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W raporcie przedstawiono metody uczenia sieci
neuronowych. Przedstawiono podstawowe warianty
uczenia z uykorzystaniem Łzw, reguly delta oraz
przedstawiono problemy uczenia w sieciach
,iu1o"".=twowych. Na podstawie klasycznego
algorytmu wstecznej propagacji b}ędów
prŹedyskutowano czynniki wpływające na szybkość
uczenia.



W pracy ITade91 l opisano sieci neuronowe jako nowe i efektywne

narzędzie współbieżnego przetwarzania informacji, koncenLrując

uwagę na zasadach działania tych sieci i sposobach iclr prakŁycznej

(układowej) rea}izacji. W niniejszym, kolejnym raporcie, dokonamy

przeglądu zagadnień związanych z procesem tak zwanego uczenia,

zastępującego w tych sieciach proces tradycyjnego programowania.

Jest to w}aściwość niezwykle atrakcyjna, poniważ alternatywne

techniki pro8ramowania systemów równoIegtych obliczeń i

wieloprocesorowego przetwarzania danych okazują się na tyle mało

wydajne , że stanowią aktuaInie najbardziej dotkliwą barierę,

ograniczającą rozwój informatyki. lłlarto temu zagadnieniu poświęcić

nieco więcej uwagi , gdyż ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich

dalszych rozważań, dlatego omówimy niżej nieco dokładniej.

Ille wszystkich systemach opratych na równoległych procesorach

i współbieżnych obIiczeniach pojawiają się obecnie probIemy z

praktycznym wykorzysŁaniem potencjalnych możliwości tego

budowanego przez wielu producentów i obecnie juz stosunkowo }atwo

dostępnegosprzętu.PoczynającodsuperkomputerÓw(typuCray)G4Pi

podobnych), poprzez rozmaite specjalizowane struktury systemów

wieloprocesorowych do konkretnych zastosowań (np. system plcAp do

komputerowej anal |zy obrazów), a kończąc na mikrokomputerach klasy

PC wyposażonych w transpuŁery można nówić o rosnąceJ

dysproporcji porniędzy potencjalną mocą obliczeniową sprzętu

(wyrażaną np. w MIPS,ach) a rzeczywistą wydajnością obliczeń

(mierzoną czasem reaIizacji praktycznego zadania). Mimo pozornej

dostępnoŚcibardzoduzychszybkoŚciobliczeń,wynikającychz

parametrów technicznych komputerów wieIoprocesorowych

rzeczywista wydajność procesów przetwarzania danych w wielu

praktycznych zadaniach okazuje się niewystarczająca, ponieważ

brakuje efektywnych narzędzi programowania, zdolnych wykorzystać



te potencjalne możl iwości. Novłoczesne języki programowania,

cieszące się zasłużonym uznaniem w zakresie programowania systemów

jednoprocesorowych nie nadają się dla programowania tego nowego

sprzętu, zaś ich nodyfikacje (Concurrent Pascal, Paralle1 C itp.)

nie są wysŁarczająco udane, by mogły zaspokoić wszystkie rodzące

się potrzeby. Dlatego użytkownicy najnowocześniejszych narzędzi

infornatycznych korzystają z bardzo prymitywnych środków

wspomagających programowanie, na przykład z przeżywającego

prawdziwy renesans, Lrzyd.ziestoletniego juz języka Fortran, albo z

porównywalnego z assemblerami języka occam. Trudno taką sytuację

uznać za zadowalającą i sprzyjającą rozwojowi nowych zastosowań.

DtategotakważnaikorzystnajestmożliwoŚĆuzyskania

samoprogramującegosię(adokładniej-samouczącegosię)narzędzia

równoległego przetwarzania danych w postaci sieci neuronowych.

Uczeniesiecineuronowejjeststosunkowoproste,jesIisieĆ

jest najwyżej dwuwarstwowa, to zrraczy występuje w niej warstwa

wejściowa, będąca "nadajnikiem" inforrnacji (stawiająca zadania) i

warstvra wyjściowa, będąca eIementem wynikowym, dostarczającym

wymaganych odpowiedzi. W takiej sieci dla kazdej synapsy możliwe

jest skompletowanie wszystkich informacji, pozwalających na ocenę

poprawności jej działania: znany jest sygnał wejściowy docierający

do tej synapsy, znany jest sygnał wyjściowy, wygenerowany przez

neuron zawierający daną synapsę oraz znany jest wymagany

(poprawny) sygnał wyjściowy danego neuronu, Poprzez porównanie

aktua).negowyjŚcianeuronuzLym,jakiegooczekujemy,możliwejest

określenie sygnału błędu, który wraz z sygnałem wejściowym tworzy

kompletinformacjiwymaganychdotego,abydokonaĆkorektywagi

synapsy i poprawić jakosć realizacji zadanej funkcji przez

"trenowaną" sieć.

AlgorytmuczeniadlasiecidwuwarstwowejrnożebyĆwięcłatwo



zaproponowany, Edyż wszystkie niezbędne informacje są tu

bezpośrednio dostępne. Jedno z prostszych sformułorłań tego

algorytmu, pochodzące z klasycznej (1960) pracy Bernarda Widrowa i

Marciana E. Hoffa jest następujące. Mnoząc wielkość powstałego (na

rozważanym neuronie! ) błędu sygna}u wyjściowego przez aktualny

sygnał wejściowy rozważanej synapsy otrzymuje się czynnik

korekcyjny, pozwalający na określenie wielkości i kierunku zmiany

wagi Łej synapsy. wspomniana procedura może być rozważana jako

gradientowa procedura optymaIizacyjna, pozwaIająca na możliwie

najszybsze uzyskanie takiego zestawu wag synaptycznych, który

gwarantuje poprawną realizację postawionego przed siecią zadania -

jeśli oczywiście zadanie takie jesl w ogóle realizowalne w k]asie

operatoró" 9"..

opiszemy ten algorytm nieco dok}adniej, ponieważ będzie on

punktem wyjścia i poziomem odniesienia w dalszych rozważaniach.

przyjmijmy, że neurony sieci są w obydwu rozważanych warstwach

jednoznacznie ponumerowane. wówczas interesujące nas {z punktu

widzenia uczenia sieci) wspó}czynniki wag synapŁycznych a e A mogą

być jednoznacznie oznaczone dwoma numerami ,l", gd,zie j jest

numerem kolejnym neuronu drugiej (wyjściowej) warstwy, którego

wagisynaptyczneaktualnierozważamY,aijestnumeremneuronu

pierwszej (wejściowej ) warstwy, stanowiącego żródło sygnału

wejściowego dta opisywanej synapsy, Oczywiście j,j € J(, gdzie N

jestzbioremnumerÓwneuronÓwwcałejrozważanejsieci.

odpowiednioSygnaływystępującewsiecibędąmiałynastępujące

oznaczenia: x, bQdzie sygnałem wyjściowym i-tego neuronu pierwszej

warstwy, czyLi sygnalem podawanym na wszystkie synapsy o

(P), zaś ł będzie sygnałem wyjściowym z j-tegooznaczenlacn u, 
J

neuronu drugiej warstwy, czyli sygnalem w którego wypracowaniu

uczestniczyly wszystkie synapsy o oznaczeniach ";". 
Proces



uczenia sieci polegać będzie na prezentowaniu sieci w kolejnych

krokach u pewnych wzorców sygnałów wejściowych, tworzących zbiór

uczący U
u={*|'),v=I,Z, k, ie

i na dokonywaniu oceny wypracowywanych

wyjściowych Ir'
w = {tr(_'), v = !,2, k, j e /[}

)

NatejpodstawiemoŹliwejestdokonywaniekorektipoprawek

wartości współ czynników wag synaptycznych ,l' ' , zwane dalej

uczenin. Aby zadanie uczenia było dobrze sprecyzowane, konieczne

jest także wskazanie, jakie sygnały wyjściowe powirlny się pojawić

na poszczególnych elementach sieci, Sygnały te (stanowiące

vtzorzec, do którego sieć ma dążyć ) oznaczone będą jako zbiór z (bo

definiują zadanie);
z = {}(') , v = 7,2, ..., k, ; e Nl

)

współczynniki u:r, znieniają się w trakcie prezentacji sygna}ów

,(v) o wielkość Au(j ) 
(') 

, przy czym w najprostszym PrzYPadku
-- t l

reguła uczenia dana jest wzorem:

o,1",,, _ ", ,;l", _ ł,," , "l,, _ ", uj,, "l,,
c € C jest ustalonym współczynnikiem korekcyjnym, " U;''

1

miarą błędu popełnianego przez j-ty neuron na u-tym kroku,

Podany wyżej algoryŁm uczenia można wyprowadzić z żądania

minimąl izacji średniokwadratowego błędu funkcjonowania sieci '

Definiując kryterium stopnia niedopasowania na kroku u jako

n = 
1 T r"(v\ _i(v) )Z'v z \- j I

ponieważ }ączne kryterium niedopasowania i ao x wyrazić można jako
k

f-0- ) Q,
ż,"

możemynapoczątkuposzukiwaĆminimumkazdejskładowejfunkcji

kryterialnej Q,r, a potem zlożymy wyniki, Posłuzymy się przy tym

N}

pTzez sieć sygna}ów

gdzie

jest



znaną techniką gradientową: aby znaleźć mimimun funkcji
o (a(J)tul (t)(t2) (l)(u)
-v. 7 'd2 'd3 ' "

należy zmieniać wszystkie wartości u:J'i

taki sposób, aby zapewnić naksymalnie

oznacza, że zmiany Aa(J)(u) muszą być

wspó}czynnikiem proprcjonalności) ao

aQv

^ r ll=oa
óQt

Pochodną --:- wyznaczymy, 
^-\v )dX

J

gradientu funkcj' Qr,
aQ

, (l)(y) v
^a'=_C--:-.---i r 

aa( ))

aQr
Wartości pochodnych cząstkowych 

#, 
wyznaczamy jako pochodne

1

funkcji zlożonejz
EQ, u;:"'

ryą,
bez trudu ze vrzoru definiującego funkcję

,:" ',,)
(v) (-i = 1, 2,

szybki spadek

proporcjonaIne

odpowiednich

n)w

Qr, a to

(z ujennym

skł adowych

Q:v 60v_

=(ń 
-

oX
J

u;(v)
zaś pochodną ] _, wyliczymy równie latwo uwzględniając (przy

ar( ))
t

_ ,;l'' - ł'," )

zaniedbaniu nieliniowości odwzorovrania
n

-(u) f- (J)(y-1) _.x'-'= ) a - x)Lt
t=1

Wówczas oczywiście
^- 

(v)
oX r (u),-X-^-tll - "i
o^,

i łącznie uzyskujemy potrzebny wynik:

a. ), że
kn

(u)
t

l.j;,(u) - _ 
". ł,= .. (;1') - i','' , "l"' - ", uj'' ,.l''

--t -1 
aa(j) 1 J J r j

Przy okazji warto zauważyć, że strategia uczenia w czasie



prezentacji wszystkich zestawów sygnałów treningowych *:"', v =

1,2, k może być określona jako prosta zasada sumowania

poprawek Oul" (') dl" wszystkich u:
k

u(J)_ a(J)(o) _ I Aa(J)(u)-l ,k,
co jest naturalną konsekwencją wprowadzonej wyżej addytywnej

postaci funkcji Q i wynikającej z niej oczywistej tożsamości

óQ

^ ( i)da-
i

k

I
V=7

aQ v

;l
1

Można udowodnić, że opisany wyżej proces uczenia jest zbieżny,

jeśli tylko stawiane zadanie przekształcenia sygnałów x, w sygnały

x _ jest wykonalne w k}asie zadań realizowalnych przez sieci
)

neuronowe. Co więcej, można udowodnić , ż€ rłłaśeiwe wartości

współczynni.XOw a.(J 
) możliwe są do ustalenia po skończonej liczbie

t

k pokazów. Dowód1 ten daje się przeprowadzić niezależnie od

wartości początkowych współczynników wagowych a(J ) (O), 
zatem

omawiana technika może służyć zarówno do uczenia sleci nowych

metod przetwarzania sygnałów, jak i do "przeuczania" sieci

realizującej już jakiś algorytm w kierunku realizacji innej forny

przetwarzania wejściowych sygnałów.

Założeniem, z którego korzystano w bardzo istotny sposób przy

przedstawionym wyżej wyprowadzeniu reguły uczenia sieci

dwuwarstwowej było założenie o liniowości odwzorowania 9urr. Jak

wiadomo, zalożenie to jest niemożIiwe do utrzymania w śvlietIe

przytoczonych w poprzednim rozdziale wiadomości na temat

funkcjonorłania komórki nerwowej. Dokładniejsze, bardziej wierne

1-Jedna z prostszych

kslaxce tego samego

P}.tN, 1991)

form wspomnlanego dołłodu

auLora pt. "Rozpoznawanie

znalezc moxna w

obrazow" (wyd.



biologicznej rzeczywistości odwzorowanie procesu uczenia wymaga

już bezwzględnie uwzględnienia nieliniowej charakterystyki

neuronu. Jest to konieczne także z punktu widzenia efektywności

procesu uczenia i zasaobności zbioru tranformacji sygnałów,

możliwych do zrealizowania w sieciach wie]owarstwowych. Można

bowiem udowodnić, że w przypadku sieci wieIowarstwowej pewne

istotnie nowe w stosunku do sieci dwuwarstwowej formy

przetwarzania sygnału można uzyskać wyłącznie wprowadzając

nieliniowe elementy w sieci. Dzieje się tak, ponieważ strukŁura

(nawet vlielowarstwowa) zbudowana z ]iniowych e]enentów realizuje -

jako całość - także pewne ]iniowe odwzorowanie, nie na więc w

takim wypadku istotnej róznicy pomiędzy zakresem nożliwości sieci

dwu i wielowarstwowych. króŁka wzmianka o historii badań nad

uczącymi się sieciami neuronowymi pozwala uuświadomoć sobie, jak

bardzo jest to ważne.

Formy przetwarzania informacji mozliwe do osiągnięcia na

drodze uczenia sieci dwuwarstwowych badane były przez

M.Minsaky,ego i S.Papert,a. Konkluzja z tych badań, Zawarta w

książce Perceptrons (1969) wskazywała, że możIiwości takich sieci

są znacznie bardziej ograniczone, niż to początkowo sądzono. wynik

ten, niepodważalnie prawdziwy dla sieci dwuwarstwowych,

przeniesiono dość niefrasobliwie na sieci wielowarstwowe,

generalizując przekonanie o ograniczonej przydatności uczenia

sieci neuronowych. zahamowało to na blisko i5 lat prace nad

neurokomputerami. Jednak późniejsze prace, zwlaszcza ma}o znane

początkowo badania P.J. Werbos,a (1,97Ą) oraz przyjęte z ogromnym

zaintreresowaniem prace D.E. Rumelharat,a, G.E_ Hinton,a i R,J,

WiIiams,a (1986) przyniosly nowe wyniki i wywołały pod koniec lat

80_tych gwałtowny wzrost zainteresowania sieciani neuronowymi,

Zainteresowanie Ło koncentrowało się jednak już wyłącznie na



sieciach wielowarstrwowych, Edyż ich możliwości w zakresie

przetwarzania informacji okazały się bardzo bogate i bardzo

różnorodne - pod warunkiem jednak, co wyżej jasno sformułowano, że

rozvażane będą sieci złożnone z nie]iniowych e]ementów.

Tak wlęc kolejnym zagadnieniem praktycznym, konlecznym do

rozwiązania, jest uczenie sieci zlożonej z nieliniowych e].ementów,

wprowadzamy więc pojęcie sumarycznego pobudzenia neuronu

(u] S (l)(u-ll (u)
e' = \ a' x-JLil

i =1

które wiążemy z jego sygna}em wyjściowym za pomocą funkcji

nieliniow.j 9n^ uwzględniającej - przynajmniej - progowy charakter

zależności między pobudzeniern i wyjściowym sygnałem neuronu:

-{ty) [ _ (y)lx- ' = 9n., L 
.' 

]

WarLozauwaŻyĆ,żefunkcja9n'niemożebyćwybieranacałkiem

dowo}nie , gdyż będzie ona musiała podlegać różniczkowaniu przy

wyliczaniu potrzebnej do ustalenia strategii uczenia pochodnej

aQ

^ (J)'da
t

0Q, 
= 

uo, u.\"' 
= 

,?r. al(r') a"I'' __ ur,, 
. 

d9n,, a"(u)

a^|)| a.(,) łr = ńT;łIrŁ = eT *,-Ę
l J 

,o1 "^J ""J *-t --j J l

!łyznaczenie reguły uczenia jest w tym wypadku zupełnie }atwe,

aQ a"(,r)
ponieważ wartości + oraz J (idenŁvczne poprzednio z

u-(v) a^|J'

^-fu) 
-"-) t

6x'-'
-) ) były już wyżej wyznaczane, Regu}a ta ma postać

a^{JI
t

aQ,

^u( 

j) (U) - _ c_ _:.= c_-*t , 
uur r, 7

t

. d9u,., (u)
l--X

d,e t

J

.^(y) -(v)t", - XJ

co można ponownie zapisać w postaci



^r( 

j) (V|= 
ctl

^ 
(y) (u)dxjt

pod warunkiem jednak,

ogó}nieJszeJ formuły:

że błąd ó(u) będzie tym razem wyznaczarry z,J

6(r) = ,i(u)jj
-(u) , d9n.,

Jd"
)

Jak widać, w dalszych rozważaniach dość istotne znaczenie będzie

miało okreś}enie postaci funkcji 9u., Dta uproszczenia zapisu

dalszych wzorów przyjmijmy, że próg d.,*1 włączymy do globalnego

pobudzenia e, zapisując je w postaci

i(u)_ r ., ))(v-1) ,(v) * 
^e=)a'J 1_*t 

'^t n+l

i=1

być rozpatrywany w taki sam sposób

przy czysto formalnym założeniu,

) sygna} wejściowy stale mający wartość
(u)_.

X=Ln+1 2
gu^ ju=t krzywa 1ogistyczna :

Dzięki temu próg moze

vlspó} czynnlki wagowe

istnieje dodatkowy, (n+1

Wygodną postacią funkcji

jak

że

1.

ł\" = rn" [ 'l''] 
=

( i) (u-1l (y)ai'" x; + a

krzywa ta ma

1+exp

Obok innych korzystnych wła

"-,]

Lakż

t[,
ściwości eitę

Zp."rru wadą krzywej logistycznej jako charakterystyki modelu

neuronu jest to, że przy jej stosowaniu niemożliwe jest

osiąganie wa,tosci i|Y) = o oraz i1')= 
', 

w praktyce trzeba
'- -'j 

J

więc - jeśli jest to konieczne - ustalać pewne arbitralne

wartoŚci,utolasamianeroboczozbrakiemwyjściowegosygnału
i z jego pe}ną (naksymalną) wartością, Zwyczajowo przyjmuje

się zatem , że O.' , i(r')= 0,9

t0



zaletę, że jej pochodna ma

^- (v)
oX j=

aZ('\
w związku z czym błądjO(')

bardzo prostą postać:

i(v) (1 _;(r))jJ

moze być wyrażony wygodnym wzorem

^ 
(u) .^ (v) -(u) ) ł(" ) t, _ 7(v) ,u, = '"J - x) ] )

Wzór ten można jednak stosować jedynie w wypadku, ki"av ij") jest

sygnałem z wyjściowej warstwy sieci _ gdyż tylko wówczas zna'iy

iest svsn"ł i(').
J

Jednak zadanie uczenia sieci wielowarstwowej okazało się

znacznie bardziej zlożone. Sieć wielowarstwowa posiada bowiem

warstwy wewnętrzne, które także wymagają uczenia. W odróżnieniu od

nie podlegającej uczeniu warstwy wejściowej i warstwy wyjściowej,

której uczenie jest łatwe, ponieważ bIą u:"' dIa każdego z,J

tworzącychjąneuronÓwnożebyĆindywidualniewyliczonyi

uwzględniony w korekcie Ar(J ) ('), w odniesieniu do warstw

vrewnętrznych brak bezpośrednich podstaw do orzekania, czy tworzące

je neurony działają poprawnie, czy nie, Mając na względzie te

trudności można oczywiści e zadać pytanie , czy naprawdę konieczne

jest wprowadzanie warstw pośrednich?

Decydujące znaczenie dla konieczności wprowadzenia

wewnętrznych (ukrytych) warstw sieci nerwowej ma stopień

podobieństwa pomiędzy sygnałami wejściowymi wywołującymi podobne

konfiguracje wartości sygnalów wyjściowych, JesIi podobne (w

określonym sensie) sygna}y wejściowe mają wywoływać idetyczne lub

bIiskoznaczne reakcje sieci - wówczas na ogól wystarcza do

realizacji pośtawionego zadania sieć dwuwarstwowa, z procesem

uczenia zlokalizowanym na synapsach drugiej warstwy. JeśIi jednak

sieć musi identycznie reagować na zupełnie niepodobne sygnaly

wejściowe _ wówczas konieczne jest wprowadzenie dodatkowych
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warstw, których sygnały wyjściowe mogą być interpretowane jako

wewnętrzna reprezentacja sygan}ów wejściowych. NaturaInie ta

wewnętrzna reprezentacja nie moze być dowolna, przeciwnie - jej

trafny i celowy wybór decyduje o sukcesie całego przetwarzania.

Często zreszLą postać odwzorowania wejściowej informacji w

warstwie pośredniej moze być bardzo inŁeresującym przedmiotem

badań i refleksji - o czym będzie jeszcze dalej mowa. ChwiIowo

jednak trzeba ustalić, jak można uczyć sieć wielowarstwową.

Pierwsze próby uczenia sieci wielowarstwowych nle były zbyt

zachęcające. Już wczesne prace K.S. Lashley'a (195O) pokazywały

pewien prosty sposób uczenia ta\ich sieci, jednak uczenie to było

pozbawione nożliwości celowego ukierunkowania na rozwiąz5rwanie

konkretnych zadań. Inne podejście polegało na poszukiwaniu

heurystycznych regu} tworzenia struktury warstw ukrytych bez

uczenia (W. A. Litt].e i G. L. Shaw w 1,975 oraz McCleand i D. E.

Rumelhard w 1981 roku). Próbowan o także podejść stochastycznych

(Barto i Anadan w 1985 roku), Iogicznych (Parker 1985) i

uogóInioną regułę delta (Le Cun, 1985). Zasadniczy postęp w tych

badaniach wniosła jednak reguła back propagation Rumelhart'a,

której zasady niżej omówimy.

w przypadku sieci wielowarstwowych gradientowa procedura

minimaIizacji funkcji błędu Q, zastosowana wyżej do uzasadnienia

prostego algorytmu uczenia sieci dwuwarstwowej, nie może

gwarantować w każdym wypadku dobrego wyniku końcowego, ponieważ

funkcja a jest wtym wypadku nieunimodalna i istnieje moż}iwość

zatrzymywania procesu uczenia w punktach lokalnych minimóvl funkcji

0. NaIeży ten fakt uwzględniać przy projektowaniu zadań

wykorzystujących tego typu sieci,

w przypadku rozważania sieci wielowarstwowych wygodnie jest

rozpocząć dyskusję od sieci z jednokierunkowym przeplywem
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sygnałów, sieci tego typu, określane w 1iteraturze jako

feedforward charakteryzują się tym, że sygnały wejściowe komórek

warstw wewnętrznych (ukrytych) pochodzą wylącznie z komórek

wcześniejszych (w sensie kierunku przepływu sygnału) warstw sieci,

a ich z kolei sygna}y wyjściowe przesyłane są wyłącznie do komórek

3
kotejnych, następnych warstw-, Warto zauważyć, że w sieci tego

typu syganły wejściowe większośei neuronów są sygnałami

wyjściowymi innych komórek, przeto w odpowiednich zapisach pojawia

-(v) (v)
się sygnały ł:" zamlast xi , na przykład we vlzorze określającym

pobudzenie komórki
n

-(v) f- (J)(y-1)
e=)aj /- i

t=1

1ub w stale aktualnym wzorze opisującym podstawową regułę uczenia

komórek sieci (także wielowarstwowej):
_ ( i) (t/) -tul :(u)
^"i'' = ,, uJ ",

Jak wykazano w prach Rumelharta i współautorów,w sieciach

tego typu współczynnik określający błąd popełniany prezez

rozważany j_ty neuron u:,, może być wyliczony z rekursywnych
j

formuł :
dro

ó(u) _,i(u) _il.,) , 't,"
-J t-J J d. j

.)

'T.go typu organizacja

względu na brak }ł niej
kompl ikujących anal izę,

-(u)x+a
l n+1

jest prostsza do rozważenia ze

sprzężeń zwrotnych, dość istotnie

jeśli j-ty neuron należy do wyjściowej warstwy, względnie ze wzoru
do

^(u) 
_ "Ykn I a(k ) 

(y) 
ó(y)"j de ? j k

l

cdy j-ty neuron należy do warstwy ukrytej, ale połączony jest z

neuronami o nunerach k warstw, dla których już ustalono wartości

błędOvł ó(Y). Warto zwrócić uwagę, że są to zawsze zawsze neurony
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da]sze w sensie kierunku przepływu sygnału, zaLem następuje tu

proces rzutowania błędów wstecz - stąd nazwa back prapagation,

jaka zostala związana z tą metodą. Warto także odnotować, że w

budowie sygnału 6:'' uczestniczą tyIko składowe ó.(') [ylko tych"j k "

k-tych neurorróv1, które są bezpośednio połączone z rozważanyn j-tym

neuronem (brane są pod uwagę te wagi synaptyczne ,:n) k-tego')

neuronu, które odpowiadają jego połączeniom z j-tym neuronem).

Proces uczenia w rozważanej sieci w kroku u ma więc charakter

dwufazowy. w pierwszej fazie na podstawie wszystkich sygna}ów

, (v) , rl_;^ ^.,^^^t,, --_-:a-!---^ :(u)wejściowych x*-' wyliczane są wszystkie sygnały wyjściowe x,-,. w

trakcie tego procesu Lrzeba postępować kolejno, poczynając od

pierwszej. aż do ostaniej warstwy sieci. Na podstawie porównania

wymaganej odpowiedzni sieci }(r') or^= sygnalów i'r" wyjsciowej

warstwy ustalane są wartości b}ędów 6:"' dIa neuronów warstwy,J

wyjśeiowej, a następnie, posuwając się krok za krokiem wstecz,

ustalane są drogą wstecznej projekcji wartości błędów uj'' w

poszczególnych wcześniejszych ("ukrytych" ) warstwach sieci, Znając

wartości wszystkich b}ędów i sygnały w.3s"io". i(U) na wszystkich

synapsach sieci - można wyznaczyć poprawki Aa(j) 
(U) dla wszystkich

wag synaptycznych "l". Warto zauważyć, żQ stopień złożoności

obliczeniowejproceSuwstecznejprojekcjibłędÓwmapodobną

złożoność obliczeniową, jak proces wyliczania odpowiedzi sieci,

zatem wskazana metoda uczenia nie jest szczególnie kosztowna w

sensieczasuobliczeń.oczywiŚcietenostatniwniosekdotyczy

pojedynczego kroku uczenia v, ponieważ w ogólnym wypadku Iiczba

kroków niezbędna do pełnego nauczenia sieci wymaganej formy

przetwarzania sygnałów jest trudna do o""y4 proces uczenia

4Rozwiązanie "klasycznego"

modulo dwa" wymagało

zadania realizacji sieci "suma

(przy znajdowaniu poprawnego
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dalsze w sensie kierunku przepływu sygnału, zatem następuje tu

proces rzutowania błędów wstecz - stąd nazwa back propagation,

jaka zostala związana z tą metodą. Warto Lakże odnotować, że w

budowie sygna}u Uj"' uczestniczą tylko składowe Ul"' tylko tych

k-tych neuronów, które są bezpośednio połączone z rozważanym j-tym

neuronem (brane są pod uwagę te wagi synaptyczne .:*) k-tego'J
neuronu, które odpowiadają jego połączeniom z j-tym neuronem).

Proces uczenia w rozważanej sieci w kroku u ma więc charakter

dwufazowy. W pierwszej fazie na podstawie wszystkich sygnałów
(v) - (v)

wejściowych x'-' wyliczane są wszystkie sygnały wyjściowe x'- '. W

trakcie tego procesu trzeba postępować kolejno, poczynając od

pierwszej, az do ostaniej warstwy sieci. Na podstawie porównania

wymaganej odpowiedzni sieci }(.') or^, sygna}ów i(,') wyjściowej
J)

warstwy ustaIane są wartości błędów ó:"' dla neuronów warstwy'j

wyjściowej, a następnie, posuwając się krok za krokiem wstecz,

ustalane są drogą wstecznej projekcji wartości błędów ó:'' w
J

poszczególnych wcześniejszych ("ukrytych" ) warstwach sieci. Znając

wartości wszystkich błędów i sygna}y we.lsciowe i(u) na wszystkich

synapsach sieci - można wyznaczyć poprawki Our;lt)t dla wszystkich

wag synaptycznych ^:j). 
Warto zauważyć, że stopień złożoności

obIiczeniowej o.o""Ju wstecznej projekcji błędów ma podobną

złożoność obliczeniową, jak proces wyliczania odpowiedzi sieci,

zatem wskazana metoda uczenia nie jest szczególnie kosztowna w

sensie czasu obliczeń. Oczywiście ten ostatni wniosek doLyczy

pojedynczego kroku uczenia v, ponieważ w ogó}nym wypadku Liczba

kroków niezbędna do pełnego nauczenia sieci wymaganej formy

przetwarzilnia sygnałów jest trudna do o"..ry4 proces uczenia

4Rozwiązanie "kIasycznego"

modulo dwa" wymagało

zadania realizacji sieci "suma

(przy znajdowaniu poprawnego
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powinien być oczywiście jak najszybszy. Oznacza Lo, źe powinno się

stosować możliwie jak największe wartości parametru c.. Jednak za

duźe wartości tego parametru wprowadzać mogą oscylacje do procesu

poszukiwania wymaganego rozwiąznia, a nawet mogą prowadzić do

procesu uczenia, który będzie rozbieżny. Dobrym sposobem

ograniczenia negatywnych skutków wzrostu wartości ", 
jest

stosowanie swoistej "bezwladnośei" w procesie uczenia.

Wprowadzenie tej "bezwładności" polega na uzależnieniu aktualnie

wprowadzanej poprawki wartości wag l"jj' (')od poprzednio

wprowadzonej poprawki arlj' (u-1). Przykładowy vłzór, rekomendowany

w Iiteraturze może *r*. rn'rua następującą postać:

A"(j)(v)= c ó(u) -(u) * c La(j)(u-1)ilji 2i

Dobór odpowiednich wartości c, i c, jest w znacznym stopniu sprawą

odpowiedniej praktyki, z prac Rumelhardta wynika jednak, źe celowe

jest przyjmowanie ., = 0.9, zaś z innych prac wynika, że dobre

wyniki otrzymywano dla ", = 0.5, ale d]a bezpieczeństwa (grozi

niestabilność iteracji) stosowano najczęściej cr ż 0.25.

W przypadku uczenia sieci wielowarstwowej celowe jest

unikanie jednakowych wartości początkowych ujj''o'. W wyniku

synetrii, jakie powstają przy identycznych wartościach a(j ) (o)

i

proces uczenia metodą back propagation może okazać się

niefektywny.

Yves Chauvin badał zależność efektywności uczenia sieci

omówioną wyzej metodą od liczby ukrytych warstw. Okaza}o siQ, że

1iczba niezbędnych pokazów maleje ze wzrostem liczby warstw sieci,

rozwiązania) aż 558 serii pokazów wszystkich czterech
możliwych kombinacji sygnałów wejściowych, zaś inny

opisywany w 1iteraturze eksperyment dotyczący tej samej

funkcji (zresztą nieudany, gdyz proces uczenia zatrzymał się
w ninimum loka}nym funkcji Q) wymagaŁo aż 6587 iteracji!
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co w dobryn przybliżeniu opisuje formuła
N=.a-co1o8rK

gdzie jV jest liczbą pokazów, niezbędnych do uzyskania założonej

dokładnosci realizacji zadanej funkcji, a K jest liczbą ukrytych

warstw sieci. We wspomnianych wyżej doświadczeniach empirycznie

uzyskano stałe ", = Z8O oraz c4 = 33.

Badano także znalezność iV od współczynnika cr. Uzyskano

zrraczące przyspieszenie pracy algorytmu uczenia ze wzrostem

współczynnika c, (na przykład dla c, = 0.1 osiągnięcie poprawnego

działania sieci XOR wymagało 450 prezentacji, natomiast dla c, =

0.75 wystarczało juz tylko 68 prezentacji), a także stwierdzono,

że dla c > 0.75 grozi niestabi]ność procesu uczenia.
1

Niektórzy autorzy proponują d]a oceny złożonośei

obliczeniowej algorytmu wstecznej propagacji formułę wielomianową,

okreslającą czas uczenia T w zależności od }iczby pokazów /V.

Sugerowana formula ma kształt
c

T = c + C N7

Parametry tego wzoru zależą oczywiście od rodzaju użytego

oprogramowania, szybkości stosowanego komputera i Iiczby warstrł

sieci. Praca K. G. Morse'a podaje wartości .u = 'J,78, cu = 0,014 i

c = 3,535 co można przyjmować w dalszych pracach jako wstępną,
7

orientacyjną wskazówkę.
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