
Angielsko-Polski Słownik ML
(Sty 2019)

A

accuracy
dokładność (ang. accuracy, ACC)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_pomyłek

array
macierz? tablica?

wektor

attention

uwaga skupienie uwagi

koncentracja

atencja nie

to anneal
wyżarzanie

hartować

B

batch

Termin "wsad" (ang. batch) https://pl.wikipedia.org/wiki/Tryb_wsadowy

partia

porcjowanie

BLEU

https://pl.wikipedia.org/wiki/BLEU

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Ocena_tłumaczenia_maszynowego

backpropagation propagacja wsteczna

backward pass przekazanie do tyłu

boundary conditions warunki brzegowe

C

confusion matrix
Macierz błędów (tablica pomyłek)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_pomyłek

computer vision

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Rozpoznawanie_obrazów

D

data augmentation powiększenie/augmentacja danych

dot function

dot product iloczyn skalarny macierzy/wektorow

https://en.wikipedia.org/wiki/Dot_product

https://pl.wikipedia.org/wiki/Iloczyn_skalarny

deep learning głębokie uczenie

http://roboforum.pl/artykul/co-to-jest-deep-
learning

głębokie hierarchiczne uczenie

dependent zależność

E

embedding

osadzenie

zanurzenie?

włożenie

zagnieżdżenie?

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zanurzenie_(matematyka)

Zanurzenie (włożenie) – odwzorowanie różnowartościowe {\displaystyle 
f:A\rightarrow B} f:A\rightarrow B obiektu {\displaystyle A} A w obiekt 
{\displaystyle B} B zachowujące własności obiektu zanurzanego (to, o 
jakie własności chodzi, zależy od rozważanej teorii).

to evaluate
ocenić

ewaluować

F

fine-tuning strojenie

nazywamy fit
wywołujemy fit

dopasuj

feed-forward network
sieć feed-forward

sieć jednokierunkowa

forward pass przekazanie do przodu

G gradient descent

metoda gradientu prostego? metoda gradientowa

Zrównoleglona optymalizacja stochastyczna 
na dużych zbiorach danych

http://www.mini.pw.edu.pl/~mandziuk/
2011-05-25.pdf pojęcia po polsu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_gradientu_prostego

https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_gradient_descent

Nearly all of deep learning is powered by one very important algorithm: 
stochastic gradient descent (SGD). SGD can be seeing as an approximation 
of gradient descent (GD). In GD you have to run through all the samples in 
your training set to do a single itaration. In SGD you use only one or a subset 
of training samples to do the update for a parameter in a particular iteration. 
The subset use in every iteration is called a batch or minibatch.

Gradient descent is an algorithm that minimizes functions. Given a function 
defined by a set of parameters, gradient descent starts with an initial set of 
parameter values and iteratively moves toward a set of parameter values that 
minimize the function. This iterative minimization is achieved by taking steps 
in the negative direction of the function gradient.

H

hidden state
hidden state = memory

stan ukryty

hyperparameter

hiperparametr

https://en.wikipedia.org/wiki/
Hyperparameter_(machine_learning)

I

inference
wnioskowanie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wnioskowanie

input

wkład dane wejściowe wejście

comment, input signal, remark, stimulant, 
stimulation, stimulus

improve polepszyć, udoskonalić, douczyć, poprawić

L

label etykieta

to label oznakować

learning rate tempo uczenia się

szybkość uczenia się
tempo nauki?

szybkość nauki

szybkość/krok uczenia się

wsp. kroku gradientu?

Współczynnik α_k {\displaystyle \alpha _{k}}  jest 
współczynnikiem długości kolejnych kroków. z https://pl.wikipedia.org/wiki/

Metoda_gradientu_prostego

długość kroku

wskaźnik uczenia się

Logit

https://stackoverflow.com/questions/41455101/what-is-the-
meaning-of-the-word-logits-in-tensorflow

Logit is a function that maps probabilities ([0, 
1]) to R ((-inf, inf))

Probability of 0.5 corresponds to a logit of 0. 
Negative logit correspond to probabilities less 
than 0.5, positive to > 0.5.

https://en.wikipedia.org/wiki/Logit

loss

strata utrata

loss function

rodzaj funkcji celu

cost function

funkcja kosztu (błędu)

https://en.wikipedia.org/wiki/
Loss_functions_for_classification

https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_function

linear layers warstwy linearne

M
machine translation

https://pl.wikipedia.org/wiki/
T%C5%82umaczenie_automatyczne

Sebastian Kozłowski
Co to jest tłumaczenie maszynowe?

http://web.archive.org/web/20110427234845/
http://kf.mish.uw.edu.pl/kog/kog_seb.pdf

metrics

notes

http://home.agh.edu.pl/~horzyk/lectures/miw/
MIW-DL.pdf

Smoleń, Tłumacz polskiego 
języka migowego na mowę

http://www.dsp.agh.edu.pl/_media/
pl:dydaktyka:daniel_smolen_-
_praca_magisterska_-_skrot.pdf.pdf

RNN, LSTM, GRUopisane ładnym polskim językiem

Słownik morfologiczny

PoliMorf [39]. Jest to polski słownik składaja ̨cy sie ̨ z 216,992 
leksemów i 3,475,809 form słów. Kaz ̇da pozycja w słowniku opisana 
jest przy pomocy tagów, do których wliczaja ̨sie ̨: liczba, przypadek, 
rodzaj, osoba, stopien ́, aspekt, zanegowanie, akcentowos ́c ́, 
poprzyimkowos ́c ́, akomodacyjnos ́c ́, aglutynacyjnos ́c ́, 
wokalicznos ́c ́.

http://colah.github.io/posts/2015-08-
Understanding-LSTMs/

http://www.dsp.agh.edu.pl/_media/pl:dydaktyka:daniel_smolen_-
_praca_magisterska_-_skrot.pdf.pdfnie tłumaczy większości pojęć

słownik seq2seq

set of encoder outputszestaw wyjść kodera?

specific encoder outputs of the input sequence

keep track of

input, target sentencesźródłowe i docelowe zdania

W
weighted sumsuma ważona

to weightokreślania wagi

V
validation setzestaw walidacyjny

validation datadane walidacyjne

Uuniwersalmy aproksymator

T

Teacher Forcinghttps://machinelearningmastery.com/teacher-
forcing-for-recurrent-neural-networks/

target
wynik?cel?

targetsdane docelowe

tensorhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Tensor

test time augmentation, or just TTA???

training
szkolenie?

trening

S

score function

https://en.wikipedia.org/wiki/Score_(statistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Scoring_rule

funkcja ocenyfunkcja punktacji?

schedulerplanista

Stochastic Gradient Descent (SGD)stochastyczny gradient prosty

stochastic gradient descent with restarts - SGDRmetoda stochastycznego gradientu prostego z restartami 

supervised learning
nadzorowana nauka

nauka z nauczycielem

standard deviation

odchylenie standardowe

https://en.wikipedia.org/wiki/
Standard_deviation

search spaceprzestrzeń wyszukiwania

R
run

wykonać

wywołać

RNNhttps://en.wikipedia.org/wiki/
Recurrent_neural_network

P

padding
dopełnienie

paralel texttekst równoległy

prediction
prognoza

predykcja

to predictpredict
prognozować

przewidzieć

to printwyświetlić

progresspostęp

O

one-hot
kod 1 z n

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_1_z_n

output

urobek

produce

produce

fedrunek

wylot , ujście , odpływ , spust , upust , 
wypust , otwór odpływowy

produkcja

efekt

yieldplon wydobycie uzysk

rezultat

wynik , skutek , efekt , implikacja , 
następstwo , konsekwencja , produkt , twór , 
owoc , plon , pokłosie , żniwo , płód , 
wypadkowa

produkt

to output

oddać

zwrócić

generować wynik

overfittingNadmierne dopasowanie, przeuczenie, 
przetrenowanie, overfitting

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Nadmierne_dopasowanie

N

neural networkhttps://pl.wikipedia.org/wiki/
Sie%C4%87_neuronowa

NLPhttps://pl.wikipedia.org/wiki/
Przetwarzanie_języka_naturalnego
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