pro efektivní učení dlouhodobých závislostí. 

Množství informace, transformované vstupní nelinearitou, které se zapíše do paměti, 

je řízeno vstupní branou. Aktualizovaný obsah paměti Ct je následně transformován 

výstupní nelinearitou na další stav buňky Ht, a tento výsledek je korigován poslední, 

výstupní branou. Všechny brány a transformace jsou i v LSTM nadále vybaveny 

váženými spojeními, pomocí nichž se počítá potenciál těchto jednotek. 
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LSTM buňky se ukázaly být velmi účinné při řešení množství praktických 

problémů z mnoha oblastí (Sutskever a kol. [2]; Sønderby a Winther [51]). Od doby 

svého vzniku se rovněž objevilo množství variací této architektury, 

z nichž mezi nejúspěšnější patří její zjednodušená verze pojmenovaná gated 

recurrent unit (GRU) (Cho a kol. [3]). Buňky v této architektuře kombinují vstupní 

a výstupní bránu do jedné „aktualizační“ brány (update gate). Skrytý stav zde také 

splývá s pamětí, a navíc není kontrolován žádnou výstupní branou. 
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Obrázek 5-3: Různé typy architektur rekurentních neuronových sítí 
 

 

X0, 1, 2 vstupní prvky sekvence na pozicích 0, 1, 2 

H0, 1, 2 skryté stavy na pozici 0, 1, 2 

O0, 1, 2 výstupy sítě na pozici 0, 1, 2 

U matice vah mezi vstupem a skrytým stavem  

V matice vah rekurentních spojení 

W matice vah mezi skrytým stavem a výstupem 

pozn.: podobně matice/stavy označené ‘ u obousměrné sítě 
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Obrázek 5-4: LSTM buňka 

 

 

 

 

  

Xt vstupní prvek sekvence na pozici t 

Ht-1 předchozí skrytý stav 

Ht nový skrytý stav, sloužící současně jako výstup 

Ct, t-1 paměť buňky na pozicích t-1 a t  

 operace vektorového součinu 

 operace spojení vektorů 

 operace vektorového součtu 

σf zapomínací brána (forget gate) 

σi vstupní brána (input gate)  

σo výstupní brána (output gate) 

tanhi transformace vstupu pomocí hyperbolického tangentu  

tanho transformace výstupu pomocí hyperbolického tangentu 
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6 Implementace řešení 

Obsahem této kapitoly je podrobný rozbor architektur a technik RNN, které jsme 

pro modelování uživatelského chování využili. Nejprve se budeme krátce věnovat 

předchozím pracím a jejich postupům. Na základě toho navrhneme některé vlastní 

modely a vylepšení, které podrobně popíšeme.  

6.1 Předchozí práce 

Jak už bylo zmíněno výše, naše úloha predikce uživatelského chování je velmi 

příbuzná zejména oblasti doporučovacích systémů, které se říká session-based 

recommendation. V posledních letech se na tomto poli prosazovaly právě zejména 

RNN. Práce autorů Hidasiho a kol. [1] navrhla novou architekturu pro modelování 

pravděpodobnosti následujících uživatelských akcí na základě akcí z dosavadního 

průběhu sezení. Jejich model nejprve kóduje známou informaci o průběhu sezení 

do vektoru pevné délky (vnitřní reprezentace), který pak dále zpracovává pomocí 

posloupnosti rekurentních GRU jednotek. Tuto vnitřní reprezentaci sezení dále také 

využívá v residuálních spojích do jednotlivých jednotek hlouběji v síti, aby se zesílil 

vstupní signál v těchto vrstvách. Po posloupnosti rekurentních vrstev následuje 

několik klasických dopředných vrstev a poté finální predikce pravděpodobností 

následujících událostí. Na jejich práci dále navázali Tan a kol. [22], kteří navrhli 

několik metod pro zlepšení vstupních dat a generalizace sítě pomocí techniky 

dropout. Autoři Smirnová a Vasile [23] poté vylepšili tuto architekturu o kontextové 

informace o sezení, které jsou k dispozici jak při kódování vnitřní reprezentace, 

tak při jejím následném zpracování rekurentními vrstvami. Predikce probíhá 

na základě výstupu rekurentních vrstev společně s kontextem predikovaných akcí, 

viz Obrázek 6-1.  

Na problematiku predikce uživatelské akce se také můžeme podívat z pohledu 

„překladu“ sekvence vstupních dat (předchozích uživatelských akcí) na sekvenci dat 

výstupních (budoucí akce), a to v kontextu informací z první poloviny sezení. 

Z tohoto pohledu je velmi podobnou úlohou také strojový překlad, kde dochází 

k zobrazení vstupních slov na přeložená slova výstupní na základě kontextu věty. 

V oblasti strojového překladu se v minulých letech využívaly zejména architektury 

Encoder-Decoder (Sutskever a kol. [2]; Cho a kol. [3]), které jsou v současnosti 

využívány např. společností Google v jejich online překladači (Wu a kol. [52]). 

Sítě tohoto typu jsou rozdělené na dvě části – encoder a decoder. Encoder má 



36 

 

za úkol přečíst vstupní sekvenci a kódovat informaci o ní do vnitřní reprezentace, 

obvykle tedy vektoru pevné délky. Tato reprezentace poté slouží jako vstup 

decoderu, který z ní dále dekóduje predikovanou sekvenci. Tento přístup se ukázal 

být výhodným hned z několika důvodů. Za prvé máme možnost pomocí sítě 

zpracovávat sekvence libovolné délky, neboť decoder je závislý pouze na vnitřní 

reprezentaci vytvořené encoderem, která má pevnou délku. Díky oddělení logiky 

kódování a dekódování informace máme také možnost vyměňovat, resp. upravovat 

pouze jednu ze dvou částí modelu, případně využít předtrénované části cizí sítě. 

Stejně jako při strojovém překladu i my „překládáme“ sekvenci vstupních 

uživatelských akcí na sekvenci budoucích akcí. Na rozdíl od strojového překladu 

ovšem máme také k dispozici informace z predikované části sezení, a to sice data 

jednotlivých skladeb.  

 

 

Obrázek 6-1: Architektura modelu kontextové predikce následujících akcí, 

upraveno na základě [23] 

 

Dvěma typy výše zmíněných přístupů, tedy typy modelů používaných 

v doporučovacích systémech a při strojovém překladu, se inspirovalo také několik 

prací, jejichž autoři se účastnili Spotify Predicition Skip Challenge. Adapa [25] 

a Hansen a kol. [24] se ve svých pracích pokusili vytvořit modely založené 

na architektuře Encoder-Decoder, přizpůsobené specifickému zadání problému. 

Adapa ve svém modelu nejprve kóduje veškerá známá data o sezení do kompaktní 

reprezentace, která má vyjadřovat kontext sezení, podobně jako tomu je 

u doporučovacích modelů zmíněných výše. Tato reprezentace společně s daty 

skladeb z první poloviny sezení je pak zpracována řadou rekurentních jednotek, 

jejichž výstup je posílán do dekódovací části. Decoder klasifikuje na základě výstupu 

encoderu, skladeb z druhé poloviny sezení a také posledního přeskočení v první 

Dosavadní sezení Následující akce 

Následující kontext 
Dosavadní kontext 

R
ek

u
re

n
tn

í  

vr
st

vy
 

K
ó

d
o

vá
n

í 
vs

tu
p

u
 

D
o

p
ře

d
n

é 
vr

st
vy

 



37 

 

polovině. Výstupy pro jednotlivé skladby jsou také posílány na vstup rekurentních 

jednotek zpracovávajících následující skladby, podobně jako tomu je např. u modelů 

pro strojový překlad. Přestože autor z důvodu výpočetní náročnosti nevyužil všechna 

trénovací data, dosáhl s tímto modelem zajímavých výsledků a sedmého místa 

v soutěži. Hansen a kol. se pokusili rozšířit myšlenku kódování kontextu sezení 

o tzv. mechanismus pozornosti (attention), používaný ve strojovém překladu 

(Polosukhin a kol. [53]). Díky tomuto mechanismu má model možnost 

se rozhodnout, které prvky vstupní sekvence jsou pro daný úkol nejrelevantnější, 

a jejich data „zvýraznit“ vážením pomocí určité naučené metriky. Autoři kromě toho 

také nevyužívají předchozí predikované výstupy v dekódovací části sítě a predikují 

přímo přeskočení v kompletní druhé polovině. Jejich model dosáhl celkového 

druhého místa v soutěži. Ještě dál v experimentech s attention mechanismem šli 

autoři Hurtada, Wagnera a Murtadaová [26], kteří se pokusili o řešení pomocí 

modernější architektury transformer (Polosukhin a kol. [53]). Tato síť 

architektonicky vychází z modelu encoder-decoder, avšak používá pouze attention 

jednotky místo všech rekurentních buněk. Model se však pro účely predikce 

uživatelského chování neukázal být příliš úspěšný. Autoři nicméně provedli několik 

experimentů týkajících se důležitosti chování v rámci první poloviny, 

z nichž vyplynulo, že jednoznačně nejdůležitějším signálem pro predikci přeskočení 

je chování během poslední skladby první poloviny. 

6.2 Základní modely 

V rámci úvodního prozkoumání problematiky jsme se rozhodli nejprve vytvořit 

několik jednodušších modelů, s nimiž budeme moct porovnávat dosažené výsledky. 

Jak už bylo zmíněno výše, jedním z nejdůležitějších signálů o uživatelském chování 

je poslední akce z první poloviny sezení. Na tomto faktu můžeme založit intuitivní 

a velmi jednoduchý model (dále v textu nazývaný Last Skip Model), který pro celou 

druhou polovinu sezení zopakuje poslední známé chování, tedy poslední akci z první 

poloviny sezení. 

 Další intuitivní myšlenkou bylo, že uživatelé častěji přeskakují ty skladby, 

které jsou jednoduše špatné. Z tohoto pohledu bychom tedy mohli predikovat 

přeskočení pouze na základě dat jednotlivých skladeb. Vytvořili jsme několik 

jednoduchých modelů dopředných neuronových sítí (viz Tabulka 6-1), na nichž jsme 

vyzkoušeli vliv různých druhů předzpracování dat, které byly popsány 
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v Kapitole 4.3. Všechny tyto modely obsahují několik běžných hustě spojených 

vrstev, opatřených aktivační funkcí ReLU, následovaných výstupním neuronem 

se sigmoidou. V následujících kapitolách je budeme označovat jmény uvedenými 

v tabulce. 

 

 

 

Tabulka 6-1: Dopředné modely na základě skladeb 

 

6.3 Modelování kompletních uživatelských akcí 

Všechny předchozí práce se při modelování uživatelského chování striktně 

držely pravidel soutěže. Jejich modely proto pro druhou půlku sezení predikují 

pouze přeskočení skladeb, nikoliv však všechny zbývající informace o sezení. 

Domníváme se však, že modely tohoto typu jsou příliš specializované pro daný účel 

a nenaučí se dostatečně veškeré aspekty uživatelského chování. Je např. zřejmé, 

že  např. zapnutí náhodného pořadí přehrávání (shuffle mód) může velmi ovlivnit 

přeskočení, neboť uživatel může snadněji narazit na nové skladby. Model, který by 

dokázal predikovat i tyto data, by mohl lépe vystihnout uživatelské rozpoložení 

v danou chvíli, a tím pádem i lépe určovat, jestli uživatel přeskočí dané skladby 

nebo ne.  

Rozhodli jsme se tedy vytvořit model založený na architektuře 

encoder-decoder, který predikuje kompletní data sezení. Z predikce jsme vynechali 

poslední dva sloupce záznamů sezení, tedy důvody začátku a konce skladby. Jak už 

bylo popsáno v Kapitole 4.1, tyto sloupce buď přímo vyplývají z ostatních, nebo jde 

spíše o technické informace. Dále jsme se rozhodli zarovnat všechna sezení na délku 

20, a to tak, že jsme obě poloviny sezení doplnili na koncích nulami. Z původního 

sezení o 16 skladbách tak tedy například vznikl vstup a výstup v následujícím tvaru: 

8 skladeb – 0
18

 – 0
18

. Vzhledem k rozdělení délek sezení v datasetu by to nemělo mít 

drastické následky, neboť průměrná délka sezení je 16,58 skladeb. 

Označení modelu Velikosti skrytých vrstev 

TF Dense A 32, 32, 32  

TF Dense B 64, 32, 16  

TF Dense C 64, 64, 64, 64  

TF Dense D 64, 64, 32, 16, 8 

pozn.: TF značí track features, neboli vlastnosti skladeb 
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Obrázek 6-2: Schéma modelu Encoder-Decoder Session Features Prediction 

(EDSF) 

  

 
decoder  

 
encoder 

 
transformace vstupu  

 
konkatenace vektorů 

Pozn.: překryté vrstvy bez 

označení 

značí použití stejné vrstvy pro 

různé prvky sekvence 
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Celkový vstup sítě tvoří záznamy uživatelských akcí poloviny (tedy matice 

tvaru 10 × 18), data skladeb první a druhé poloviny (dvě matice tvaru 10 × 29), 

a také akce z poslední skladby první poloviny (bez posledních dvou sloupců, 

tvar 1 × 16), které do sítě explicitně zavádíme jako reprezentaci „posledního 

známého uživatelského rozpoložení. Výstupem sítě je prvních 16 hodnot záznamů 

sezení pro všechny skladby druhé poloviny (zarovnané na délku 10), tedy  matice 

10 × 16. Síť je  rozdělena do tří částí – transformace vstupních dat, encoder 

a decoder, a jejich popisu se věnují následující tři podkapitoly. Obrázek 6-2 ukazuje 

kompletní schéma modelu, který jsme nazvali Encoder-Decoder Session Features 

Prediction (dále v textu také jako EDSF), Tabulka 6-2 pak detailní popis vrstev 

a počtu parametrů. Pro přehlednost vynecháváme vrstvy zodpovědné za konkatenaci 

vektorů, které žádné parametry nemají. Jednotlivé vrstvy jsou také podbarvené 

v závislosti na tom, do jaké části sítě patří (transformace vstupu, encoder a decoder). 

 

Tabulka 6-2: Vrstvy EDSF modelu 

 

Vrstva Aktivace Tvar výstupu Počet parametrů 

Vstup záznamů sezení — 10 × 18 0 

Vstup skladeb první poloviny — 10 × 29 0 

Vstup skladeb druhé poloviny — 10 × 29 0 

Batch normalizace záznamu sezení — 10 × 18 72 

Batch normalizace skladeb — 10 × 29 116 

Transformace záznamů sezení ReLU 10 × 64 1 216 

Transformace skladeb ReLU 10 × 64 1 920 

Obousměrná LSTM – první polovina sezení tanh 128 66 048 

Obousměrná LSTM – všechny skladby tanh 128 66 048 

Transformace skladeb v kontextu sezení ReLU 10 × 256 82 176 

Encoder – obousměrná LSTM tanh 10 × 512 1 050 624 

Decoder – obousměrná LSTM tanh 1 × 512 1 050 624 

Decoder – jednosměrná LSTM rekurence tanh 1 × 256 803 840 

Decoder – dropout s p=0,5 — 1 × 256 0 

Decoder – výstup (pro jednu skladbu) — 1 × 16 4 112 

Celkem parametrů: 3 126 796 

Z toho trénovatelných: 3 126 702 
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6.3.1 Transformace vstupu 

Vstupní data naší sítě tvoří záznamy sezení první poloviny a data skladeb první 

i druhé poloviny. Tato data jsou nejprve zpracována vrstvou normalizující vstupy 

v rámci vstupní batche (Ioffe a Szegedy [40]). Následně jsou zobrazeny do  vyšší 

dimenze pomocí dvou hustě spojených vrstev o 64 neuronech aktivovaných funkcí 

ReLU – jedna pro záznamy sezení a druhá pro data skladeb. Vektory odpovídající 

první polovině sezení jsou poté spojeny a zpracovány obousměrnou rekurentní 

vrstvou s LSTM buňkami o 64 neuronech, jejíž výstup lze chápat jako reprezentaci 

první poloviny sezení. Vektory odpovídající skladbám jsou také zpracovány stejným 

způsobem, a vytváří tak celkový kontext hudby poslouchané během sezení. Výsledky 

obou těchto obousměrných vrstev jsou poté spojeny do  vektoru o 256 prvcích, 

který tvoří vnitřní reprezentaci sezení o pevné délce. 

6.3.2 Encoder 

Úkolem encoderu je extrahovat důležité informace z první poloviny sezení, 

a  transformovat je do podoby lépe zpracovatelné pro decoder, tedy inicializovat jeho 

vstupní stav. Používáme zde proto podobný přístup, jaký je použitý např. v modelech 

autorů Smirnové a Vasila [23] pro session-based recommendation, tedy transformaci 

na  základě dosavadního průběhu a dosavadního kontextu. Vstupem této části sítě 

jsou proto spojená (transformovaná) data skladeb první poloviny a reprezentace 

sezení. Tento vstup je nejprve zpracován hustě spojenou dopřednou vrstvou 

o  256  neuronech s ReLU aktivací, která má za úkol upravit data o skladbách první 

poloviny v kontextu celého sezení. Vrstva je dále napojena na obousměrnou 

LSTM  buňku, vytvářející vstupní stavy pro decoder. Na tyto stavy je 

s pravděpodobností 0,2 aplikován dropout, kvůli zvýšení robustnosti sítě 

a  regularizaci. 

6.3.3 Decoder 

Největší část sítě tvoří decoder. Používáme opět princip transformace dat 

skladeb v kontextu sezení, stejně jako v encoder části. Iniciální dopředná vrstva 

provádějící tuto transformaci v kontextu sezení je proto sdílená s encoderem. Výstup 

vrstvy je dále zpracován další obousměrnou LSTM buňkou o 256 jednotkách, 

jejíž stav je pro první skladbu druhé půlky inicializován výstupním stavem encoderu. 

Odchozí signál n-té buňky této vrstvy můžeme interpretovat jako zpracování dat 
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10+n-té skladby v kontextu dosavadního průběhu sezení (výstup encoderu) a také 

sezení jako celku (výstup kompaktní reprezentace sezení).  

Jak už bylo zmíněno v předcházející podkapitole, akce během poslední 

skladby první poloviny jsou velmi důležitým signálem pro predikci následujícího 

chování, neboť popisují „poslední známé rozpoložení“ daného posluchače. Rozhodli 

jsme se proto do sítě zavést explicitně záznam tohoto chování. Tento 16-prvkový 

vektor (bez posledních dvou sloupců) je spojený s výstupem obousměrné rekurentní 

buňky, a je na něj dále aplikována jednosměrná LSTM buňka s poloviční 

pravděpodobností dropoutu na výstupu. Rekurence na této úrovni je jednosměrná, 

neboť má za úkol pouze uchovávat stav vystihující akce během předchozích skladeb. 

Následuje výstupní vrstva o 16 neuronech bez aktivační funkce, které modelují 

uživatelské akce pomocí lineární regrese. Predikované akce na 10+n-té pozici jsou 

také použity jako poslední známé akce na vstupu 11+n-té LSTM buňky poslední 

vrstvy (místo reálných posledních akcí první poloviny). 

6.4 Transfer learning 

Transfer learning je technika z oblasti strojového učení, v níž je model 

natrénovaný na predikci určitých hodnot využívaný při predikci jiných hodnot 

ze  stejné nebo velmi podobné oblasti. Toto využití je zpravidla realizováno sdílením 

některých vrstev původního modelu, u nichž jsou zmraženy váhy, aby nedošlo 

k jejich poškození v rámci učení. Na tuto část jsou poté napojeny další vrstvy 

natrénované specificky pro druhý problém. Typickým příkladem využití může být 

např. situace, kdy je model naučený rozpoznávat určité druhy zvířat použitý 

pro klasifikování jiných druhů. Předpokládáme totiž, že úvodní vrstvy sítě se dobře 

naučily rozeznávat základní vizuální znaky a tvary zvířat – jako např. tvary, barvy, 

stíny atp. Model rozpoznávající jiné druhy zvířat proto může využít výstup těchto 

vrstev, v němž je obsažena veškerá informace na této úrovni abstrakce, a na základě 

ní se dále rozhodovat. Tato technika byla v posledním desetiletí využita v mnoha 

oblastech a mnohých architekturách neuronových sítí, např. při již zmíněném 

rozpoznávání obrázků (Huh, Agrawal a Efros [54]), překladu příbuzných jazyků 

(Nguyen a Chiang [55]), nebo v doporučovacích systémech 

(Hu,   Zhang  a  Yang  [56]). V našem případě jsme se rozhodli využít naučeného 

modelu popsaného v předchozí kapitole, který predikuje kompletní uživatelské akce. 

O tomto modelu předpokládáme, že se naučí detailně více aspektů uživatelského 
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chování než jen přeskakování, a vnitřní reprezentace jednotlivých vrstev by tomu 

měla odpovídat. Na  základě toho jsme vytvořili tři sítě, využívající některé 

předtrénované části již představeného modelu, které popíšeme v následujících 

podkapitolách. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6-3: Double Decoder (DD)  

 
nové vrstvy 

 původní části 

sítě  
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6.4.1 Dvojitá predikce 

První z modelů využívajících transfer learning je založený na myšlence 

„opravy“ predikce přeskočení. Síť využívá jako svůj vstup predikované kompletní 

akce pro druhou polovinu sezení (včetně cílové hodnoty, tedy skipu_2) společně 

s výstupem obousměrné vrstvy decoderu. Na tyto existující vrstvy je napojena 

rekurentní LSTM buňka o 256 neuronech s dropoutem o pravděpodobnosti jedna 

polovina. Model má tak možnost korigovat své předchozí rozhodnutí o přeskočení, 

a to znovu v kontextu sezení. Výstup rekurentní vrstvy je zpracován neuronem 

s aktivací pomocí sigmoidy, který predikuje přeskočení v druhé polovně sezení. 

Vstup sítě je zde stejný jako u původního modelu, avšak výstup má tentokrát tvar 

10 × 1. Architekturu jsme pojmenovali Double Decoder (DD) a její schéma je 

uvedeno na Obrázku 6-3, popis vrstev pak v Tabulce 6-3. 

 

 

Tabulka 6-3: Vrstvy Double Decoder modelu 

6.4.2 Nahrazení decoderu 

V dalším modelu jsme se rozhodli využít předtrénované pouze první dvě části 

sítě, tedy transformaci vstupu a encoder. Decoder má stejnou strukturu jako 

při predikci kompletních uživatelských akcí, až na původní vrstvy predikující výstup, 

které jsou nahrazeny jedním neuronem s aktivací pomocí sigmoidy. Stejně tak vstup 

odpovídající posledním akcím první poloviny je zde nahrazený pouze poslední 

známou hodnotou přeskočení. Vstup sítě tak tvoří dohromady: záznam první 

poloviny sezení, skladby první a druhé poloviny (stejně jako u EDSF modelu), 

a přeskočení během poslední skladby první poloviny (tedy tvar 1 × 1). Výstupem je 

predikce přeskočení v první až desáté skladbě druhé poloviny (10 × 1). Velmi 

podobná síť byla použita už v předchozí práci Adapy [25], avšak bez použití transfer 

Vrstva Aktivace Tvar výstupu Počet parametrů 

Vrstvy EDSF modelu — — 3 126 796 

Double Decoder – LSTM rekurence tanh 1 × 256 803 840 

Double Decoder – dropout s p=0,5 — 1 × 256 0 

Double Decoder – predikce přeskočení skladby sigmoida 1 × 1 257 

Celkem parametrů: 3 930 893 

Z toho trénovatelných (při zamražení vah prvních dvou částí sítě): 2 662 673 
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learningu. Náš model jsme pojmenovali Skip Decoder (SD). Schéma sítě je takřka 

stejné (až na rozměry vrstev) jako u EDSF modelu, a uvádíme zde tak pouze seznam 

vrstev (viz Tabulka 6-4). 

 

 

Tabulka 6-4: Vrstvy Skip Decoder modelu 

6.4.3 Predikce prvního přeskočení 

V našem posledním modelu jsme využili předtrénovanou síť modelující 

kompletní uživatelské interakce odlišným způsobem. Rozhodli jsme zjednodušit 

problém predikce přeskočení v druhé polovině na predikci přeskočení pouze v jedné 

následující skladbě. Tento problém je zřejmě mnohem jednodušší, což vyplývá jak 

z výsledků předchozích účastníků soutěže, tak z našich experimentů, které detailněji 

popíšeme v následující kapitole. Vytvořili jsme jednodušší síť inspirovanou 

modelem navrhnutým v práci Hidasiho a kol. [1], která z naší předtrénované sítě 

využívá encoder a transformaci vstupu. Decoder tvoří obousměrná rekurentní LSTM 

vrstva o 256 neuronech, jejíž výsledek je spojený s posledním přeskočením z první 

poloviny. Síť má tak opět možnost korigovat svůj výsledek podle posledního 

známého chování. Na výsledek tohoto spojení je aplikován dropout 

s pravděpodobností 0,5 a navazují dvě hustě spojené vrstvy se 128 a 64 neurony 

a  ReLU aktivací. Přeskočení predikuje výstupní neuron se sigmoidou. Vstup sítě je 

stejný jako u modelu Skip Decoder, a výstupem je tentokrát pouze jedno následující 

přeskočení. Tuto síť lze ovšem také využít pro modelování přeskočení kompletní 

druhé poloviny – můžeme totiž spojit predikované uživatelské interakce (pomocí 

předtrénované sítě) s reálným záznamem první poloviny, a tímto způsobem 

Vrstva Aktivace Tvar výstupu Počet parametrů 

Vrstvy prvních dvou částí EDSF modelu — — 1 268 220 

Transformace skladeb v kontextu sezení ReLU 1 × 256 82 176 

Skip Decoder – obousměrná LSTM tanh 1 × 512 1 050 624 

Skip Decoder – jednosměrná LSTM rekurence tanh 1 × 256 788 480 

Skip Decoder – dropout s p=0,5 — 1 × 256 0 

Skip Decoder – predikce přeskočení skladby sigmoida 1 × 1 257 

Celkem parametrů: 3 189 757 

Z toho trénovatelných (při zamražení vah prvních dvou částí sítě): 1 921 537 
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„posouvat“ okno délky 10 předchozích skladeb, které tvoří vstup modelu. Predikce 

přeskočení v celé druhé půlce sezení probíhá ve dvou fázích – nejprve jsou 

predikovány sloupce záznamu sezení, a poté po jedné jednotlivá přeskočení. Model 

jsme nazvali First Prediction Decoder (FPD), jeho schéma je načrtnuto 

na Obrázku 6-4 a detailní popis vrstev a parametrů v Tabulce 6-5. 

 

 

Tabulka 6-5: Vrstvy First Prediction Decoder modelu 

  

Vrstva Aktivace Tvar výstupu Počet parametrů 

Vrstvy prvních dvou částí EDSF modelu — — 1 268 220 

Transformace skladeb v kontextu sezení ReLU 1 × 256 82 176 

FPD – obousměrná LSTM tanh 1 × 512 1 050 624 

FPD – dropout s p=0,5 — 1 × 513 0 

FPD – první dopředná vrstva ReLU 1 × 128 65 792 

FPD – druhá dopředná vrstva ReLU 1 × 64 8 256 

FPD –  predikce přeskočení sigmoida 1 × 1 65 

Celkem parametrů: 2 475 133 

Z toho trénovatelných (při zamražení vah prvních dvou částí sítě): 1 206 913 
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Obrázek 6-4: First Prediction Decoder (FPD) 

  

 
nové vrstvy 

 původní části 

sítě  
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7 Experimenty 

Na vybraném datasetu, resp. jeho částech, jsme provedli experimenty s modely 

navrženými v předchozí kapitole, abychom ověřili jejich úspěšnost. Modely jsme 

implementovali v jazyce Python s pomocí knihovny Tensorflow (Abadi a kol. [32]). 

Dokumentace kódu je v přílohách této práce a samotný kód je dostupný v příloze této 

práce a také online [57]. V této kapitole detailně popíšeme výsledky experimentů, 

a také detaily jejich učení. Na závěr srovnáme naše výsledky s účastníky Spotify Skip 

Prediction Challenge. Zkoumali jsme však nejen výsledné hodnoty sledované 

v rámci soutěže, ale také např. schopnost modelovat další uživatelské akce 

nebo  některé další statistiky. 

7.1 Konfigurace učení 

Modely jsme učili na různých zlomcích trénovacích dat po několik jednotek 

učících epizod, v závislosti na jejich průběžných výsledcích a také rychlosti učení. 

Průběžné výsledky jsme vyhodnocovali z výsledků testování na datech, které byly 

pro model neznámé. Za tímto účelem jsme vždy vyhradili malou část vstupních 

souborů, přibližně 5 – 20 procent. Výchozími loss funkcemi byla binární křížová 

entropie pro modely predikující pouze přeskočení, a střední kvadratická chyba 

pro model EDSF. Obě tyto ztrátové funkce jsou standardní volbou pro binární 

klasifikaci, resp. regresi. Učení probíhalo pomocí optimizátoru Adam s výchozími 

parametry z práce Kingmy a Ba [58], v níž byl představen (tedy α=0.001, β1=0.9, 

β2=0.999 a ε=10
-8

). Velikost dávky (batche) v rámci učení byla 2048 sezení 

pro EDSF model, a 1024 pro modely z něj odvozené. Z důvodu reprodukovatelnosti 

výsledků jsme během všech experimentů nastavovali seed
14

 v generátorech 

pseudonáhodných čísel programu na 0. Metrikami ohodnocení průběžné úspěšnosti 

modelů byly zejména cílové metriky soutěže (viz Kapitola 3.3), tedy průměrná 

přesnost (MAA) a přesnost první predikce (FPA).  

7.1.1 EDSF model 

Náš model, predikující na základě dat první poloviny kompletní uživatelské 

interakce druhé poloviny, jsme trénovali na deseti procentech všech dat 

(tedy na Datasetu E) a jeho úspěšnost testovali na našem vytvořeném Test setu. 

                                                 
 
14

 „náhodné semínko“ – parametr pseudonáhodných generátorů čísel; pro stejná semínka vrací stejnou 

pseudonáhodnou sekvenci čísel 
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Všechna sezení jsme navíc doplnili nulami na délku 20 tak, jak už bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, tedy doplněním vstupní i výstupní poloviny sezení nulami na 

koncích na délku 10. Celé učení se ustálilo po pěti učících epizodách a řádově 

desítkách hodin. 

7.1.2 Double Decoder a Skip Decoder 

Učení modelů Double Decoder a Skip Decoder probíhalo také na Datasetu E, 

a testovacím setem byl znovu Test set. Váhy ve vrstvách sdílených s EDSF modelem 

jsme inicializovali jejich naučenými hodnotami, tedy výslednými vahami po tréninku 

popsaném v minulé podkapitole. V rámci transfer learningu jsme vyzkoušeli 

důsledky „zamražení“ (tedy zakázání změn během učení) jednotlivých vrstev. 

Nejúspěšnější se ukázala varianta, při níž byly zamražené všechny vrstvy v prvních 

dvou částech sítě, tedy v transformaci vstupu a encoderu. Váhy jednotek ve vrstvách 

decoderu a ve vrstvách nově přidaných jsme během učení upravovali standardním 

způsobem. 

Navíc jsme se rozhodli využít unikátnosti zadání cílové 

metriky - tedy průměrné přesnosti. MAA totiž nezohledňuje chyby na různých 

pozicích v druhé polovině rovnoměrně, jak už bylo zmíněno v Kapitole 3.3, a jak už 

popsaly některé předchozí práce (Adapa [25]; Hurtado, Wagner a Murtadaová [26]). 

Tuto nerovnoměrnost ilustrujeme na Tabulce 7-1. 

 

Tabulka 7-1: Vliv pozice jedné chybné předpovědi na mean average accuracy 

 

Skutečná sekvence Předpověděná sekvence MAA 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 

0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 70,7 

1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 75,7 

1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 79,0 

1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 81,5 

1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 83,5 

1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 85,2 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 86,7 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 87,9 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 89,0 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 90,0 
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Rozhodli jsme tedy zvážit ztrátovou funkci během učení vhodnými 

koeficienty, díky nimž by se model naučil více penalizovat chyby v dřívějších 

předpovědích v druhé polovině. Tyto koeficienty jsme spočítali jako relativní chybu 

sítě při špatné predikci i-té skladby, a navíc tak, aby jejich celkový součet byl jedna 

(viz Rovnice 7-1). Pro nulami doplněnou část druhé poloviny jsme nastavili tyto 

koeficienty na 0, aby síť nebrala v potaz případné chyby na těchto pozicích. 

Výslednou ztrátovou funkcí tedy byla vážená binární křížová entropie s koeficienty 

počítanými dle této rovnice. 

 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡(𝑖) = {

100 − 𝑀𝐴𝐴(𝑖)

∑ (100 −  𝑀𝐴𝐴(𝑗)10
𝑗=1 )

  𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑𝑏𝑎(𝑖) ∈ 𝑠𝑒𝑧𝑒𝑛í

0                                                             𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘

 

Pozn.: MAA(i) značí mean average accuracy s jedinou chybou na i-té pozici 

 

Rovnice 7-1: Koeficenty u ztrátové funkce upravené pro mean average 

accuracy 

7.1.3 First Prediction Decoder 

Poslední z našich modelů jsme opět trénovali a vyhodnocovali na stejných 

datasetech, tedy Datasetu E, resp. Test setu. Váhy v částech sdílených 

s EDSF modelem byly zmražené, a během učení jsme je neupravovali. Na rozdíl 

od modelů předchozích, First Prediction Decoder predikuje přeskočení pouze 

v následující skladbě (na základě dat 10 předchozích skladeb). Rozhodli jsme se tedy 

vyzkoušet, jaký důsledek na úspěšnost sítě bude mít, pokud jí během učení 

poskytneme přístup k reálným datům i z druhé poloviny sezení. Zajímala nás 

zejména odpověď na otázku, jestli se uživatelské chování na konci druhé poloviny 

zásadně liší od jejího začátku (a tedy jestli je jeho predikce složitější). Natrénovali 

jsme proto dvě verze modelu – jeden v druhé polovině sezení používal skutečná data, 

a druhý data predikovaná výstupem EDSF sítě. Pro oba tyto modely jsme navíc 

vyzkoušeli tyto přístupy také během otestování úspěšnosti modelu.  

7.2 Výsledky experimentů 

V této části textu se dostáváme k vyhodnocení a rozebrání výsledků našich 

modelů, které jsme detailně popsali v minulých dvou kapitolách. Popíšeme zde 
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efekty různých druhů předzpracování dat a zejména úspěšnost při modelování 

uživatelského chování. 

7.2.1 Předzpracování dat 

Nejprve jsme vyhodnocovali úspěšnost různých typů předzpracování dat, 

které jsme popsali v Kapitole 4.3, a to pomocí jejich důsledků na učení dopředných 

sítí, které predikují přeskočení pouze na základě dat skladeb. Předzpracovávali jsme 

všechny sloupce kromě posledních osmi odpovídajících acoustic vectoru, které už 

v rámci datasetu měly poměrně „hezké“ rozdělení. Z-skóre normalizace upravovala 

rozdělení na průměr 0 a směrodatnou odchylku 1, a min-max normalizace škálovala 

data do rozsahu 0 – 1. Všechny tyto modely jsme trénovali a testovali na nejmenších 

vzorcích dat, tedy na Datasetu A a Datasetu B (oba asi půl gigabytu dat, 

viz Tabulka 4-1). Výsledky experimentů jsou na Tabulce 7-2. 

 

Tabulka 7-2: Experimenty s předzpracováním dat na učení základních modelů 

 

Zjistili jsme, že předzpracování dat má na výsledky i rychlost učení jednoznačně 

kladné důsledky. Všechny testované modely dosáhly lepších výsledků 

s předzpracovanými daty, a to v obou zkoumaných metrikách. Oba druhy 

předzpracování se osvědčily velmi podobně, avšak min-max normalizace měla přece 

jen o něco lepší výsledky, a to u všech testů. Rozhodli jsme se tedy pro trénink 

Model Typ předzpracování dat MAA FPA 

TF Dense A 

žádné 34,066 50,202 

z-skóre normalizace  38,766 54,116 

min-max normalizace 40,159 54,568 

TF Dense B 

žádné 34,691 46,154 

z-skóre normalizace  39,619 54,488 

min-max normalizace 40,402 54,743 

TF Dense C 

žádné 39,548 54,321 

z-skóre normalizace  40,278 54,909 

min-max normalizace 41,058 54,928 

TF Dense D 

žádné 35,603 51,822 

z-skóre normalizace  39,872 54,623 

min-max normalizace 41,094 54,897 
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složitějších modelů vždy využívat předzpracování pomocí min-max normalizace, 

kterou jsme aplikovali nejen na data skladeb, ale také na data ze záznamů sezení. 

V případě dvou sloupců ze záznamů sezení, které vyjadřují počet přetočení během 

skladby (hist_user_behavior_n_seekfwd a hist_user_behavior_n_seekback), jsme 

navíc na původní hodnoty nejprve aplikovali logaritmus, abychom zmenšili jejich 

rozsah. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

session_position 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

session_length 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

skip_1 80,1 71,9 69,4 68,5 69,4 69,8 68,7 67,7 66,6 66,1 

skip_2 77,5 69,3 66,1 64,9 65,3 65,9 65,7 65,5 64,9 63,5 

skip_3 78,8 74,8 72,3 71,2 70,0 69,5 70,8 70,5 70,6 69,8 

not_skipped 79,3 75,3 72,9 71,6 70,5 69,9 71,0 70,7 71,4 70,3 

context_switch 97,8 96,7 96,7 96,5 96,5 96,4 96,2 96,3 96,4 96,1 

no_pause_before_play 81,9 80,4 80,4 80,6 80,3 80,2 80,3 80,5 80,8 80,7 

short_pause_before_play 84,2 83,5 83,5 83,5 83,7 83,5 83,6 83,5 83,7 83,7 

long_pause_before_play 82,0 80,4 80,5 80,6 80,3 80,2 80,3 80,5 80,8 80,7 

hist_user_behavior_n_seekfwd 96,7 97,2 97,6 97,5 97,8 97,8 97,8 97,7 97,5 97,5 

hist_user_behavior_n_seekbck 97,2 97,2 97,3 97,3 97,3 97,2 97,6 97,6 97,3 97,8 

hist_user_behavior_is_shuffle 99,2 98,6 98,1 97,6 97,1 96,6 96,2 95,9 95,4 95,1 

hour_of_day 81,2 68,0 59,6 53,2 50,1 45,2 41,2 36,5 33,6 30,7 

premium 100 100 100 100* 100* 100* 100 100 100 100 

context_type 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pozn.: Všechna procenta jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo, kromě hodnot 100, které jsou skutečně 

stoprocentní úspěšností. Hodnoty 100* jsou zaokrouhlené.  

 

Tabulka 7-3: Procentuální přesnost predikce sloupců záznamu sezení v 1. až 

10. skladbě druhé poloviny 

 

7.2.2 Modelování kompletních uživatelských interakcí v druhé polovině 

sezení 

Nejprve se zaměříme na výsledky modelování kompletních vlastností záznamu 

sezení. Konkrétně jsme zde zkoumali procentuální úspěšnost při modelování všech 
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Pořadí skladby v druhé polovině 
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sloupců záznamu sezení v rámci druhé poloviny, kromě dvou nepredikovaných 

hodnot – důvodu spuštění a konce skladby. Kompletní soupis výsledků je 

na Tabulce 7-3. 

Jak je vidět z tabulky, model dosáhl stoprocentní úspěšnosti v predikci hned 

několika sloupců na všech pozicích sezení. Konkrétně šlo o první dva sloupce - délku 

sezení a poziie v sezení, které jsou deterministicky určitelné, a také o sloupec 

vyjadřující typ kontextu poslechu. U tohoto sloupce šlo o poněkud překvapivý 

výsledek – domnívali jsme se, že se typ kontextu může v průběhu poslechu měnit 

(minimálně po každé změně hodnoty sloupce context_switch). Zjistili jsme ovšem, 

že v datech se tento kontext během jednom sezení nemění, a nejde tedy o „stejný 

kontext“, o jakém vypovídá sloupec context_switch. Síť se dále také naučila téměř 

se stoprocentní přesností určovat, jestli má poslouchající uživatel prémium účet. 

Predikce této hodnoty je ovšem velmi jednoduchá – většina uživatelů si během 

poslechu neměnila typ účtu, takže se dá předpokládat, že model jednoduše opakuje 

známou hodnotu z první poloviny (což je také správná odpověď, až na několik málo 

uživatelů, kteří si v průběhu 4. až 6. skladby druhé půlky zřejmě zakoupili prémium 

účet). Model dále dosáhl přes 95 procentní úspěšnosti v predikci shuffle módu 

a context switche, a to v podstatě bez ohledu na pozici v sekvenci. U obou těchto 

hodnot se domníváme, že úspěch je daný zejména řídkým výskytem změn v těchto 

sloupcích – jen málo uživatelů zřejmě během poslechu 10 skladeb mění náhodnost 

přehrávání, resp. mezi playlisty. Podobného úspěchu dosáhl model také v predikci 

počtu přetočení během skladby. I zde to odůvodňujeme zejména velmi nízkým 

počtem přetočení v naprosté většině skladeb v datasetu. V případě hodnot 

vyjadřujících, jak dlouhá pauza proběhla před přehráním skladby, dosáhl model 

cca 80-ti procentní úspěšnosti téměř bez ohledu na pozici v sekvenci i na délku 

pauzy. Domníváme se, že to je způsobené zejména důvody, proč uživatelé 

přehrávání zastavují – buď jde např. o pravidelné chování během přeskakování 

„nevyhovujících“ skladeb, nebo to může být způsobeno vnějšími faktory, 

které s poslechem vůbec nesouvisí. V každém případě se zdá, že se toto chování 

v průběhu sezení nemění. To se ovšem nedá říct o přeskakování skladeb – 

tedy 3. až 6. sloupci. V případě přeskakování se model naučil poměrně přesně 

odhadnout chování uživatele v 1. skladbě, avšak s rostoucím počtem skladeb se tato 

přesnost velmi rychle snižuje. Nejmenší rozdíly v přesnosti jsou s postupujícím 

pořadí v sekvenci v přeskakování po dlouhé době, resp. nepřeskakování. Zdá se tedy, 
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že se buďto chování uživatelů při přeskakování v druhé polovině mění a postupně 

se stává více „nahodilé“, nebo že je přímo závislé na přesné znalosti několika 

předchozích chování. Dalším důvodem může být také náš způsob zarovnání dat 

nulami, kvůli němuž se model učí spíš predikovat nuly během posledních skladeb, 

a může tak častěji docházet k chybám. Model také z pochopitelných důvodů 

nedokáže správně predikovat hodinu poslechu. Je zřejmé, že s rostoucí délkou sezení 

se rapidně zvedá pravděpodobnost toho, že v rámci poslechu dojde ke změně hodiny, 

kterou ovšem model nezaznamená. Bez informace o tom, v kolikáté minutě sezení 

začalo, ovšem tuto změnu v podstatě nejde predikovat. Nemyslíme si však, že by 

konkrétní hodina poslechu příliš ovlivňovala uživatelské chování, které se typicky 

spíš řídí celkovou „částí dne“ – tedy např. tím, jestli je ráno nebo večer.  

7.2.3 Modelování přeskakování skladeb v druhé polovině sezení 

V této části textu popíšeme výsledky našich modelů v modelování cílové 

hodnoty soutěže Spotify Skip Prediction Challenge, tedy sloupce skip_2. Nejprve 

se zaměříme na cílové metriky soutěže, tedy MAA a FPA. Výsledky všech modelů 

jsou na Tabulce 7-4. U modelu First Prediction Decoder uvádíme také navíc 

informaci o tom, jestli měl model během trénování/testování k dispozici predikovaná 

(estimated) nebo reálná (real) data. Přístup k reálným datům v průběhu testování je 

samozřejmě proti pravidlům soutěže, a tyto výsledky jsou tak znázorněny šedou 

barvou. Kromě výsledků našich modelů uvádíme pro ilustraci také výsledek vítěze 

a nám nejbližšího řešení Spotify Skip Prediction Challenge, která byla ovšem 

hodnocená na neveřejných testovacích datech. Výsledky cizích prací jsou uvedeny 

kurzivou.  

Prvním zajímavým výsledkem je úspěch základního řešení Last Skip Model, 

které opakuje chování v poslední skladbě první poloviny. Tento model dosáhl MAA 

kolem 54 % a významně tak překonal ostatní základní modely, založené čistě 

na datech skladeb. Model predikující kompletní uživatelské interakce dosáhl 

výsledku o tři procentní body výše a teoretického 12. místa v soutěži. V případě 

modelů predikujících přeskočení v celé druhé polovině jsou výsledky téměř totožné, 

bez ohledu na architekturu i použití vážené/nevážené verze ztrátové funkce. Zdá se 

tedy, že je síť schopna se sama naučit důležitost jednotlivých predikcí i bez explicitní 

penalizace. S tím zřejmě souvisí i fakt, že predikce v první části skladeb druhé 

poloviny, které jsou důležitější, se také jednodušeji předpovídají, a použití 
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koeficientů tedy nenese dostatečné výsledky. Absolutně nejlepších výsledků dosáhl 

model Double Decoder s váženou verzí ztrátové funkce, a to přes 59 % MAA 

a teoretické 8. místo v soutěži. Zajímavé výsledky přinesly modely, zaměřující se 

pouze na predikci následujícího přeskočení. Přestože u tohoto modelu neexistovala 

žádná rekurze v rámci druhé poloviny (tedy žádné přenášení stavů a uchovávání 

paměti), dosáhl model pouze o procento horšího výsledku než ostatní. Je také potřeba 

vzít v potaz, že vstupem tohoto modelu byly z části odhadované data záznamu druhé 

poloviny. Zdá se ovšem, že navzdory těmto omezením se model naučil závislosti 

v datech velmi úspěšně, neboť při přístupu k reálným datům během testování byl 

schopen dosahovat výsledku srovnatelným s vítězem soutěže (byť tento přístup 

samozřejmě je proti pravidlům). Ještě o něco lepších výsledků pak 

First Prediction Decoder dosáhl, pokud měl k dispozici reálná data i během tréninku. 

Z tohoto úspěchu se zdá, že rekurze v druhé polovině mezi jednotlivými prvky 

sekvence není až tak důležitá, a zásadní jsou zejména informace ze skladeb 

bezprostředně předcházejících. 

 

Tabulka 7-4: Úspěšnost modelů v kontextu Spotify Skip Prediction Challenge 

  

Zjišťovali jsme také, jaké jsou přesné úspěšnosti modelů při predikování 

přeskočení v jednotlivých skladbách druhé poloviny, a jaká je jejich skutečná 

Model Ztrátová funkce MAA FPA 

Last Skip Model — 54,084 74,471 

EDSF MSE 57,131 77,509 

Double Decoder binární CE 59,129 78,748 

Double Decoder vážená binární CE 59,148 78,749 

Skip Decoder binární CE 59,036 78,663 

Skip Decoder vážená binární CE 59,033 78,680 

First Prediction Decoder – estimated+estimated binární CE 58,578 78,577 

First Prediction Decoder – real+estimated binární CE 51,124 78,638 

First Prediction Decoder – real+real binární CE 68,112 78,638 

First Prediction Decoder – estimated+real binární CE 64,087 78,577 

8. místo Spotify Skip Prediction Challenge — 58,5 78,5 

1. místo Spotify Skip Prediction Challenge — 65,1 81,2 
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průměrná přesnost (nezávislá na pořadí, na rozdíl od průměrné přesnosti soutěže). 

Výsledky jsou v následující Tabulce 7-5. 

 

 průměr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Last Skip Model 62,68 74,5 67,7 64 62,1 60,1 59,6 60 60 60 60 

EDSF 66,86 77,5 69,3 66,1 64,9 65,3 65,9 65,7 65,5 64,9 63,5 

Double Decoder – weighted  68,84 78,7 71,5 68,5 67,2 67,3 67,8 67,5 67,2 66,8 65,8 

Double Decoder 68,84 78,7 71,5 68,5 67,2 67,3 67,8 67,5 67,2 66,8 65,8 

Skip Decoder – weighted   68,75 78,7 71,4 68,3 67 67,2 67,7 67,5 67,3 66,8 65,6 

Skip Decoder 68,78 78,7 71,4 68,3 67 67,2 67,8 67,5 67,3 66,8 65,7 

FPD – estimated+estimated 68,34 78,6 70,9 67,8 66,4 66,7 67,3 67,2 66,9 66,5 65,2 

FPD – real+real 79,03 78,6 78,3 78,5 78,5 78,4 78,8 79,3 79,7 80 80,2 

 

Tabulka 7-5: Procentuální přesnost predikce přeskočení v 1. až 10. skladbě 

druhé poloviny 

 

Skutečná průměrná přesnost všech modelů je přibližně o 9 % vyšší než 

mean average accuracy, použitá ve Spotify Skip Prediction Challenge. Z výsledků 

Last Skip Modelu je vidět, že chování v druhé polovině se s rostoucí délkou čím dál 

tím víc liší od poslední přeskočení první poloviny, přesto však stále v 60 % případů 

odpovídá i v poslední skladbě sezení. Výsledky ostatních modelů jsou si navzájem 

velmi podobné – u první skladby dosahují přesnosti kolem 79 %, u druhé skladby 

asi 71 % a přesnosti se poté snižují až k poslední skladbě, kde se pohybují okolo 

66 %. Zjistili jsme také, že vážená penalizace chyb téměř neovlivnila přesnost sítě 

v prvních skladbách ve srovnání s nepenalizovanou verzí modelu. Rozdíly 

v úspěšnostech na jednotlivých pozicích sezení těchto modelů jsou pouze nepatrné 

a pohybují se v řádu setin procent. Na výsledcích modelu FPD, který měl přístup 

k reálným datům, vidíme, že predikce během konce sezení není složitější než 

na jejím začátku, neboť model zde dosahuje vyšších přesností. Zdá se tedy, 

že uživatelské chování během konce sezení není nijak rozdílné ani více nahodilé než 

v jeho polovině. Hlavním problémem při predikci je tak zřejmě skutečně slábnoucí 

signál uživatelských interakcí během posledních skladeb. Dalším faktorem, 

který zřejmě ovlivnil výsledky modelů predikujících kompletní druhou půlku sezení, 

mohlo být také zarovnání nulami, jak už jsme zmiňovali výše. Kvůli tomu se zřejmě 
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modely naučily u posledních skladeb častěji predikovat nepřeskočení (tedy 

hodnotu 0), což mohlo snížit celkovou přesnost. 

7.3 Celkové zhodnocení 

Na výsledcích modelů se ukázalo, že uživatelské chování se v rámci rostoucí 

délky sezení zřejmě zásadně nějak nemění. Dále jsme zjistili, že informace 

o skladbách pro predikci uživatelského chování zřejmě není příliš vypovídající, 

alespoň ne bez kontextu uživatelských interakcí. Důležitost těchto informací 

by zřejmě vzrostla za předpokladu, že bychom měli informace o tom, která sezení 

poslouchali kteří uživatelé, a dokázali tak nějak model naučit jejich osobní 

preference. Co se týče záznamů sezení a uživatelských interakcí, ukázalo se, že tyto 

hodnoty zřejmě ovlivňují přeskakování skladeb velmi nerovnoměrně. Náš model sice 

dosáhl téměř bezchybných výsledků při predikci některých hodnot, avšak zpravidla 

šlo buď o hodnoty deterministicky určitelné, nebo o hodnoty, které se mění jen velmi 

zřídka. Predikce těchto hodnot tedy zřejmě modelu nepřináší příliš nových informací 

o uživateli, a stačilo by využít pouze známé hodnoty z první poloviny. 

Dalším závěrem je také zjištění, že rekurence mezi jednotlivými prvky druhé 

poloviny sezení zřejmě nepřináší při predikci příliš nových informací, na rozdíl 

od jiných úloh modelování sekvence, např. při strojovém překladu. Pro závěrečný 

přehled uvádíme také detailní konfigurace učení všech složitějších modelů, 

které jsme v rámci experimentů otestovali (viz Tabulka 7-6). 

 

 Epizody Batch Datasety Optimizátor Seed Loss funkce 

EDSF 5 2048 

Dataset E  

(10 % dat) 

 pro učení,  

Test set  

(2,42 % dat) 

pro testování 

 

Adam 

(α=0.001, 

β1=0.9, 

β2=0.999 a 

ε=10-8) 

0 

MSE 

Double Decoder – weighted  

1 1024 

vážená binární CE 

Double Decoder binární CE 

Skip Decoder – weighted   vážená binární CE 

Skip Decoder binární CE 

FPD – estimated+estimated binární CE 

FPD – real+real binární CE 

 

Tabulka 7-6: Detailní konfigurace učení složitější modelů během experimentů 

  



58 

 

8 Závěr 

Cílem práce bylo modelování chování uživatelů streamovacích služeb. Zvolili 

jsme oblast hudebních streamovacích služeb, kterou jsme představili a vybrali 

vhodný dataset s reálnými záznamy uživatelského chování. Vybraný dataset byl 

původně vydán u příležitosti soutěže společnosti Spotify, jejímž cílem byla predikce 

přeskakování skladeb uživateli během kontinuálního poslechu, a to na základě 

informací z první poloviny tohoto poslechu. Dostupná data jsme detailně popsali, 

společně s pravidly soutěže a jejími předchozími výsledky. Dále jsme provedli 

analýzu dat, rozebrali jejich vlastnosti, a navrhli některé metody předzpracování dat, 

které by ulehčily jejich zpracování. Na základě předchozích prací ze soutěže a také 

z oblasti session based recommendation jsme se rozhodli pro modelování 

uživatelského chování využít umělých rekurentních neuronových sítí. Tento typ 

modelů a algoritmu jejich učení jsme důkladně popsali, a poté navrhli několik 

vlastních architektur. Vytvořili jsme model predikující kompletní uživatelské 

interakce dostupné v datasetu, který dosáhl v predikci přesnosti mezi 63 – 98 %, 

v závislosti na pozici v sezení a typu dané interakce. Pomocí techniky 

transfer learning jsme dále rozšířili tento model na několik dalších, které měly 

za úkol predikovat pouze přeskočení skladby. Nejlepší z těchto modelů dosáhl 

průměrné přesnosti použité v soutěži kolem 59 %, skutečné průměrné přesnosti 

kolem 69 % a predikce přeskočení první následující skladby téměř 79 %. Tento 

model také asi o 6 % překonal zvolené základní řešení, a dosáhl by tak na teoretické 

8. místo v soutěži Spotify Skip Prediction Challenge. Během experimentů jsme dále 

vyzkoušeli, jak moc zjednodušíme problém predikce chování v kontinuálním 

poslechu, pokud modelům dáme přístup k informacím ze všech skladeb 

bezprostředně předcházejících. Ukázalo se, že tento problém je pro modelování 

mnohem jednodušší, neboť tyto modely dosáhly asi 80 % skutečné průměrné 

přesnosti predikce bez ohledu na pozici v sezení. Zdá se tedy, že se uživatelské 

chování s rostoucí délkou poslechu nijak zásadně nemění, avšak existují v něm velmi 

silné krátkodobé závislosti s chováním bezprostředně předcházejícím. 

Cíl naší práce byl poměrně úspěšně naplněn. Navzdory tomu, že jsme 

z výpočetních důvodů dokázali efektivně využít pouze asi desetinu všech dat, dosáhli 

jsme s našimi modely dobrých výsledků v modelování přeskakování skladeb 

ve srovnání s ostatními pracemi. Podařilo se nám také poměrně úspěšně modelovat 
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i ostatní uživatelské interakce, přestože jsme zjistili, že ne všechny predikované 

hodnoty mají zřejmě stejnou vypovídající hodnotu. Náš pokus využít unikátní 

vlastnosti cílové metriky soutěže přímo během učení se příliš neosvědčil, a zdá se, 

že je jednodušší nechat síť se učit samovolně. Ukázalo se také, že samotné informace 

o skladbách nejsou dostatečně vypovídající pro předpověď uživatelského chování, 

alespoň ne bez kontextu „vkusu“ jednotlivých uživatelů. Na základě těchto zjištění 

navrhujeme některé další postupy pro budoucí práce v oblasti predikce chování 

uživatelů streamovacích služeb. 
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9 Budoucí práce 

V poslední kapitole této práce se zamyslíme nad dalšími možnými postupy, 

které navrhujeme vyzkoušet v problematice modelování uživatelského chování. 

Část těchto postupů se týká vylepšení nebo rozšíření metod, které jsme v rámci naší 

práce již vyzkoušeli, a část se týká samotné reprezentace uživatelských interakcí 

pomocí vhodných hodnot. 

9.1 Lepší využití kompletních dat 

Jak už bylo zmíněno v Kapitole 4.5, jedním ze základních problémů, se kterým 

jsme se v rámci této práce potýkali, byla velikost trénovacích dat. I přesto, že jsme 

část výpočtů prováděli na externích serverech s větší výpočetní kapacitou, byli jsme 

schopni efektivně využít pouze asi desetinu dat. Bylo by tak rozhodně zajímavé 

zopakovat naše experimenty na kompletních datech, resp. alespoň jejich větší části, 

abychom zjistili jejich skutečný potenciál ve srovnání s ostatními pracemi. 

Další otázkou je, jestli by učení takového rozsahu vůbec bylo pro síť efektivní, a 

jestli bychom nemuseli změnit i architekturu jednotlivých modelů.  

Alternativním přístupem k využití větší části dat by také mohlo být využití 

ensemble learningu (popsán např. v práci Maclina a Opitze [59]). V této technice je 

obvykle pro řešení daného problému natrénováno hned několik modelů, a celkový 

výsledek je pak dán složením výsledků jednotlivých menších modelů. V našem 

případě bychom tak mohli například paralelně naučit množství 

First Prediction Decoder modelů na jednotkách vstupních souborů, a celkový 

výsledek poté dát dohromady pomocí „hlasování“ o výsledném přeskočení 

nebo nepřeskočení.  

9.2 Další analýza uživatelských interakcí  

Během modelování záznamů sezení jsme zjistili, že ne všechny uživatelské 

interakce v námi zvoleném datasetu mají stejnou vypovídající hodnotu. Zjistili jsme, 

že některé z těchto hodnot se v rámci sezení mění jen velmi zřídka, případně vůbec 

(context_type), a některé zas zřejmě nemají příliš velkou výpovědní hodnotu 

(hour_of_day). Tyto statické nebo téměř statické informace by tedy zřejmě bylo lepší 

zpracovat jiným způsobem, než jsme to v naší architektuře dělali my, 

například je extrahovat jako „celkový kontext sezení“ a logicky je tak oddělit 

od skutečných uživatelských interakcí jako je přeskočení a tak podobně.  
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9.3 Omezení MSSD datasetu 

Dále se domníváme, že záznamy uživatelských interakcí v MSSD datasetu 

nejsou zcela kompletní, co se týče aktivit, které během poslechu služby uživatel 

běžně dělá. Chybí například informace o tom, jestli a kolikrát uživatel přehrávání 

skladby zastavil (pokud např. chce skladbu doposlouchat později), nebo kolik sekund 

z celkové doby poslechu skladby aktivně používal aplikaci (např. hledáním 

v hudební knihovně). Můžeme předpokládat, že tyto chybějící informace by přinesly 

další vhled do celkového chování uživatele, a tedy i výsledné lepší predikce 

uživatelských preferencí.  

Kromě toho také v datech nejsou dostupné informace o tom, kteří uživatelé 

poslouchali která sezení. Kvůli tomuto omezení tak není možné model naučit 

„uživatelské preference“ např. co se týče jeho celkového hudebního vkusu. 

Akustická data jednotlivých skladeb by v kontextu individuálních preferencí jistě 

měla mnohem větší vliv na predikci uživatelského chování, než tomu bylo v případě 

našich modelů, kde tato data zřejmě nehrála až tak zásadní roli. 

9.4 Generative adversarial networks 

Generative adversarial network (GAN) je jednou z moderních architektur 

neuronových sítí, navrženou Goodfellowem a kol. v roce 2014 [60]. Tyto sítě 

sestávají ze dvou částí – generátoru, který se snaží generovat data stejných vlastností 

jako data z trénovací množiny; a diskriminátoru, který se snaží odhalit, která data 

jsou pravá a která jsou „podvrhy“ vytvořené generátorem. Obě části sítě spolu tedy 

„hrají hru“, obvykle s nulovým součtem. Učení sítí probíhá pomocí backpropagace 

skrz obě části sítě, a diskriminátor se tak učí stále lépe rozpoznávat umělé vzory 

v datech, zatímco generátor vytváří stále důvěryhodnější nové umělé vzorky. 

Tyto sítě byly v posledních letech využity v mnoha oblastech a úlohách – 

např. v generování fotografií neexistujících lidí dosáhly až nebezpečné věrohodnosti 

(viz práce Karrase, Laineho a Aily [61]). Práce Bharadwaje, Parka a Lima [62] se 

pokusila poměrně úspěšně přenést tuto architekturu do oblasti session based 

recommendation. Navrhli vlastní typ modelu nazvaný RecGAN (recurrent GAN), 

určený pro modelování uživatelských preferencí v čase (sekvenci). Jejich generátor 

na základě minulých uživatelských hodnocení v čase 0…t-1 vytváří uživatelská 

hodnocení v čase t…t+n, a diskriminátor se snaží odhalit, které prvky sekvence jsou 

skutečná (minulá) hodnocení, a které jsou vytvořené generátorem. Autoři tento 
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model použili jak pro implicitní preference (na datasetu obsahujícím záznamy 

uživatelského jídelníčku), tak pro explicitní preference (hodnocení videí služby 

Netflix), a v obou oblastech dosáhli dobrých výsledků.  

Tuto architekturu bychom mohli zkusit využít i pro modelování uživatelských 

preferencí v našem případě, které by byly vyjádřeny implicitně např. přeskočením 

skladby. Mohli bychom také upravit architekturu tak, aby generátor vytvářel 

kompletní uživatelské interakce (nejen hodnocení, tedy přeskočení), a následně tyto 

generovaná sezení použít jako vstup modelu generujícího konkrétní přeskočení (jako 

v případě First Prediction Decoderu).  
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Seznam použitých zkratek 

MSSD (Music Session Streaming Dataset) – dataset společnosti Spotify použitý 

v práci, viz Kapitola 3.1 

 

BPM (Beats Per Minute) – počet úderů za minutu 

 

MAA (Mean Average Accuracy), průměrná přesnost – verze vážené průměrné 

přesnosti predikce přeskočení použité v soutěži Spotify Skip Prediction 

Challenge, viz Rovnice 3-1 

 

FPA (First Prediction Accuracy), přesnost první predikce – přesnost predikce 

přeskočení v první skladbě druhé poloviny sezení 

 

ReLU (REcitified Linear Unit) – typ aktivační funkce neuronu, viz Rovnice 5-1 

 

MLP (Multi-Layer Perceptron) – vícevrstvá dopředná neuronová síť, 

viz Obrázek 5-2 

 

MSE (Mean Squared Error), střední kvadratická chyba – typ ztrátové funkce, 

viz Rovnice 5-2 

 

Binary CE (Binary Crossentropy), binární CE, binární křížová entropie – 

typ ztrátové funkce, viz Rovnice 5-2 

 

LSTM (Long-Short Term Memory) – architektura rozšiřující základní vrstvu 

rekurentní neuronové sítě, viz Hochreiter a Schmidhuber [49]; Gers a kol. [50] 

 

GRU (Gated Recurrent Unit) – architektura rozšiřující základní vrstvu rekurentní 

neuronové sítě, viz Cho a kol. [3] 

 

EDSF (Encoder Decoder Session Features Prediction Model) – jeden z našich 

modelů, predikuje kompletní uživatelské interakce, viz Kapitola 6.3 
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DD (Double Decoder Model) – jeden z našich modelů využívajících transfer learning 

a EDSF model, predikující přeskočení v druhé polovině sezení, 

viz Kapitola 6.4.1 

 

SD (Skip Decoder Model) – jeden z našich modelů využívajících transfer learning 

a EDSF model, predikující přeskočení v druhé polovině sezení, 

viz Kapitola 6.4.2 

 

FPD (First Prediction Decoder Model) – jeden z našich modelů využívajících 

transfer learning a EDSF model, predikující přeskočení v následující skladbě, 

viz Kapitola 6.4.3 

 

GAN (Generative adversarial network) – architektura neuronových sítí složená 

ze dvou částí, jedné generující „falešná“ data, a druhé tato data rozlišující 

na skutečná a umělá, viz Goodfellow a kol. [60] 

  



73 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 3-1: Popis polí záznamu sezení (session log)............................................... 11 

Tabulka 3-2: Popis polí metadat skladby (track features) ......................................... 13 

Tabulka 4-1: Rozdělení původního datasetu na menší části ...................................... 23 

Tabulka 6-1: Dopředné modely na základě skladeb .................................................. 38 

Tabulka 6-2: Vrstvy EDSF modelu............................................................................ 40 

Tabulka 6-3: Vrstvy Double Decoder modelu ........................................................... 44 

Tabulka 6-4: Vrstvy Skip Decoder modelu ............................................................... 45 

Tabulka 6-5: Vrstvy First Prediction Decoder modelu .............................................. 46 

Tabulka 7-1: Vliv pozice jedné chybné předpovědi na mean average accuracy ...... 49 

Tabulka 7-2: Experimenty s předzpracováním dat na učení základních modelů ....... 51 

Tabulka 7-3: Procentuální přesnost predikce sloupců záznamu sezení v 1. až 10. 

skladbě druhé poloviny .............................................................................................. 52 

Tabulka 7-4: Úspěšnost modelů v kontextu Spotify Skip Prediction Challenge ....... 55 

Tabulka 7-5: Procentuální přesnost predikce přeskočení v 1. až 10. skladbě druhé 

poloviny ..................................................................................................................... 56 

Tabulka 7-6: Detailní konfigurace učení složitější modelů během experimentů ....... 57 

  



74 

 

Seznam grafů 

Graf  2-1: Rozdělení příjmů hudebního průmyslu v US podle zdroje v letech  

2017 – 2019 .................................................................................................................. 7 

Graf  2-2: Rozdělení uživatelů hudebních streamovacích služeb v milionech 

uživatelů, v druhé půlce roku 2019 .............................................................................. 9 

  Graf  4-1: Rozdělení délek sezení ............................................................................ 16 

Graf  4-2: Histogram obvyklosti přeskočení skladeb ................................................. 17 

Graf  4-3: Výskyt jednotlivých skladeb v sezeních ................................................... 17 

Graf  4-4: Srovnání rozdělení hodnot vlastnosti liveness ve službě Spotify a v MSSD 

datasetu ....................................................................................................................... 19 

Graf  4-5: Srovnání rozdělení hodnot vlastnosti tempo ve službě Spotify a v MSSD 

datasetu ....................................................................................................................... 20 

Graf  4-6: Rozdělení hodnot vlastnosti acoustic_vector_7 v MSSD datasetu ........... 20 

  



75 

 

Seznam rovnic 

Rovnice 3-1: Průměrná přesnost pro Spotify Skip Prediction Challenge .................. 14 

Rovnice 4-1: Z-skóre normalizace (standardizace).................................................... 21 

Rovnice 4-2: Min-max normalizace .......................................................................... 22 

Rovnice 5-1: Ukázky aktivačních funkcí neuronu – sigmoida, skoková funkce a 

ReLU .......................................................................................................................... 24 

Rovnice 5-2: Ukázky ztrátových funkcí – střední kvadratická chyba a binární křížová 

entropie ....................................................................................................................... 27 

Rovnice 7-1: Koeficenty u ztrátové funkce upravené pro mean average accuracy 

 .................................................................................................................................... 50 

  



76 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 5-1: Perceptron ............................................................................................ 25 

Obrázek 5-2: Vícevrstvá neuronová síť ..................................................................... 26 

Obrázek 5-3: Různé typy architektur rekurentních neuronových sítí ........................ 33 

Obrázek 5-4: LSTM buňka ........................................................................................ 34 

Obrázek 6-1: Architektura modelu kontextové predikce následujících akcí ............. 36 

Obrázek 6-2: Schéma modelu Encoder-Decoder Session Features Prediction (EDSF)

 .................................................................................................................................... 39 

Obrázek 6-3: Double Decoder (DD) .......................................................................... 43 

Obrázek 6-4: First Prediction Decoder (FPD) ........................................................... 47 

  



77 

 

Seznam algoritmů 

Algoritmus 5-1: Minibatch gradient descent pomocí zpětného šíření ..................................... 27 

  



78 

 

Přílohy 

Součástí této práce je také kód, v němž jsou implementovány popsané modely. 

Tento kód je v elektronických přílohách práce, a je také volně dostupný online 

na Githubu [57]. Popis struktury projektu a návod, jak ho použít, je obsahem 

následujících dvou podkapitol. Grafy se statistikami datasetu MSSD popsané 

v Kapitole 4 jsou rovněž volně dostupné v interaktivní podobě online [19]. Na této 

stránce je také možné najít grafy s některými dalšími zjištěnými statistikami. 

Struktura projektu 

Projekt je napsaný v jazyce Python s využitím některých obvyklých knihoven 

pro strojové učení (Tensorflow, Numpy, Sklearn), jejichž kompletní soupis je 

v souboru requirements.txt. V kořenovém adresáři projektu jsou implementovány 

základní třídy zodpovědné za načtení a zpracování dat, a také za následné učení 

a otestování jednotlivých modelů. V souborech get_track_feature_stats.py 

a get_session_feature_stats je implementováno získávání některých hlavních statistik 

z dat, které jsme popsali v Kapitole 4, jako například rozdělení jednotlivých audio 

features, četnost přeskočení atd. Soubory enums.py a dataset_description.py obsahují 

konstantní hodnoty používané v MSSD datasetu, jako např. označení jednotlivých 

sloupců a jejich možné hodnoty (v případě výčtových typů). V souborech 

track_features_parser.py a data_parser.py jsou implementovány základní třídy 

načítající data ze záznamů sezení a metadat skladeb do programu. Třídě DataParser 

je v konstruktoru předáno jméno složky obsahující soubory s metadaty skladeb a typ 

předzpracování, který se na ně má použít. Pomocí volání metody get_data_from_file 

na této třídě jsou poté načtena data z konkrétního předaného souboru, a to tak, 

že pro jednotlivé skladby v rámci sezení jsou doplněna správná data dle ID skladby. 

Soubor spotify_dataset.py obsahuje implementaci třídy SpotifyDataset, 

která sekvenčně načítá data z jednotlivých souborů a předává je dále pomocí metody 

get_dataset. Jádro učení i vyhodnocování modelu probíhá ve třídě Predictor 

(ze souboru predictor.py), a to na modelu předaném v konstruktoru pomocí metod 

train a evaluate. Prediction_importances.py obsahuje koeficienty „důležitosti“ 

predikce na jednotlivých pozicích v sekvenci, viz Rovnice 7-1. 

Složka preprocessing obsahuje několik implementací třídy DataPreprocessor, 

které mají za úkol předzpracovávat data skladeb. Konkrétně jde tedy o třídy 

MinMaxScaler, StandardScaler a NonePreprocessor. Soubory track_feature_stats.py 
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a session_feature_stats.py obsahují zjištěné statistiky z MSSD datasetu, jako 

např. maximální a minimální hodnoty pro jednotlivé sloupce. 

Ve složce models jsou implementovány třídy odpovídající jednotlivým 

modelům, popsaným v tomto textu. Všechny tyto modely dědí od základní třídy 

Model, která implementuje některé základní metody pro učení a ohodnocení modelů 

na konkrétních datech (zpracovaných třídou SpotifyDataset), jako třeba evaluate 

nebo average_accuracy. Třída NNModel tyto metody dále rozšiřuje/přepisuje 

pro scénář učení a vyhodnocování pomocí dávek. Všechny soubory odpovídající 

modelům obsahují třídu s implementací konkrétního modelu, a lze je také spustit 

jako samostatný skript, který na základě daných parametrů spustí učení modelu, 

otestuje ho, uloží naučené váhy a vypíše výsledky. 

Ve složce saved_models jsou uložené naučené váhy našich hlavních modelů, 

jejichž výsledky jsou uvedeny na Tabulce 7-4. Bash_scripts obsahuje ukázky skriptů, 

pomocí nichž je možné spustit učení modelů na serverech Metacentra, a podrobněji 

je popíšeme v další podkapitole. Některé detailnější zjištěné statistiky, společně 

se skripty vykreslujícími grafy na základě těchto dat do služby Plotly, jsou obsahem 

složky stats.  

Spuštění projektu 

Knihovny, na nichž je projekt závislý, lze nainstalovat pomocí příkazu 

pip install -r requirements.txt. V projektu lze jako samostatné skripty spustit všechny 

soubory, které implementují jednotlivé modely, a to z kořenového adresáře projektu 

pomocí příkazu python –m models.<jméno souboru s modelem>. Všechny tyto 

skripty vytvoří daný model, naučí ho dle zadané konfigurace a následně ho také 

otestují. Váhy naučeného modelu poté uloží do zadané složky a vypíší výsledky 

otestování. Parametry skriptů jsou následující: 

 

--train_folder: cesta ke složce se záznamy sezení, použitých během učení modelu 

--test_folder: cesta ke složce se záznamy sezení, použitých během otestování modelu 

--tf_folder: cesta ke složce s daty skladeb 

--episodes: počet epizod učícího algoritmu 

--batch_size: velikost dávky během učení a ohodnocení 

--seed: náhodné semínko nastavované v programu v knihovnách Tensorflow 

a Numpy 
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--tf_preprocessor: typ přezpracování dat skladeb („MinMaxScaler“, 

„StandardScaler“ nebo None) 

--result_dir: jméno složky, do níž se mají uložit váhy naučeného modelu 

--model_name: jméno, pod nímž se mají váhy sítě uložit 

--saved_weights_folder: pro modely založené na transfer learningu; jméno složky 

s uloženými váhami EDSF modelu 

--trainable_decoder: pro modely založené na transfer learningu; příznak, jestli mají 

být původní vrstvy decoderu EDSF trénovatelné 

--weighted_loss: pro modely predikující kompletní přeskočení druhé poloviny; 

příznak, jestli se má použít vážená verze ztrátové funkce 

--train_on_predicted: pro FPD model; příznak, jestli použít skutečná data druhé 

poloviny během učení 

--eval_on_predicted: pro FPD model; příznak, jestli použít skutečná data druhé 

poloviny během ohodnocení 

 

Pomocí skriptů ze složky bash_scripts lze také spustit učení a ohodnocení 

modelů na serverech Metacentra. Tyto skripty obsahují kromě samotného spuštění 

skriptů s modely také další příkazy, obstarávající kopírování dat a tak podobně. 

Spuštění skriptů musí také být parametrizováno; konkrétně musí být např. určena 

velikost operační paměť nebo doba pro běh procesu. Pro detailnější dokumentaci 

těchto skriptů odkazujeme zájemce na web Metacentra [27]. 

 


