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Wykład 10

Sieci neuronowe: wprowadzenie

Perceptrony

Kazimierz Grygiel
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Cetralny system nerwowy jako
układ przetwarzania informacji

• Cechy charakterystyczne

– homeostaza (odporność na uszkodzenia i zakłócenia)

– elastyczność (umiejętność przystosowania się do zmiennego
otoczenia dzięki zdolności uczenia się)

– inteligencja (umiejętność radzenia sobie z informacją niepeł-
ną, rozmytą, zniekształconą lub niespójną)

– masowa równoległość (u człowieka: 1011 autonomicznych
„mikroprocesorów” - neuronów)

• Przykład „mocy obliczeniowej”: roczne dziecko lepiej i szybciej roz-
poznaje obrazy niż najlepsze systemy sztucznej inteligencji korzystające z

najszybszych superkomputerów

http://www.river-valley.com
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Budowa i działanie neuronu

• Elementy struktury
– soma (ciało komórki)
– dendryty (włókna nerwowe)
– akson (pojedyncze, długie włókno z rozgałęzieniami)
– synapsy („bramy” komunikacyjne między neuronami) - kilka tysięcy
synaps w jednym aksonie

• Transmisja sygnału
– pod wpływem sygnałów od innych komórek następuje zmiana potencja-
łu elektrycznego w ciele komórki odbiorczej (proces natury chemicznej)
– po przekroczeniu przez potencjał wartości progowej następuje zapłon:
wzdłuż aksonu wysyłany jest impuls (potencjał czynnościowy) dociera-
jący poprzez synapsy do innych komórek
– komórka wchodzi w okres refrakcji

http://www.river-valley.com
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Model neuronu McCullocha i Pittsa

http://www.river-valley.com
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Sztuczna sieć neuronowa
• Matematycznym modelem sieci neuronowej jest graf skierowany

o następujących własnościach
– z każdym węzłem i związana jest zmienna stanu ni
– każdej krawędzi < j, i > odpowiada liczba rzeczywista wij zwana wagą
– każdemu węzłowi i odpowiada liczba rzeczywista ϑi zwana progiem
– z każdym węzłem i związana jest funkcja przejścia fi określająca stan
węzła w zależności od jego progu, wag krawędzi wchodzących i stanów
węzłów początkowych tych krawędzi

• W tradycyjnej terminologii:
– węzeł to neuron
– krawędź to połączenie synaptyczne
– próg to próg aktywacji

• Funkcja przejścia zazwyczaj przyjmuje postać

f (
∑
j1

wijnj − ϑi)

gdzie f jest tzw. funkcją aktywacji

http://www.river-valley.com
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Model unipolarny

• Model unipolarny neuronu pochodzi od W. McCullocha i W.
Pittsa (1943)

• Cechy charakterystyczne:
– dwa stany: pobudzenie (1) i spoczynek (0)
– funkcja aktywacji

Θ(x) =
{

1 dla x  0
0 dla x < 0

zwana funkcją skoku jednostkowego lub funkcją Heaviside’a
– zmiany stanu następują w dyskretnych chwilach t = 0, 1, . . .

• Interpretacja:
– neuron sumuje sygnały przychodzące od innych neuronów i ulega po-
budzeniu, jeżeli ta suma przekracza próg aktywacji; wpp przechodzi w
stan spoczynku
– w stanie pobudzenia neuron produkuje sygnał wyjściowy o wartości
równej 1 („odpala”)
– wartość sygnału wchodzącego zależy od wagi połączenia synaptycznego

http://www.river-valley.com
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Dynamika sieci neuronowej

• Neurony nie mające połączeń wchodzących nazywają się wej-
ściowymi

• Neurony nie mające połączeń wychodzących nazywają się wyj-
ściowymi
• Jeśli neuron i nie jest neuronem wejściowym, to jego stan w

czasie określony jest zależnością

ni(t+ 1) = f(hi(t)− ϑi)

gdzie
hi(t) =

∑
j

wijnj(t)

jest wartością sygnału wchodzącego (zwaną też potencjałem wejściowym)

• W modelu McCullocha-Pittsa czas jest odmierzany centralnie
(sieć synchroniczna), neurony działają równolegle

• Autorzy pokazali, że ich sieci mogą w zasadzie wykonywać do-
wolne obliczenia (są równoważne maszynom Turinga)

http://www.river-valley.com
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Eliminacja progów

• Opis zachowania neuronu można uprościć, wprowadzając tzw.
jednostkę obciążającą o numerze 0, znajdującą się stale w stanie
pobudzenia i połączoną ze wszystkimi „normalnymi” neuronami
krawędziami < 0, i >.

• Wagi na krawędziach „obciążających” : wi0 = −ϑi
• Umożliwia to eliminację progów; funkcja przejścia przyjmuje

prostszą postać:
f (
∑
j0

wijnj)

http://www.river-valley.com
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Model bipolarny

• Model bipolarny został zaproponowany przez W. Little’a (1974),
który zauważył podobieństwo sieci neuronowych i tzw. modeli
Isinga (sieci spinowych)

• Różnice:
– Oznaczenia: zmiennych stanu – si; progów – θi; potencjałów – Hi,
gdzie

Hi =
∑
j

wijsj

– Wartości stanów: -1 (spoczynek) i +1 (pobudzenie)
– Funkcja aktywacji:

sgn(x) =
{

+1 dla x  0
−1 dla x < 0

• Oba modele są równoważne przy następującej zależności między
progami:

θi = 2ϑi −
∑
j
wij

http://www.river-valley.com
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Równoważność modeli

• Wystarczy pokazać, że dla odpowiadających sobie wartości sta-
nów zachodzi równoważność

(ni = Θ(hi − ϑi))⇐⇒ (si = sgn(Hi − θi))

• Uwaga 1: si = 2ni − 1

• Uwaga 2: sgn(x) = 2Θ(x)− 1

• Uwaga 3: Hi − θi = 2(hi − ϑi)
• Dowód w jedną stronę (w przeciwną analogicznie):

sgn(Hi − θi) = 2Θ(Hi − θi)− 1 =

= 2Θ(2(hi − ϑi))− 1 =

= 2Θ(hi − ϑi)− 1 =

= 2ni − 1 = si

http://www.river-valley.com
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Neuron jako klasyfikator wzorców
• Elementarne zadanie klasyfikacji:

Rozważamy przestrzeń wzorców zerojedynkowych Bm. Dla dowol-
nego zadanego wzorca ξµ należy stwierdzić, czy przysługuje mu
określona cecha R. Jeśli tak, odpowiedź jest równa 1 (+1), jeśli
nie – 0 (-1).

• Czy można rozwiązać to zadanie za pomocą pojedynczego neu-
ronu wyjściowego?

• Zastosujemy model bipolarny

• Neuron wyjściowy jest połączony z m neuronami wejściowymi,
których stany tworzą wektor wejściowy ξ
• Równanie reakcji neuronu można zapisać wektorowo jako

η = sgn((w | ξ)− θ)

gdzie w - wektor wag na połączeniach wchodzących

• Załóżmy chwilowo, że θ = 0. Wtedy
η = sgn((w | ξ))

http://www.river-valley.com
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Dyskusja

• Z interpretacji geometrycznej wynika, że
– dla wzorca ξµ takiego, że (w | ξµ)  0 odpowiedzią neuronu jest +1
– dla wzorca ξµ takiego, że (w | ξµ) < 0 odpowiedzią neuronu jest -1

• Zatem hiperpłaszczyzna określona równaniem (w | ξ) = 0 roz-
dziela wzorce sklasyfikowane pozytywnie od wzorców sklasyfiko-
wanych negatywnie
• W przypadku ogólnym hiperpłaszczyznę rozdzielającą określa

równanie
(w | ξ) = θ

• Wniosek:

Zadanie klasyfikacji jest możliwe do rozwiązania przez
pojedynczy neuron wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje hi-
perpłaszczyzna poprawnie rozdzielająca wzorce wejścio-
we względem cechy R. Mówimy wtedy, że cecha R jest
liniowo separowalna (dla danego zestawu wzorców)

http://www.river-valley.com
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Obliczanie funkcji boolowskich

• Jeśli przyjmiemy, że zestaw wzorców obejmuje wszystkie wek-
tory wejściowe ξ ∈ Bm, to zadanie klasyfikacji można sformu-
łować jako zadanie obliczania funkcji boolowskiej F : Bm → B

• Kryterium liniowej separowalności pozwala rozstrzygnąć, które
funkcje boolowskie można obliczać za pomocą pojedynczego
neuronu

• W szczególności okazuje się, że nie jest to możliwe dla dwuar-
gumentowych funkcji xor i equiv

http://www.river-valley.com
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Funkcja xor

Fig. 1: Kolor czerwony: -1/0. Kolor zielony: +1/1

http://www.river-valley.com
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Uczenie neuronu

• Dany jest pewien problem klasyfikacji z separowalną cechą R.
Jak dobrać parametry neuronu, aby rozwiązywał to zadanie?

• Trudność: w ogólnym przypadku nie znamy pełnej charaktery-
styki cechy R, dysponujemy natomiast pewnym zestawem przy-
kładów pozytywnych i negatywnych

• Ogólna idea:

– startujemy od parametrów (wag i progu) dobranych losowo

– podajemy na wejściach wybrany wzorzec wejściowy

– jeśli neuron podał błędną odpowiedź, korygujemy wagi po-
łączeń

– kontynuujemy to postępowanie, dopóki neuron nie przesta-
nie dawać błędnych odpowiedzi

• Taka procedura nazywa się uczeniem z nauczycielem

http://www.river-valley.com
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Ogólne zadanie klasyfikacji

• W ogólnym przypadku problem klasyfikacji obejmuje pewną licz-
bę odrębnych cech R1, . . . RK

• Jeśli każda z nich jest liniowo separowalna, to problem klasyfi-
kacji można rozwiązać budując sieć jednowarstwową z K neuro-
nami wyjściowymi, z których każdy „odpowiada” za pojedynczą
cechę

• Uczenie takiej sieci sprowadza się do uczenia poszczególnych
neuronów wyjściowych (można to robić niezależnie)

• Perceptron F. Rosenblatta (ok. 1960)

• Algorytm uczenia perceptronu

• Wielkie nadzieje i porażka (M. Minsky, S. Papert)

• 20 lat zastoju

• Perceptrony wielowarstwowe

http://www.river-valley.com
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Sieci jednokierunkowe i warstwowe

• Sieć jednokierunkowa: graf acykliczny

• Sieć warstwowa:

– rozłączne podzbiory węzłów: warstwy

– porządek z zbiorze warstw (wejściowa, ukryte, wyjściowa)

– połączenia tylko między węzłami w sąsiednich warstwach

• Perceptron wielowarstwowy: jednokierunkowa sieć warstwowa

• Radzi sobie z problemem klasyfikacji

• Trudność: do lat 80-tych nie znano algorytmu uczenia takich
sieci

• Rozwiązanie wymagało „uciąglenia” zbioru stanów

http://www.river-valley.com
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Ciągłe funkcje aktywacji

• Uogólnienie funkcji Heaviside’a: funkcja sigmoidalna

σβ(x) =
1

1 + exp(−2βx)

• Uogólnienie funkcji sgn(x): funkcja tgh(βx)

tghx =
exp(x)− exp(−x)
exp(x) + exp(−x)

• Pożyteczna tożsamość:

σβ(x)− σβ(−x) = tgh(βx)

• Teraz stany neuronu mogą przybierać dowolną wartość z prze-
działu [0, 1] (odp. [−1,+1])

• Zasada tolerancji: małe odchylenia ignorujemy

http://www.river-valley.com
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Ciągłe funkcje aktywacji, cd.
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