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Życie to szkoła. Kiedy rodzimy się, umiemy oddychać, spać, jeść i oczywiście krzyczeć 

(młodzi tatusiowie i mamusie dobrze wiedzą jak to jest). Następnie uczymy się innych 

rzeczy, zwykle poprzez mniejsze lub większe porażki. Na czym to polega? Robimy coś, 

świadomie, lub jak zwykle to bywa, mniej świadomie i wtedy na nasze działania czy akcję 

pojawia się - reakcja. Otoczenia daje nam informację zwrotną, czy to jest dobre czy złe. 

Samo otoczenie również definiuje to co jest “dobrze” czy “źle”. Bo w różnych narodach te 

miary dobra i zła są bardzo różne, czasem wręcz skrajne. 

Uczenie się poprzez kolejne eksperymenty, które niosą ze sobą sporo porażek - jest 

procesem naturalnym. Dzięki wychodzeniu ze strefy komfortu, człowiek zdobywa nową 

wiedzę. Swoją drogą, uczenie się w strefie komfortu zwykle bywa mało skutecznie. Wtedy, 

gdy pojawia się bug na produkcję, którego trzeba naprawiać natychmiast, krzywa uczenia 

się staje się prawie pionowa (zakładając, że na osi Y jest zdobywana wiedza). Co prawda, 

kosztuje to sporo nerwów, ale w ciągu godziny, czasem człowiek jest w stanie zrozumieć 

więcej niż przez tydzień, miesiąc czy nawet rok. 

Boosting 

Dlaczego o tym mówię? Otóż, jest to pewna inspiracja również i w uczeniu maszynowym. 

Trochę czasu zeszło, żeby zrozumieć jak to zastosować w praktyce. 

Już wiesz o algorytmach z grupy - bagging, jeden z najbardziej znanych algorytmów tej 

grupy to lasy losowe (ang. random forest). Poznaj kolejną grupę, która częściowa jest 

podobna do bagging (bo również chodzi o budowanie więcej niż jednego modelu [zwykle 

drzewa decyzyjnego] i następnie uogólnianie wyników), ale ma jedną dość istotną różnicę. 

Ta grupa ma nazwę boosting. 

Przyjrzymy się dokładniej o co w tym chodzi. Słowo boosting oznacza wzmocnienie lub 

zwiększenie. 

Gdy masz jedno drzewo decyzyjne i próbujesz zminimalizować błąd metryki sukcesu (jak 

tylko się da), to działanie może prowadzić do pojawienia się dużego (głębokiego) drzewa. 
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To jedno drzewo może być “za mądre” w wyniku czego pojawiła się przeuczenie się, 

zróbmy to na odwrót, będziemy mieć dużo drzew, ale znacznie mniejszą głębokością (ok. 

5 lub mniej). Dla uproszczenia powiem, że takie drzewa zbytnio upraszczają rzeczywistość i 

można je nazwać “głupimi” albo bardziej fachowo, po angielsku brzmi to “weak learner”:) 

Korzystając z okazji, chcę opowiedzieć historię, to trochę lepiej pomoże wyczuć zalety 

prostej strategii. Isaiah Berlin to człowiek, który urodził się w rodzinie żydowskiej, w 

Imperium Rosyjskim, na terenie obecnej Łotwy, ale większość życia spędził w Anglii, 

między innymi na Uniwersytecie Oksfordzkim. Rozwinął on kilka ciekawych myśli, np. o 

wolności pozytywnej czy negatywnej, ale to wykracza poza temat dzisiejszej rozmowy. 

Również jest słynny esej jego autorstwa, gdzie zacytowano starożytnego greckiego poetę 

Archilocha: „Lis wie wiele rzeczy, ale jeż jedną niemałą”. Również na przykład podzielił 

znanych ludzi do pierwszej czy drugiej grupy. W skrócie chodziło o to, że lis ma w głowie 

za dużo wiedzy związanej ze wszystkimi możliwymi przypadkami, w przeciwieństwie do 

jeża, który uwielbia jedną regułę… ale jaką! Gdy nadchodzi niebezpieczeństwo, jeż 

zawsze robi tę samą rzeczy - zwija się w kłębek. Zwykle to działa dość skutecznie… no 

chyba, że to nadjeżdża samochód.  

W pewnym sensie, gdy mówimy o słabych komponentach (ang. weak learner/base 

learner) w boosting, to mamy na myśli właśnie strategię jeża - wiedzieć jedną rzecz. Dalej 

rozwijamy ten pomysł, że warto mieć armię jeży i każdy z nich będzie skupiał się nad 

trochę innym aspektem życia i będzie miał swoją jedną, ale jak ważną zasadę w życiu. Już 

nawiązując do tej terminologii, wtedy gdy mamy tylko jedno drzewo decyzyjne, to jest 

przykład - lisa. Wie za dużo i przez to właśnie może przegrać. 

Popatrzmy dokładniej jak wygląda proces i na czym polega ta jedna, najbardziej istotna 

różnica pomiędzy boosting i bagging. 

Bagging jest oparty na tym, że buduje się pewna ilość modelu w sposób niezależny. Na 

przykład, model ma 10 czy 100 drzew decyzyjnych (w sklearn to parameter n_estimators) i 

każde z drzew wie tylko o swoim własnym istnieniu. Są budowane w 100% niezależnie 

(między innymi dlatego, taki algorytm można fajnie zrównoleglić). 

Boosting, działa inaczej. Najpierw budujemy pierwsze drzewo, które daje bardzo słaby 

wynik, bo jest bardzo proste (strategia jeża). Następnie, budujemy drugie drzewo, które 

próbuje naprawić błędy pierwszego drzewa. Następnie, budujemy trzecie drzewo, które 
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próbuje naprawić błędy dwóch poprzednich itd. Dlatego proces budowania drzew jest 

procesem iteracyjnym, co jest dość naturalne. Podobnie jak wspomniałem na początku, 

ludzie uczą się w podobny sposób (zwykle ten sposób jest skuteczny): najpierw mały krok, 

następnie poprawa błędów z poprzedniego kroku itd. (swoją drogą, czy to nie przypomina 

Ci zwinnej metodologii jak Scrum? To też bierze się z tej samej idei, tylko zaadaptowanej 

pod wąski temat - jak tworzenie oprogramowania). 

Istnieją różne implementacje boostinga, np. najbardziej znany, historyczny to AdaBoost  

(który pojawił się w 1996 roku i bodajże był jedną z ciekawszych praktycznych realizacji 

[ciężko to sprawdzić, bo było sporo lokalnych inicjatyw]. Pierwsze pomysły podobne do 

koncepcji boosting mają korzenie co najmniej w latach 80. ubiegłego stulecia). Jak 

będziesz mieć więcej wolnego czasu, możesz poczytać lub obejrzeć z ciekawości, jak to 

dokładniej działa. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, teraz ciężko mu 

konkurować z innymi realizacjami boostinga, jak np. Gradient Boosting. 

Gradient Boosting 

To drugie słowe - gradient bierze się od tego w jaki sposób jest zoptymalizowany model. 

To oznacza, że są używane tak zwane gradienty. Teraz jest dobry moment, żeby zapytać, 

czy pamiętasz co to jest pochodna? Myślę, że każdy z nas miał w większym lub mniejszym 

stopniu styczność z pochodnymi w szkole czy na uczelni. Dość często tłumaczyło się to 

jako “szybkość zmian wartości lub przyrost funkcji”. Pamiętam, że wiedziałem o tym, 

również gdy nauczyłem się wielu wzorów, że pochodna: x^2 = 2x  + C (jakaś stała). To 

było wystarczające, żeby wiedzieć, ale nie koniecznie rozumieć, albo czuć praktyczne 

zastosowanie… 

Dopiero po jakimś czasie wróciłem do samodzielnego czytania, co to jest pochodna i jak 

to można zrozumieć. To co powiem teraz to znane rzeczy, jeśli dobrze rozumiesz jak działa 

pochodna możesz pominąć jeden akapit. Jeśli jednak nadal czytasz, to pozwól, że 

wyjaśnię to w ten sposób. Zacznę od problemu, a nie od rozwiązania. Załóżmy, że wiesz 

jak wygląda Twoja funkcja kosztu (ang. loss function).  

Dla uproszczenia załóżmy, że to jest podkowa lub jak mówią w matematyce parabola (do 

góry “nogami”).  Podam Ci jeszcze bardziej namacalny przykład. 
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Wyobraź sobie drogę, która najpierw prowadzi na dół a potem na górę. Twoim zadaniem 

jest dojść do najniższego punktu na tej drodze. Co trzeba wiedzieć, żeby to zrobić? 

Potrzebne są dwie informacje: lokalizacja na drodze (czyli gdzie jesteś w tym danym 

momencie) i wiedza, w którą stronę trzeba iść (czyli gdzie jest najniższy punkt na drodze).  

Załóżmy, że jesteś w punkcie 1, Twoim zadaniem jest znaleźć najmniejszy (najniższy) punkt 

(w tym przypadku punkt 2). Jak patrzysz na obrazek, bardzo łatwo powiedzieć jak tam 

można trafić, prawda? 
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Pytanie, dlaczego jest to łatwe? Bo widzisz, że prawa strona jest niżej niż lewa, dlatego 

jeśli jesteś w punkcie 1 to trzeba iść w prawą stronę, żeby trafić do punktu 2. W 

przypadku jeśli jesteś w punkcie 3, to na odwrót, trzeba iść w lewą stronę, żeby trafić do 

punktu 2. 

Ludzie tworzą różne narzędzia, np. kompas lub żyroskop. Wymyślałem też narzędzie o 

nazwie “stromomierz” które będzie pokazywało dwie informacje: kierunek (góra, dół) i 

intensywność. Kierunek będzie wyrażony przez znak przy liczbie (“-” oznacza dół), gdy 

pokazuje zero, to oznacza, że jest płasko.  

Spróbujmy go zastosować. Gdy jesteś w punkcie 1, “stromomierz” pokazuje: -6. W 

punkcie 2 pokazuje, że jest 0 - cel został osiągnięty. To co pokazuje mój “stromomierz” 

naukowo jest nazywane gradientem. Gradient dąży w kierunku wierzchołka, dlatego 

bierze się minus gradient, jeśli chcemy iść w stronę dołu. 

Używając słowa “iść”, naturalnie nasuwa się pytanie czym jest krok? Bo mając informację 

o kierunku oraz stromości, powinniśmy zdecydować jak duży krok trzeba wykonać. Jeśli 

zrobimy za duży, to możemy ominąć szukany punkt (w naszym przypadku punkt 2), jeśli 
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będziemy robić za krótkie, to wtedy trzeba wykonać zbyt wiele kroków (pamiętaj, że w 

każdym kroku, trzeba będzie popatrzeć na stromomierz wyliczyć gradient). Dlatego, 

zwykle dobór kroku jest zadaniem na “zewnątrz” algorytmu, czyli osoba która będzie go 

używać, ma dobrać krok. Gradient w połączeniu z krokiem, bardziej naukowo nazywa się 

metodą gradientu prostego (ang. gradient descent). 

Swoją drogą, wspomniany krok, ma różne nazwy: step size, learning rate, shrinkage, eta. 

Ale cały czas chodzi o to samo, długość kroku, który należy wykonać z punktu A do 

punktu B. 

Mówiąc o gradientach, warto powiedzieć o jednej dość istotnej wadzie tego podejścia. 

Wtedy gdy optymalizujemy, może znaleźć lokalny minimum (i tym samym pominąć 

globalny). Innymi słowy, metoda gradientowa pomaga znaleźć minimum, ale wcale nie 

gwarantuje, że to jest najniższy (najmniejszy) punkt. 
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Podsumowując: 

1. Gradient to zwykła liczba (lub wektor liczb), która w wskazuje kierunek i 
intensywność wzrostu funkcji w danym punkcie. 

2. Gradient może być ujemny i dodatni. 

3. Gradient sprawdza się przy większej ilości wymiarów (na przykładzie było tylko 2). 

4. Gradient descent, to metoda optymalizacyjna, która fajnie sprawdziła się w 

praktyce w uczeniu maszynowym, jest połączeniem gradientu i kroku (czyli jak długi 

będzie krok). 

5. Ten krok, ma różne nazwy: step size, learning rate, eta, shrinkage… Zwykle jest 

podawany jako parametr zewnętrzny. 

Jest takie przysłowie: “W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, ale w praktyce 

jest”. Istnieje kilka różnych implementacji Gradient Boosting, ale nie każda z nich jest 

równie dobra.  
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Pokażę Ci trzy implementacje, które warto znać i próbować zastosować: 

• XGBoost 

• LightGBM 

• CatBoost 

XGBoost 

Zacznę od cytatu: “When in doubt, use XGBoost”, są to słowa Owen Zhang. Autorem 

XGBoost jest Tianqi Chen i tutaj można znaleźć jego wystąpienia. 

XGBoost jesz szybki (w porównaniu do wielu innych bibliotek). Potrafi wykorzystać 

wszystkie dostępne rdzenie :) Zrzut ekranu podczas rozwiązywania kolejnego zadania 

(akurat wtedy miałem tylko 16 rdzeni). 

XGBoost jest napisany w C++, ale ma nakładki w Python, R czy Julia. Dlatego w tym 

przypadku, czy używasz Python czy R faktycznie jest już mało istotne, bo pod spodem jest 

biblioteka napisana w C++. 

Biblioteka jest już wystarczająco stabilna i gotowa do użycia w produkcji. Między innymi 

używają jej na szeroką skalę większe firmy jak Spotify. 

Oprócz klasycznego XGBoost, istnieje jeszcze tak zwany XGBoost histogram -  to jest 

jedna z nowych (rok 2017) możliwości. W skrócie działa to tak, że liczby ciągle są rozbijane 

na koszyki (buckets). Tylko z tym podejściem trzeba uważać. Po pierwsze, z góry jest 

założenie, że rozkład zmiennych będzie chociażby symetryczny, bo inaczej wszystko trafi 

do pierwszego koszyka. Po drugie, przy bardzo różnorodnych wartościach (high 

cardinality) xgboost hist potrafi być znacznie wolniejszy do klasycznego. 
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Jest możliwość odpalić XGBoost na GPU. Co prawda, jak na razie to rozwiązanie nie 

skaluje się. 

Link do publikacji. 

LightGBM 

Algorytm zaproponowany przez Microsoft. Jest bardzo ciekawy benchmark, gdzie 

porównuje się XGBoost i LightGBM. 

Generalnie mówiąc, jakość modelu (metryka sukcesu) jest podobna dla obu modeli. 

LightGBM jest szybszy, niż XGBoost podczas trenowania, a czasem to dość istotne. 

LightGBM wspiera GPU. 

CatBoost 

Algorytm zaproponowany przez Yandex. Już dawno temu wiedziałem, że Yandex posiada 

MatrixNet, to jest również konkretna implementacja gradient boosting, która jest używana 

w wyszukiwarce (Yandex to taki rosyjski Google). MatrixNet nawet dawał dobre wyniki 

także w innych obszarach, np. pomagał realizować projekt w CERN. 

Wiedziałem, że jest to bardzo ciekawa implementacja, ale zamknięta. Mieli tam swoje 

wynalazki, np. zamiast zwykłego drzewa binarnego używali oblivious tree (zbalansowane 

drzewo). Mają również swoje wynalazki do regularyzacji. Nie tak dawno zrobili wersję 

open-source (co prawda nie Matrixnet, bo jak powiedzieli, to zrobić było ciężko), ale coś 

podobnego o nazwie CatBoost. 
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Jest ciekawy benchmark, gdzie widać, jak CatBoost jest lepszy niż “XGBoost” czy 

“lightGBM” jeśli chodzi o jakość modelu. Jakość wygrywają kosztem swoim własnych 

metod pracy ze zmiennymi kategorialnymi (zwykle opartych na metodzie prób i błędów). 

Co prawda, nie zawsze jest szybszy (ale nad tym dość ostro pracują).  

CatBoost również jest napisany w C++. 

Również, warto wspomnieć o CatBoost Viewer gdzie można obserwować proces uczenia 

się na wykresie. 

Na dzień dzisiejszy, CatBoost musi trochę dojrzeć, żeby być używanym w produkcji, ale 

zapowiada się bardzo ciekawe. Czytałem wywiad o planach rozwoju i są duże ambicje 

(mocny zespół i zaplanowany na to czas). Dlatego warto obserwować rozwój tej biblioteki. 

CatBoost wspiera GPU. 

Link do publikacji. 
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Optymalizacja hyperparametrów 
(ang. hyperparameter optimization) 

Każdy model ma swoje parametry, które aktualizuje w trakcie nauki. Czasem te parametry 

są nazywane wagami. Odpowiedno dobrane parametry odgrywają kluczową rolę w 

modelu. Natomiast istnieją dwa rodzaje parametrów: dobierany przez algorytm 

samodzielnie (w trakcie uczenia się) i podawany z zewnątrz (przez osobę, która używa ten 

algorytm). Ten drugi parametr (zewnętrzny), zwykle jest nazywany hyperparmeter. 

Grid Search 

Załóżmy na początek, że mamy tylko dwa hyperparametry. To będzie maksymalna 

głębokość (max_depth) i minimalna ilość obiektów w węźle (min_samples_leaf) w drzewie 

decyzyjnym. Głębokość może być od 5 do 30 (więcej raczej nie warto) i minimalna ilość 

obiektów od 10 do 100 z krokiem 10. Możemy dobierać parametry metodą siatki (eng. 

grid search). W tym przypadku, załóżmy, że na osi x będzie max_depth na osi y 

min_samples_leaf. Jak widać nawet na dwóch wymiarach nagle okazuje się dość wiele 

kombinacji (25 * 90), nawet jeśli dla min_samples_leaf, trochę uprościmy i krok będzie co 

pięć (10, 15, 20...) to wtedy będzie (25 * 18 = 450). 

Pamiętaj, że każde sprawdzenie wiąże się również z walidacją (np. k-fold cross-validation, 

gdzie k=3 lub nawet k=10). Czyli dla każdego punktu na siatce masz zbudować 3 lub 

nawet 10 razy model. Dla większych danych, nawet jedna iteracja może zająć godziny.  

W pokazanym wyżej przykładzie podałem tylko 2 parametry do optymalizacji. Na przykład, 

XGBoost ma ich znacznie więcej. To wtedy zaczyna przychodzić świadomość, że nawet 

najszybszy komputer na świecie będzie potrzebował dziesiątek czy nawet setek lat na 

wyliczenia. Dlatego, trzeba było wymyślić, coś bardziej optymalnego. I jak zwykle to bywa, 

jak nie wiesz co robić - losuj. 

Random Search 

Trochę przypomina poprzednią wersję - grid search, ale ma jedną dość istotną różnicę - 

zamiast sztywnej siatki, próby są losowane i też z góry jest podawane jak wiele prób 

powinno być wylosowane. Czasem nawet to może dawać dość ciekawe wyniki, ale jak 
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widać, w tym podejściu jest jeden dość istotny minus, losowane kolejno próby w żaden 

sposób nie wykorzystują dostępnej z poprzednich prób, losów wiedzy. Na przykład, 

naszym celem jest dojechać z Krakowa do Warszawy. Próbują raz losować i trafiają do 

Zakopanego, wiedząc, że to jest zły kierunek, warto to wykorzystać w następnych losach, 

żeby badać dokładniej obszar gdzie jest większy potencjał. 

 

Jest nawet publikacja, która twierdzi, że Random Search jest godny uwagi i być może 

nawet zaufania :) Podjęcie decyzji jest po Twojej stronie, osobiście preferuję użycie 

następnego rozwiązania. 

Bayesian optimization 

To jest właśnie bardziej intelektualne podejście gdzie można chylić czoło przed 

naukowcami którzy to “wymyślili”, a w szczególności algorytm o nazwie “Tree of Parzen 

Estimators” (TPE). Ciekawostką jest to, że nie musimy nawet rozumieć szczegółów jak to 

działa pod spodem, żeby móc to sprawnie używać. Są co najmniej dwie biblioteki 

dostępne w Python, które realizują TPE, i są one porównywalnie dobre: 

• Hyperopt 

• SkOpt 

Osobiście używam najwięcej Hyperopt, częściowo jest to kwestia przyzwyczajenia (jak 

działa to nie psuj), ale również brak jest innych alternatyw :) 

MODUŁ 3  |  GRADIENT BOOSTING 
PRAKTYCZNE UCZENIE MASZYNOWE DLA PROGRAMISTÓW 
DATA WORKSHOP !13

http://mfile.narotama.ac.id/files/Umum/Jurnal%20MIT/Random%20search%20for%20hyper-parameter%20optimization.pdf
https://roamanalytics.com/2016/09/15/optimizing-the-hyperparameter-of-which-hyperparameter-optimizer-to-use/
http://hyperopt.github.io/hyperopt/
https://scikit-optimize.github.io/


Podsumowanie 

1. Boosting - to iteracyjny proces uczenia się, każda iteracja zależy od poprzednich. 

2. Boosting próbuje ulepszyć jakość modelu z każdą iteracją, naprawiają błądy 

poprzedników. 

3. Boosting to kompozycja słabych uczniów (weak learner), którzy zwykle w praktyce 

są drzewami decyzyjnymi (ale nie zawsze to musi być prawdą). 

4. Gradient Boosting - używa optymalizację metryki wykorzystując metodę prostego 

gradientu. 

5. Istnieje kilka dobrych bibliotek gradient boosting: XGBoost, lightGBM, CatBoost 

6. Trzy najważniejsze parametry XGBoost (i podobnych): max_depth, n_estimators, 

eta (z tych ostatnich dwóch warto, jeden zafiksować podczas doboru 

hyperparametrów) 

7. Do optymalizacji hyperparametrów warto używać bibliotek, najlepiej opartych na 

bardziej zaawansowanych algorytmach, niż poszukiwanie siatką (grid search). 

Chcesz poznać uczenie maszynowe od strony praktycznej? 
Zapraszam na DataWorkshop.eu 
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