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Michał Polański

• SSN są dobrym narzędziem służącym do rozpoznawania 
skomplikowanych wzorców i prawidłowości w bardzo dużych 
zbiorach danych – mogą nauczyć się generować właściwe 
wartości wynikowe w odpowiedzi na odpowiedni zestaw 
danych wejściowych po dostatecznie długim treningu na 
zestawie danych treningowych

• Nadają się do prognozowania kursów akcji, kursów walut itp. 
przy stosunkowo małej wiedzy analityka na temat 
prawidłowości danego rynku, rozkładów prawdopodobieństwa 
itd.

• Korzystanie z sieci neuronowych w pakiecie R wymaga 
minimalnej wiedzy na temat ich działania
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• 1943 – Warren McCulloch i Walter Pitts przedstawili pierwszy 
matematyczny opis komórki nerwowej i przeanalizowali 
problem przetwarzania danych w ramach takiego modelu

• Lata 40. – Donald Hebb (kanadyjski psycholog) postawił 
hipotezę dotyczącą uczenia się przy wykorzystaniu mechanizmu 
neuroplastyczności

• 1950 – powstają pierwsze sieci neuronowe

• 1957 – budowa pierwszej sieci perceptronowej przez Franka 
Rosenblatta

• 1975 – budowa kognitronu przez Kunihiko Fukushimę –
wielowarstwowej sieci neuronowej z algorytmem uczącym

• 1982 – opracowanie modelu sieci rekurencyjnej przez Johna 
Hopfielda, w której możliwa jest komunikacja wielokierunkowa, 
a dzięki asocjacyjnej strukturze i wielokrotnej komunikacji 
między neuronami możliwe jest dokładne rozpoznawanie 
wcześniej wyuczonych wzorców
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• Matematyka

• Fizyka

• Chemia organiczna, biochemia

• Neurobiologia (neuroanatomia i neurofizjologia)

• Psychologia

• Kognitywistyka

• Cybernetyka, teoria systemów

• Informatyka

• Bardziej poprawnie: sztuczne sieci neuronowe
• Zestaw metod analizy danych zaliczanych do tzw. sztucznej 

inteligencji
• Ogólna nazwa struktur matematycznych i ich (…) modeli, 

realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez 
rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących 
pewną podstawową operację na swoim wejściu (Wikipedia)

• Naśladują pracę mózgu
• Zwykle składają się z kilku warstw, z których każda zawiera po 

kilka sztucznych neuronów (matematycznych odpowiedników 
biologicznych neuronów)

• Stanowią rozwinięcie idei równoległego przetwarzania danych
• Modele SSN mogą być realizowane sprzętowo lub programowo 

(najefektywniej)
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• prognozy cen
• prognozy giełdowe
• prognozowanie sprzedaży
• interpretacja badań biologicznych
• analiza badań medycznych
• dobór surowców
• poszukiwania ropy naftowej
• sterowanie procesów przemysłowych
• analiza problemów produkcyjnych
• dobór pracowników
• planowanie postępów w nauce
• selekcja celów śledztwa w kryminalistyce
• diagnostyka układów elektronicznych*

• *Źródło: Wikipedia

• w programach do rozpoznawania pisma (OCR)

• na lotniskach do sprawdzania, czy prześwietlony bagaż 
zawiera niebezpieczne ładunki

• do syntezy mowy*

• *Źródło: Wikipedia
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1. Predykcja

2. Klasyfikacja

3. Kojarzenie danych

4. Analiza danych

5. Filtracja sygnałów

6. Optymalizacja*

• *Źródło: Tadeusiewicz, R. (1993). Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza RM

• Chociaż obecnie działanie sieci neuronowych można symulować za 
pomocą komputerów, to jednak klasyczne metody, procedury i 
algorytmy analizy i przetwarzania danych mają wiele słabych stron, 
do których zaliczyć można:
• podatność na błędy

• sekwencyjność przetwarzania danych 

• trudność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków

• Sieć neuronowa rozwiązuje powyższe problemy, ponieważ:
• jest układem rozproszonym, przez co błędy pojawiające się w jednej części 

układu nie muszą automatycznie wywoływać błędów w innej części

• przetwarzanie jest symultaniczne (jednoczesne), a gdy symulowane za 
pomocą komputera, to współbieżne

• sieć jest adaptacyjna – dostosowuje się do nowych okoliczności i potrafi się 
samoorganizować

• W dodatku, sieć potrafi sama się uczyć
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• O efektywności sieci neuronowych może świadczyć również to, 
neuron przekazuje informację o 10� razy wolniej niż komputer, 
ale dzięki temu, że mózg składa się z 10�� równocześnie 
działających neuronów, to moc obliczeniowa takiej sieci jest 
nieporównywalnie większa

Źródło: Sadowski, B. (2005). Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN



2012-11-21

7

Źródło: Sadowski, B. (2005). 
Biologiczne mechanizmy zachowania 
ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN

Źródło: Sadowski, B. (2005). Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN
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Źródło: Sadowski, B. (2005). Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN

• Gdy całkowite natężenie sygnałów z sąsiednich neuronów, które 
docierają do dendrytów naszego neuronu przekroczy określony 
próg aktywacji, zainicjowany zostaje potencjał czynnościowy 
(aktywacyjny), który swoją aktywność przekazuje do kolejnych 
neuronów

• Komunikacja między neuronami ma charakter elektrochemiczny 
– potencjał czynnościowy wiąże się ze zmianami napięcia 
elektrycznego, który wynika ze zmian równowagi chemicznej w 
komórce nerwowej (pompa sodowo-potasowa), ale sam sygnał 
(tym samym informacja) dociera do kolejnych komórek 
najczęściej za pomocą neuroprzekaźników (neurotransmiterów) 
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• Donald Hebb odkrył, że synapsy, które przekazują 
neuroprzekaźniki do kolejnych neuronów mogą zmieniać swoją 
czułość w zależności od tego, jak często lub w jakich 
okolicznościach inny neuron komunikował się z naszym

• Kiedy sygnał przechodzi przez synapsę, może się wzmacniać lub 
osłabiać w zależności od własności synapsy. Te własności (wagi) 
synaps mają wpływ na sposób, w jaki mózg przetwarza 
informację. Z drugiej strony procesy zachodzące w mózgu mogą 
spowodować zmiany wagi synapsy. Te dwa fakty doprowadziły 
(…) Hebba do hipotezy, że regulowanie wag synaps jest 
podstawą zapamiętywania i uczenia się (Białynicki-Birula, 
Białynicka-Birula, 2007, s. 145)

• Sieć neuronowa stanowi układ rozproszony w przeciwieństwie 
do komputera, który ma układ scentralizowany

• Każda SSN składa się z kilku połączonych ze sobą sztucznych 
neuronów

• Każde sztuczne złącze neuronów, odpowiednik synapsy, ma 
przypisaną sobie liczbową wagę; gdy sygnał (który też jest 
liczbą) przechodzi przez złącze, zostaje pomnożony przez tę 
wagę. Sztuczny neuron przejmuje nadchodzące sygnały, stosuje 
pewne proste funkcje do ich sumy i (po przekształceniu za 
pomocą funkcji aktywacji – przyp. MP) wysyła wynik (Białynicki-
Birula, Białynicka-Birula, 2007, s. 146)
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• Żeby otrzymać gotową do rozwiązania określonego problemu 
sieć, potrzebne są 2 etapy:

1. Projektowanie sieci – decyzja, ile wybrać neuronów i jak określić 
powiązania między nimi poprzez konstrukcję skierowanego 
grafu reprezentującego sieć

2. Uczenie sieci – dopasowanie wag na podstawie próbnych 
danych, wejściowych tak, by sieć mogła „uczyć się” spełniać 
swoje zadanie (Białynicki-Birula, Białynicka-Birula, 2007, s. 
148)

• Neurony wejściowe – odpowiednik neuronów czuciowych 
(receptorów)

• Neurony wewnętrzne (ukryte) – odpowiednik neuronów 
pośredniczących znajdujących się w rdzeniu kręgowym i w 
mózgu

• Neurony wyjściowe – odpowiednik neuronów ruchowych, 
motorycznych (efektorów)
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• Podstawowy element sieci neuronowych

• Uproszczony matematyczny model biologicznego neuronu

• Posiada wiele wejść i jedno wyjście

• Każdemu z wejść przyporządkowana jest waga wejścia w postaci liczby rzeczywistej

• Wartość na wyjściu neuronu jest sumą iloczynów wartości podanych na wejściu i 
odpowiadających im wag, która to suma następnie przekazywana jest do funkcji 
aktywacji , która decyduje o tym, jaka wartość zostanie zwrócona na wyjściu

• Ww. suma obliczana jest wg wzoru:

• � � �� 	 ∑ �� ∙ ��
�
���

• Źródło: Wikipedia

• Zakładamy, że wartość sygnału ��	wynosi 1, natomiast waga 
�� nazywana jest progiem (ang. bias)

• Wagi mogą przyjmować wartości większe lub mniejsze od zera, 
co za tym idzie po zsumowaniu wszystkich iloczynów wag i 
sygnałów wejściowych, wartość takiego sygnału � też będzie 
mogła być większa lub mniejsza od zera

• Funkcja aktywacji � � �(�)
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• Potencjał czynnościowy = potencjał aktywacji

• Funkcja, na podstawie której określa się jest wartość wyjścia 
neuronów SSN

• Aktywacja prawdziwego neuronu następuje skokowo przy 
przekroczeniu pewnej granicy sumarycznego natężenia wszystkich 
przychodzących sygnałów (Białynicki-Birula, Białynicka-Birula, 
2007, s. 147)

• Takie zachowanie można modelować przy zastosowaniu funkcji 
progowej (na następnym slajdzie)

• W SSN stosuje się bardziej „liberalne” podejście jeżeli chodzi o 
zastosowanie funkcji aktywacji. Stosowane są różne klasy funkcji 
w zależności od potrzeb analityków oraz charakteru danych

• Funkcja aktywacji jest unipolarna, gdy przyjmuje wartości 
zasadniczo 1 lub 0

• Funkcja aktywacji jest bipolarna, gdy przyjmuje wartości 
zasadniczo 1 lub -1 (najczęściej stosowana w sieciach 
perceptronowych)
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• Funkcja progowa

• Funkcja liniowa

• Funkcja sigmoidalna
• funkcja tangens hiperboliczny

• � � � �	sgn � 	 �

• Funkcja często stosowana 
w SSN

• Zaleta: prostota

• Wada: nieciągłość w 
punkcie progowym
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• � � � �� 	 �

• � � �
�

������
	 c

• Najczęściej stosowaną 
funkcją z tej klasy jest 
funkcja tangens 
hiperboliczny (na 
rysunku)
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• Perceptron - sieć neuronowa najprostszego typu. Pojęcie to stosowane jest 
zamiennie do określenia sieci składającej się z:
• pojedynczego neuronu McCullocha-Pittsa

• pewnej liczby neuronów wejściowych, których wyjścia połączone są z wejściami pewnej liczby 
neuronów wyjściowych; mimo iż ten typ perceptronów bywa nazywany perceptronem 
dwuwarstwowym, zwykle określa się go mianem perceptronu jednowarstwowego, ponieważ 
właściwą warstwą dokonującą sumowania i obliczania wyjścia według wartości funkcji aktywacji 
jest tylko warstwa druga

• wielu warstw neuronów, gdzie wyjścia poprzedniej warstwy łączą się z wejściami kolejnej; są to 
tak zwane perceptrony wielowarstwowe

• Działanie perceptronu polega na klasyfikowaniu danych pojawiających się na 
wejściu i ustawianiu stosownie do tego wartości wyjścia. Przed używaniem 
perceptron należy wytrenować podając mu przykładowe dane na wejście i 
modyfikując w odpowiedni sposób wagi wejść i połączeń między warstwami 
neuronów, tak aby wartość na wyjściu przybierała pożądane wartości*

• Źródło: Wikipedia

• Składają się z warstwy wejściowej, pewnej liczby 
warstw ukrytych i warstwy wyjściowej

• Nie zawierają zamkniętych pętli (cykli)

• Informacja dostarczona do neuronów wejściowych 
przechodzi przez taką sieć raz zanim dojdzie do 
neuronów wyjściowych i wtedy stan sieci się stabilizuje

• Połączenia skierowane są zawsze od warstwy wejściowej 
do warstwy wyjściowej (Białynicki-Birula, Białynicka-
Birula, 2007, s. 150)
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• Warstwa wejściowa

• Warstwy ukryte 

• Warstwa wyjściowa

Źródło: Wikipedia

Źródło: Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I. (2007). Modelowanie rzeczywistości. Jak w 
komputerze przegląda się świat. Warszawa: WNT
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• Neurony oznaczamy symbolami !�
", gdzie # numeruje warstwy (# � 1 to 

warstwa wejściowa a # � $ to warstwa wyjściowa), % numeruje neurony w 
warstwie. Sygnały wychodzące od neuronów oznaczamy symbolami &�

". Sygnały 
wchodzące do sieci oznaczamy przez '� natomiast wychodzące przez (�

• Dla każdego neuronu !�
� przyjmij &�

� równy '�
• Dla każdej warstwy # począwszy od # � 2, a skończywszy na # � $:

Dla każdego neuronu !�
" w warstwie # zsumuj dochodzące sygnały pomnożone przez 

odpowiednie wagi połączeń, zastosuj do tej sumy funkcję aktywacji �, otrzymując w rezultacie 
sygnał wychodzący &�

" .

Innymi słowy,

&�
" � � ∑ �+,�

"-��+
"-�./�0

+�� ,

gdzie 1"-� jest liczbą neuronów w warstwie # − 1, a �+,�
"-� jest wagą połączenia neuronu 

!+
"-� z neuronem  !�

"

• Dla każdego neuronu w warstwie wyjściowej # � $ sygnał &�
3 jest %-tą 

składową sygnał wychodzącego z sieci (�

• *Źródło: Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I. (2007). Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze 
przegląda się świat. Warszawa: WNT

• Sieci neuronowe mają zdolność do uczenia się, czyli zdolność do 
samodzielnego dostosowywania współczynników wagowych 

• Uczenie sieci jest to wymuszenie na niej określonego reagowania na zadane 
sygnały wejściowe

• Dzięki temu mają one charakter sztucznej inteligencji, potrafią samodzielnie 
przystosowywać się do zmieniających się warunków

• Celem uczenia jest taki dobór wag w poszczególnych neuronach, aby sieć 
mogła rozwiązywać stawiane przed nią problemy 

• Uczenie jest konieczne tam, gdzie brak informacji o powiązaniu wejścia z 
wyjściem lub jest ona niekompletna, co uniemożliwia szczegółowe 
zaprojektowanie sieci „z góry”*

• *Źródło: http://ssn.elektrotechnika.ip.pwsz.edu.pl/ssn6.php
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• Uczenie może być realizowane 

• etapowo

• krok po kroku

• poprzez jednorazowy zapis

• Jednorazowy zapis ma miejsce wtedy, gdy wagi dostrajane są w wyniku jednej 
sesji treningowej, podczas której korzysta się z całego zbioru wzorców par 
wejście/wyjście. Sygnały sprzężenia zwrotnego wytwarzane w sieci nie biorą 
udziału w jej dostrajaniu

• Dla innych sieci neuronowych typowe jest raczej uczenie z wykorzystaniem 
sprzężenia zwrotnego z otoczeniem, umownie zwanym nauczycielem, które jest 
realizowane etapowo

• Sztuczne sieci neuronowe dzięki swoim właściwościom mają możliwości uczenia 
się na podstawie:

• przykładów

• doświadczeń*

*Źródło: http://ssn.elektrotechnika.ip.pwsz.edu.pl/ssn6.php

• Uczenia sieci neuronowej zwykle przebiega według 
określonego algorytmu uczenia, który automatycznie 
dopasowuje wagi połączeń w sieci

• Najprostszy algorytm uczenia pochodzi od J. Hopfielda, który 
oparł tą metodę na obserwacji Hebba, zgodnie z którą wartość 
intensywności reagowania synapsy na potencjał czynnościowy z 
pewnego neuronu wzrasta wówczas, gdy oba te neurony 
„odpalają” jednocześnie 

• Proces ten leży u podstaw pamięci asocjacyjnej, czyli zdolności 
kojarzenia ze sobą dwóch lub więcej obiektów (Białynicki-
Birula, Białynicka-Birula, 2007, s. 152)
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• W wielowarstwowych sieciach neuronowych muszą istnieć co najmniej 
dwie warstwy – wejściowa i wyjściowa, a między nimi ew. mogą 
znajdować się warstwy ukryte

• Jeżeli sieć zawiera tylko dwie warstwy, to warstwę wejściową 
utożsamiamy z warstwą ukrytą

• Czasem jako warstwę wejściową rozumie się wektor sygnałów 
wejściowych podawanych na sieć neuronową

• *Rutkowski, L. (2006). Metody i techniki sztucznej inteligencji. 
Inteligencja obliczeniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• W obrębie tej samej warstwy neurony nie mogą łączyć się ze 
sobą

• Sygnały przekazywane są od warstwy wejściowej do 
wyjściowej (stąd nazwa jednokierunkowe), przy czym nie 
występują sprzężenia zwrotne do warstw poprzednich

• Proces uczenia nazywamy uczeniem nadzorowanym, gdzie 
podstawą uczenia jest ciąg uczący składający się z pary dwóch 
wektorów – wektora danych wejściowych i wektora danych 
wyjściowych

• Ponieważ wiemy, jaka powinna być wartość wyjściowa  
(znajduje się ona w ciągu uczącym), będziemy starali się tak 
zmodyfikować wagi w sieci, aby wartość otrzymaną na wyjściu 
zbliżyć do wartości wzorcowej
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• Zbiór przykładów (porcji par danych wejściowych i 
wyjściowych) wykorzystywane w procesie uczenia nazywamy 
zbiorem treningowym

• Do testów sieci używamy zbioru walidacyjnego, 
skonstruowanego tak jak zbiór treningowy, który jest zbiorem 
danych tej samej klasy, z tej samej populacji, ale są to inne 
dane niż w zbiorze treningowym (a przynajmniej większość z 
nich, bo możemy np. do tego zbioru jeszcze raz losować dane z 
całej populacji)

• Pojawienie się każdej nowej porcji danych wejściowych i 

wyjściowych, składających się na cały zbiór treningowy, 

modyfikuje wagi neuronów i wpływa na całkowity błąd, 

który jest obliczany dla każdej porcji wspomnianych danych 

• Sieć jest wielokrotnie trenowana przez ten sam zbiór 
treningowy – każde takie powtórzenie treningu nazywane jest 
epoką

• Ważny jest dobór odpowiedniej liczby epok – zależnie od 
liczby danych treningowych i architektury sieci – tak, by nie 
doszło do zjawiska przeuczenia

• Przeuczenie polega na utracie przez sieć elastyczności 
adaptacyjnej, dlatego ważne jest dobranie 2 różnych zbiorów 
danych, które będą składały się na zbiór treningowy i 
walidacyjny, by móc się upewnić, że sieć zachowała swoją 
elastyczność po treningu
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• Ważny jest dobór odpowiedniej liczby epok – zależnie od liczby 
danych treningowych i architektury sieci – tak, by nie doszło do 
zjawiska przeuczenia. Przeuczenie polega na utracie przez sieć 
elastyczności adaptacyjnej, dlatego ważne jest dobranie 2 różnych 
zbiorów danych, które będą składały się na zbiór treningowy i 
walidacyjny, by móc się upewnić, że sieć zachowała swoją 
elastyczność po treningu

• Przeuczenie może pojawić się również, gdy zbyt dużo jest neuronów 
w warstwie ukrytej

• Z niedouczeniem mamy do czynienia, gdy sieć nie potrafi 
poprawnie rozpoznawać reguł lub wzorców

• Niedouczenie może mieć miejsce wtedy, gdy jest za mało neuronów w 
warstwie ukrytej

• Nie ma jednej dobrej metody na określenie liczby epok, liczby 
neuronów w warstwach ukrytych i wielkości zbioru trenującego –
najlepiej posłużyć się intuicją, doświadczeniem i metodą prób i 
błędów, by uzyskać optymalnie dla nas działającą sieć

• Trenujemy sieć wielokrotnie za pomocą tego samego zbioru danych 
wejściowych '�. . '� (elementy zbioru treningowego)

• Sieć produkuje jakieś sygnały wyjściowe (�. . (�, które następnie 
porównywane są z pochodzącymi ze zbioru treningowego pożądanymi 
wartościami sygnałów wyjściowych 4�. . 4� (również elementami zbioru 
treningowego)

• Odejmując od poszczególnych pożądanych sygnałów wyjściowych sygnały 
wyjściowe uzyskane otrzymujemy wektor błędu 5�, 56, … , 5�

• Jeżeli 5+ � 0, to nie ma potrzeby dokonywania zmian wag, natomiast jeśli 
5+ ≠ 0, to waga modyfikowana jest według wzoru: ��,+ � ��,+ 	 9'�5+

• Zmiana wagi zależy od parametru 9	:	(0, 1), który określany jest jako 
tempo uczenia (ang. learning rate)*

• Wektor błędów możemy przekształcić np. za pomocą MNK we wskaźnik 
całkowitego błędu danej sieci, który będzie nas informował o postępach w 
nauce naszej sieci

• *Źródło: Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I. (2007). Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat.
Warszawa: WNT
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• Obliczane w trakcie epoki – po każdej porcji danych
• wektory błędu

• wagi

• błąd całkowity, który kumuluje się po każdej porcji par danych

• Obliczane dopiero po 1 epoce
• test całkowitego błędu dla całej epoki – czy mieści się w założonej 

tolerancji

• W warstwach ukrytych stosujemy neurony sigmoidalne (z 
sigmoidalną funkcją aktywacji), natomiast w warstwach 
wyjściowych, ostatnich neurony o innych np. liniowych funkcjach 
aktywacji
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• Oprócz PLR możemy stosować również inne 
reguły uczenia:
• regułę delta

• regułę Widrowa-Hoffa

• regułę najszybszego spadku (wykorzystywanie 
rachunku różniczkowego do znalezienia ścieżki, 
która najszybciej zminimalizuje całkowity błąd)

• metoda propagacji wstecznej (dla 
wielowarstwowych sieci; korygowanie wag zaczyna 
się od warstwy wyjściowej)

• Uczenie pod/z nadzorem ( z nauczycielem)
• Uczenie z krytykiem (ze wzmacnianiem)
• Uczenie samoorganizujące się (bez nadzoru)

• Uczenie z nadzorem – sieć musi być najpierw 
wytrenowana dobrym zestawem danych „treningowych” 
(wejściowych i wyjściowych)

• Uczenie bez nadzoru – w sytuacji pewnej nadmiarowości 
danych, sieć może sama identyfikować wzorce (trudniejsze w 
implementacji)
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• Uczenie odbywa się pod nadzorem zewnętrznego nauczyciela
• Nauczyciel otrzymuje informację o tym, jaka powinna być 

poprawna odpowiedź sieci neuronowej dla danego przykładu 
wejściowego

• W kolejnym kroku sprawdza, czy uzyskana odpowiedź z SSN jest 
właściwa, czy nie. Jeżeli jest właściwa, to wynik jest odpowiedzią, 
a jeżeli jest niewłaściwa, nauczyciel udziela podpowiedzi (zmiana 
wag SSN)

• Proces ten powtarzany jest tak długo, aż uzyskamy odpowiedź 
bliską rzeczywistości*

• Zatem do nauczenia sieci potrzebny jest zestaw zarówno 
danych wejściowych, jak i wyjściowych

• *Źródło: http://ssn.elektrotechnika.ip.pwsz.edu.pl/ssn6.php

• Uczenie z krytykiem, zwane również uczeniem ze wzmocnieniem, 
jest odmianą uczenia pod nadzorem, w którym nie występuje 
informacja o wartościach żądanych na wyjściu, a jedynie 
informacja, czy podjęta przez system akcja ( np. zmiana wartości 
wagi) daje wyniki pozytywne w sensie pożądanego zachowania 
systemu, czy negatywne

• Jeśli działanie podjęte przez układ uczący daje wynik pozytywny, 
to następuje wzmocnienie tendencji do właściwego zachowania się 
systemu w podobnych sytuacjach w przyszłości. W przeciwnym 
przypadku, gdy rezultat jest negatywny, należy tak zmodyfikować 
wartości wag, aby tę tendencję osłabić*

• *Źródło: http://ssn.elektrotechnika.ip.pwsz.edu.pl/ssn6.php
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• W przypadku trenowania bez nadzoru nie ma możliwości śledzenia i oceny 
poprawności odpowiedzi sieci neuronowej 

• Nie występuje w tym przypadku ani „nauczyciel”, ani „krytyk” wskazujący kierunek 
zmian wag

• Uczenie następuje zgodnie z określonym działaniem sieci, umożliwiającym jej 
samodzielne wykrywanie wszelkich wzorców w danych wejściowych

• W trakcie ich wykrywania parametry sieci podlegają zmianom, co nazywamy 
samoorganizacją*

• Uczenie bez nadzoru stosujemy kiedy cel uczenia nie jest określony przez konkretne, 
prawidłowe przykłady. Jedyną informacją, która musi wystarczyć jest sama 
wewnętrzna struktura sygnałów wejściowych (przykładów, przy pomocy których 
można wytrenować sieć). Na podstawie wewnętrznych zależności w podanych 
informacjach sieć neuronowa musi stworzyć własne kategorie i będzie rozpoznawać 
(klasyfikować) podane sygnały wejściowe (generując odpowiednie sygnały na 
wyjściu)**

• *Źródło: http://ssn.elektrotechnika.ip.pwsz.edu.pl/ssn6.php
• **Źródło: http://pbryzi.fm.interia.pl/W/SN.htm

• Reguła Hebba jest praktyczną realizacją stwierdzenia z 
zakresu neurobiologii: Jeżeli akson komórki A bierze 
systematycznie udział w pobudzeniu komórki B powodującym 
jej aktywację, to wywołuje to zmianę metaboliczną w jednej 
lub obu komórkach, prowadzącą do wzrostu skuteczności 
pobudzenia B przez A (Hebb, 1949)

• Reguła ta odnosi się często do uczenia bez nauczyciela i 
przyjmuję, że sygnałem uczącym jest po prostu sygnał 
wyjściowy neuronu*

• *Źródło: http://ssn.elektrotechnika.ip.pwsz.edu.pl/ssn6.php
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• Algorytm uczenia perceptronu jest zbieżny, co wynika z 
poniższego twierdzenia*:
• Jeżeli istnieje zestaw wag ;∗ � ��

∗, … , ��
∗ = klasyfikujący wzorce uczące 

> � ��, … , ��
= poprawnie, tzn. wyznaczający odwzorowanie � � ? > , 

to algorytm uczący znajdzie rozwiązanie w skończonej liczbie iteracji dla 
dowolnych wartości początkowych wektora wag ;

• *Rutkowski, L. (2006). Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja 
obliczeniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe

• Sieci rekurencyjne

• Sieci samoorganizujące się z konkurencją
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• W obrębie tej samej warstwy neurony nie mogą się łączyć ze 
sobą

• Sygnały przekazywane są od warstwy wejściowej do 
wyjściowej

• W sieciach jednokierunkowych wielowarstwowych dla jednej 
porcji danych wejściowych i wyjściowych wagi korygowane są 
tylko raz w oparciu o wektory błędów i całkowity błąd sieci z 
uczenia się przy okazji poprzedniej porcji danych 

• Są to sieci uczące się z nadzorem np. sieci perceptronowe

• W sieciach rekurencyjnych sygnał wyjściowy podawany 
jest z powrotem na wejście, przez co modyfikowane są 
wielokrotnie wagi wszystkich neuronów za pomocą 
takiego sprzężenia zwrotnego

• Sposób działania tych sieci najbliższy jest regule Hebba

• Przykładem takich sieci są sieci asocjacyjne np. 
Hopfielda
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• W tego typu sieciach neuron o największej wadze 
dyktuje wagi pozostałym neuronom

• Jest to przykład sieci uczącej się bez nadzoru

• Pakiet AMORE

Przykładowa sieć z pakietu AMORE

Źródło: http://cran.r-project.org/ 
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• newff(n.neurons, learning.rate.global, momentum.global, error.criterium, Stao, 
hidden.layer, output.layer, method)

• Zadaniem funkcji newff() jest utworzenie sieci o zadanej architekturze i 
parametrach

• n.neurons – parametr, w którym podajemy liczbę neuronów dla poszczególnych 
warstw; ma on postać wektora np. c(3,3,3,1), co oznacza, że mamy:
• 3 neurony w warstwie wejściowej
• 3 neurony w I warstwie ukrytej
• 3 neurony w II warstwie ukrytej
• 1 neuron w warstwie wyjściowej

• learning.rate.global – parametr, przez który podajemy współczynnik uczenia 9; 
przykład: learning.rate.global=1e-2

• momentum.global – parametr, który wykorzystywany jest części metod 
trenujących; określa inercję, z jaką wagi są dostosowywane w kolejnych krokach, 
gdy nastąpiła większa zmiana błędu; przykład: momentum.global=0.1

• newff(n.neurons, learning.rate.global, momentum.global, error.criterium, Stao, 
hidden.layer, output.layer, method)

• error.criterium – parametr określający metodę oceny błędu
• "LMS" – Least Mean Squares (MNK)

• "LMLS" – Least Mean Logarithm Squared

• "TAO" – TAO Error

Przykład: error.criterium="TAO" 

• Stao – parametr dotyczący metody TAO (nie używany w naszych 
przykładach)

• hidden.layer – rodzaj funkcji aktywacji dla wszystkich neuronów w 
warstwach ukrytych
• "purelin" – funkcja liniowa

• "tansing" – funkcja tangens sigmoidalny

Przykład: hidden.layer="tansig"
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• newff(n.neurons, learning.rate.global, momentum.global, error.criterium, Stao, 
hidden.layer, output.layer, method)

• output.layer – rodzaj funkcji aktywacji dla wszystkich neuronów w warstwie 
wyjściowej
• "purelin" – funkcja liniowa
• "tansing" – funkcja tangens sigmoidalny
Przykład: output.layer= "purelin"

• method – rodzaj metody treningowej 
• "ADAPTgd" – Adaptive gradient descend
• "ADAPTgdwm" – Adaptive gradient desced with momentum
• "BATCHgd" – BATCH gradient descend
• "BATCHgdwm" – BATCH gradient descend with momentum

• Przykład całej funkcji: newff(n.neurons=c(3,3,3,1), learning.rate.global=1e-
2, momentum.global=0.1, error.criterium="TAO", Stao=NA, 
hidden.layer="tansig", output.layer="purelin", method="ADAPTgdwm")

• train(net, P, T, Pval, Tval, error.criterium, report, show.step, n.shows)

• Zadaniem funkcji train() jest wytrenowanie sieci do rozwiązywania problemu. 
Liczba epok jest iloczynem parametrów show.step i n.shows

• net – zmienna, która przechowuje sieć utworzoną za pomocą funkcji newff()
• P – argument, któremu przyporządkowujemy zbiór danych wejściowych 

zbioru trenującego
• T – argument, któremu przyporządkowujemy zbiór danych wyjściowych 

zbioru trenującego
• Pval – argument, któremu przyporządkowujemy zbiór danych wejściowych 

zbioru walidacyjnego; funkcja działa bez tego argumentu, gdy podamy 
Pval=NULL

• Tval – argument, któremu przyporządkowujemy zbiór danych wyjściowych 
zbioru walidacyjnego; funkcja działa bez tego argumentu, gdy podamy 
Tval=NULL
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• train(net, P, T, Pval, Tval, error.criterium, report, show.step, n.show)

• error.criterium – parametr określający metodę oceny błędu
• "LMS" – Least Mean Squares (MNK)
• "LMLS" – Least Mean Logarithm Squared
• "TAO" – TAO Error
Przykład: error.criterium="TAO" 

• Stao – parametr dotyczący metody TAO (nie używany w naszych przykładach)
• report – parametr logiczny, który, wyświetla informacje o postępach treningu, 

gdy podany jest w postaci report=TRUE
• show.step – liczba epok, która jest trenowana bez przerwy, zanim funkcja 

trenująca będzie mogła wyświetlić informację o postępach
• n.shows – parametr, który określa, ile razy mają być wyświetlane informacje, o 

których mowa w przypadku parametru report 

• Przykład całej funkcji: train(net, WE, WY, VAL_WE, VAL_WY, 
error.criterium="LMS", report=TRUE, show.step=40,n.shows=1500)

• WYSN <- sim(result$net, WE) - procedura zapisuje do zmiennej 
wartości wynikowe uzyskane dzięki treningowi sieci

• wynik <- data.frame("dla zbioru trenującego", WY, WYSN)

wynik

Procedura zestawia wartości wynikowe pożądane (pochodzące 
ze zbioru danych) z wartościami otrzymanymi w wyniku 
działania sieci

plot(result$Merror, type="l") – procedura rysująca krzywą 
uczenia
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• Cel: Prognoza kursu indeksu WIG20 z wyprzedzeniem o jeden dzień na 
podstawie kursów kilku wybranych walorów za pomocą sztucznej sieci 
neuronowej przy wykorzystaniu biblioteki ‘AMORE’ w środowisku R

•
• Plik ‘DaneWIG20’ (kursy zamknięcia WIG20 oraz PKOBP, KGHM, PEKAO, 

PKNORLEN, PGE, TPSA, PGNIG, GETIN, BRE, BOGDANKA)

•
• Wskazówki:

• Do wstępnego określenia, które walory najlepiej nadają się do 
prognozowania można posłużyć się modelem regresji, gdzie zmienną 
objaśnianą będą wartości indeksu WIG20 a zmiennymi objaśniającymi 
będą te walory, które miały największą istotność (najniższą p-value)

•
• Dane z I połowy roku będą stanowiły zbiór treningowy, a dane z II połowy 

roku posłużą do przetestowania skuteczności SSN w zakresie prognozowania

• Cel: Prognoza i klasyfikacja tendencji spadkowej lub 
wzrostowej kursu euro z wyprzedzeniem o 5 dni za pomocą 
sztucznej sieci neuronowej przy wykorzystaniu biblioteki 
‘AMORE’ w środowisku R

•
• Plik ‘DaneWalutyNBP’
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Na wykresie można przedstawić, jak zmieniała się wielkość błędu w 
kolejnych epokach

• Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I. (2007). Modelowanie 
rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat. Warszawa: 
WNT

• Kosiński, R. A. (2007). Sztuczne sieci neuronowe. Dynamika 
nieliniowa i chaos. Warszawa: WNT

• Rutkowski, L. (2006). Metody i techniki sztucznej inteligencji. 
Inteligencja obliczeniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN

• Tadeusiewicz, R. (1993). Sieci neuronowe. Warszawa: 
Akademicka Oficyna Wydawnicza RM
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• Sieci nadzorowane

• Jednokierunkowe

• Liniowe

• Hebba - Hebb (1949), Fausett (1994)

• Perceptron - Rosenblatt (1958), Minsky i Papert (1969/1988), Fausett (1994)

• Adaline - Widrow i Hoff (1960), Fausett (1994)

• wyższego uporządkowania (ang. Higher Order) - Bishop (1995)

• połączenie funkcjonalne (ang. Functional Link) - Pao (1989)

• MLP (ang. Multi-Layered Perceptron) wielowarstwowy perceptron - Bishop (1995), Reed i 
Marks (1999), Fausett (1994)

• wstecznej propagacji (ang, Back Propagation) - Rumelhart, Hinton i Williams (1986)

• korelacji kaskadowej (ang. Cascade Correlation) - Fahlman i Lebiere (1990), Fausett (1994)

• szybkiej propagacji (ang. Quickprop) - Fahlman (1989)

• RPROP (ang. Resilient Back PROPagation) - Riedmiller i Braun (1993)

• Sieci wyłącznie klasyfikujące

• LVQ (ang. Learning Vector Quantization) - Kohonen (1988), Fausett (1994)

• PNN (ang. Probabilistic Neural Network) - Specht (1990), Masters (1993), Hand (1982), Fausett
(1994)*

• *Źródło: http://www.rosczak.com/mlp/mlp.html

• Sieci nadzorowane

• Jednokierunkowe

• Rekurencyjne - Hertz, Krogh i Palmer (1991), Medsker i Jain (2000)

• BAM (ang. Bidirectional Associative Memory) Dwukierunkowa Pamięć 
Asocjacyjna - Kosko (1992), Fausett (1994)

• Maszyna Boltzmana (ang. Boltzman Machine) - Ackley (1985), Fausett (1994)

• Oparte na zasadzie rywalizacji

• ARTMAP, sieć rezonansowa - Carpenter, Grossberg i Reynolds (1991)

• CP (ang. Counterpropagation) "Sieć przesyłająca żetony" - Hecht-Nielsen 
(1987; 1988; 1990), Fausett (1994)

• Neocognitron - Fukushima, Miyake i Ito (1983), Fukushima, (1988), Fausett
(1994)*

• *Źródło: http://www.rosczak.com/mlp/mlp.html
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• Sieci nie nadzorowane - Hertz, Krogh i Palmer (1991)

• Oparte na zasadzie rywalizacji

• VQ (ang. Vector Quantization)

• Grossberga - Grossberg (1976)

• Kohonena - Kohonen (1984)

• SOM (ang. Self-Organizing Map) "Mapa Cech" - Kohonen (1995), Fausett (1994)

• ART (ang. Adaptive Resonance Theory), sieci rezonansowe

• ART 1 - Carpenter and Grossberg (1987a), Moore (1988), Fausett (1994)

• ART 2 - Carpenter i Grossberg (1987b), Fausett (1994)

• ART 2-A - Carpenter, Grossberg i Rosen (1991a)

• Rozmyty ART - Carpenter, Grossberg i Rosen (1991b)

• Autoasocjacyjne

• Liniowa sieć autoasocjacyjna - Anderson (1977), Fausett (1994)

• Hopfielda - Hopfield (1982), Fausett (1994)*

• *Źródło: http://www.rosczak.com/mlp/mlp.html


