
Prolog 

Poszukiwanie inteligentnych maszyn 

Przez tysiące lat my, ludzie, próbowaliśmy zrozumieć, jak działa nasza własna inteligencja i powielać ją 

w jakichś maszynach myślących. Nie zadowalały nas mechaniczne lub elektroniczne maszyny 

pomagające nam w prostych zadaniach - krzemień iskrzący pożary, koła pasowe podnoszące ciężkie 

skały i kalkulatory wykonujące obliczenia. Zamiast tego chcemy zautomatyzować bardziej wymagające 

i złożone zadania, takie jak grupowanie podobnych zdjęć, rozpoznawanie chorych komórek od 

zdrowych, a nawet przeprowadzanie porządnej partii szachów. Wydaje się, że zadania te wymagają 

ludzkiej inteligencji lub przynajmniej bardziej tajemniczych, głębszych zdolności ludzkiego umysłu, 

których nie ma w prostych maszynach, takich jak kalkulatory. Maszyny z tą ludzką inteligencją są tak 

uwodzicielską i potężną ideą, że nasza kultura jest pełna fantazji i obaw - niezwykle zdolnych, ale 

ostatecznie groźnych HAL 9000 w filmie Stanleya Kubricka 2001: A Space Odyssey, szalonych robotach 

Terminator i gadającym samochodzie KITT z fajną osobowością z klasycznego serialu telewizyjnego 

Knight Rider. Kiedy Gary Kasparow, aktualny mistrz świata w szachach i arcymistrz, został pokonany 

przez komputer IBM Deep Blue w 1997 roku, obawialiśmy się potencjału inteligencji maszynowej, tak 

samo jak świętowaliśmy to historyczne osiągnięcie. Nasze pragnienie posiadania inteligentnych 

maszyn  gdzie Turek była po prostu osobą ukrytą w szafce! 

Nowy złoty wiek inspirowany naturą 

Optymizm i ambicja w zakresie sztucznej inteligencji rosły wysoko, gdy temat został sformalizowany w 

latach pięćdziesiątych. Pierwsze sukcesy polegały na tym, że komputery grały w proste gry i dowodziły 

twierdzeń. Niektórzy byli przekonani, że maszyny o inteligencji na poziomie ludzkim pojawią się w ciągu 

mniej więcej dekady. Ale sztuczna inteligencja okazała się trudna, a postęp utknął w martwym punkcie. 

Lata siedemdziesiąte przyniosły druzgocące wyzwanie akademickie dla ambicji związanych ze sztuczną 

inteligencją, a następnie cięcia finansowania i utratę zainteresowania. Wydawało się, że maszyny o 

zimnej, twardej logice, absolutnych jedynek i zer, nigdy nie byłyby w stanie osiągnąć organicznych, 

czasem rozmytych, procesów myślowych biologicznych mózgów. Po okresie niewielkich postępów 

pojawił się niesamowicie potężny pomysł, aby wyprowadzić poszukiwania inteligencji maszynowej z 

rutyny. Dlaczego nie spróbować zbudować sztucznych mózgów, kopiując sposób działania 

prawdziwych biologicznych mózgów? Prawdziwe mózgi z neuronami zamiast bramek logicznych, 

bardziej miękkie, bardziej organiczne rozumowanie zamiast zimnych, twardych, czarno-białych, 

absolutystycznych tradycyjnych algorytmów. Naukowców zainspirowała pozorna prostota mózgu 

pszczoły lub gołębia w porównaniu ze złożonymi zadaniami, które mogli wykonać. Wydawało się, że 

ułamek grama jest w stanie sterować lotem i przystosowywać się do wiatru, identyfikować pokarm i 

drapieżniki oraz szybko decydować, czy walczyć, czy uciec. Z pewnością komputery, teraz z ogromnymi 

tanimi zasobami, mogą naśladować i ulepszać te mózgi? Pszczoła ma około 950 000 neuronów - czy 

dzisiejsze komputery z gigabajtami i terabajtami zasobów mogą przewyższyć pszczoły? Jednak przy 

tradycyjnym podejściu do rozwiązywania problemów - te komputery z ogromną pamięcią masową i 

superszybkimi procesorami nie były w stanie osiągnąć tego, co mogłyby zrobić stosunkowo maleńkie 

mózgi ptaków i pszczół. Sieci neuronowe wyłoniły się z tego dążenia do inteligentnych obliczeń 

inspirowanych biologicznie - i stały się jedną z najpotężniejszych i najbardziej użytecznych metod w 

dziedzinie sztucznej inteligencji. Dziś Deepmind firmy Google, która osiąga fantastyczne rzeczy, takie 

jak samodzielna nauka gry w gry wideo i po raz pierwszy pokonanie mistrza świata w niezwykle bogatej 

grze Go, ma u podstaw sieci neuronowe. Sieci neuronowe są już sercem codziennych technologii - 

takich jak automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych samochodów i dekodowanie 

odręcznych kodów pocztowych na odręcznych listach. Ten przewodnik dotyczy sieci neuronowych, 

zrozumienia ich działania i stworzenia własnej sieci neuronowej, którą można wyszkolić w 



rozpoznawaniu postaci pisanych odręcznie, co jest bardzo trudne w przypadku tradycyjnego podejścia 

do informatyki. 

Ten przewodnik jest dla każdego, kto chce zrozumieć, czym są sieci neuronowe. Jest dla każdego, kto 

chce tworzyć i wykorzystywać własne. I to jest dla każdego, kto chce docenić dość łatwe, ale 

ekscytujące pomysły matematyczne, które są podstawą ich działania. Ten przewodnik nie jest 

skierowany do ekspertów w dziedzinie matematyki lub informatyki. Nie będziesz potrzebować żadnej 

specjalnej wiedzy ani zdolności matematycznych poza matematyką szkolną. Jeśli możesz dodawać, 

mnożyć, odejmować i dzielić, możesz stworzyć własną sieć neuronową. Najtrudniejszą rzeczą, jakiej 

użyjemy, jest rachunek gradientowy - ale nawet ta koncepcja zostanie wyjaśniona tak, aby jak 

najwięcej czytelników mogło ją zrozumieć. Zainteresowani czytelnicy mogą chcieć skorzystać z tego 

przewodnika, aby wybrać się na dalsze ekscytujące wycieczki po sztucznej inteligencji. Kiedy już 

opanujesz podstawy sieci neuronowych, możesz zastosować podstawowe idee do wielu różnych 

problemów. Nauczyciele mogą wykorzystać ten przewodnik jako szczególnie delikatne wyjaśnienie 

sieci neuronowych i ich implementacji, aby zachwycić i pobudzić uczniów do samodzielnego uczenia 

się sztucznej inteligencji za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu języka programowania. Kod został 

przetestowany na Raspberry Pi. 

Co będziemy robić? 

Wybierzemy się w podróż do stworzenia sieci neuronowej, która będzie rozpoznawać liczby zapisane 

odręcznie. Zaczniemy od bardzo prostego przewidywania neuronów i stopniowo będziemy je 

poprawiać, gdy osiągniemy ich granice. Po drodze zrobimy krótkie przystanki, aby poznać kilka pojęć 

matematycznych potrzebnych do zrozumienia, w jaki sposób sieci neuronowe uczą się i przewidują 

rozwiązania problemów. Będziemy podróżować przez pojęcia matematyczne, takie jak funkcje, proste 

klasyfikatory liniowe, udoskonalanie iteracyjne, mnożenie macierzy, rachunek gradientowy, 

optymalizacja poprzez pochodzenie gradientu, a nawet obroty geometryczne. Ale wszystko to zostanie 

wyjaśnione w naprawdę delikatny i przejrzysty sposób i nie zakłada absolutnie żadnej wcześniejszej 

wiedzy ani doświadczenia poza prostą matematyką szkolną. Kiedy już pomyślnie stworzymy naszą 

pierwszą sieć neuronową, weźmiemy pomysł i będziemy go używać w różnych kierunkach. Na przykład 

użyjemy przetwarzania obrazu, aby ulepszyć nasze systemy uczące się bez uciekania się do 

dodatkowych danych szkoleniowych. Zajrzymy nawet do umysłu sieci neuronowej, aby zobaczyć, czy 

ujawnia coś wnikliwego - coś, co niewielu przewodników pokazuje, jak to zrobić! Nauczymy się również 

Pythona, łatwego, użytecznego i popularnego języka programowania, ponieważ stopniowo tworzymy 

własną sieć neuronową. Ponownie, żadne wcześniejsze doświadczenie w programowaniu nie będzie 

zakładane ani potrzebne. 

Jak to zrobimy? 

Głównym celem tego przewodnika jest udostępnienie koncepcji sieci neuronowych jak największej 

liczbie osób. Oznacza to, że zawsze zaczniemy pomysł w naprawdę wygodnym i znajomym miejscu. 

Następnie wykonamy małe, łatwe kroki, budując z tego bezpiecznego miejsca, aby dotrzeć do miejsca, 

w którym mamy wystarczająco dużo zrozumienia, aby coś docenić naprawdę fajne lub ekscytujące w 

sieciach neuronowych. Aby wszystko było jak najbardziej dostępne, oprzemy się pokusie omawiania 

wszystkiego, co jest bardziej niż ściśle wymagane do stworzenia własnej sieci neuronowej. Będzie 

ciekawy kontekst i styczne elementy, które docenią niektórzy czytelnicy, a jeśli to ty, zachęcamy do ich 

zbadania szerzej. W tym przewodniku nie omówimy wszystkich możliwych optymalizacji i udoskonaleń 

sieci neuronowych. Jest ich wiele, ale odwrócą uwagę od podstawowego celu – wprowadzenia 

podstawowego pomysłu było tak proste i uporządkowane, jak to tylko możliwe. Ten przewodnik jest 

celowo podzielony na trzy sekcje: 



● W Części 1 delikatnie przeanalizujemy matematyczne koncepcje w prostych sieciach neuronowych. 

Celowo nie będziemy wprowadzać żadnego programowania komputerowego, aby nie odwracać uwagi 

od podstawowych pomysłów. 

● W Części 2 nauczymy się języka Python na tyle, aby zaimplementować naszą własną neutralną sieć. 

Nauczymy go rozpoznawać odręczne numery i przetestujemy jego działanie. 

● W Części 3 pójdziemy dalej, niż to konieczne do zrozumienia prostych sieci neuronowych, tylko po 

to, żeby się trochę zabawić. Spróbujemy pomysłów na dalsze polepszenie wydajności naszej sieci 

neuronowej. Zajrzymy do wyszkolonej sieci, aby zobaczyć, czy możemy zrozumieć, czego się nauczyła 

i jak decyduje o swoich odpowiedziach. 

I nie martw się, wszystkie narzędzia oprogramowania, których będziemy używać, będą darmowe i 

otwarte, więc nie będziesz musiał płacić za ich używanie. Nie potrzebujesz też drogiego komputera do 

stworzenia własnej sieci neuronowej 

Łatwe dla mnie, trudne dla Ciebie… 

Komputery to nic innego jak kalkulatory. Są bardzo, bardzo szybkie w arytmetyce. Jest to świetne 

rozwiązanie do wykonywania zadań, które pasują do tego, co robi kalkulator - sumowanie liczb w celu 

obliczenia sprzedaży, stosowanie procentów do obliczania podatku, wykreślanie wykresów 

istniejących danych. Nawet oglądanie programów telewizyjnych lub przesyłanie strumieniowe muzyki 

przez komputer nie wymaga wiele więcej niż wielokrotne wykonywanie przez komputer prostych 

instrukcji arytmetycznych. Może cię to zaskoczyć, ale rekonstrukcja klatki wideo z zer i jedynek, które 

są przesyłane przez Internet do twojego komputera, odbywa się za pomocą arytmetyki, niewiele 

bardziej złożonej niż sumy, które zrobiliśmy w szkole. Bardzo szybkie sumowanie liczb - tysiące, a nawet 

miliony na sekundę - może robić wrażenie, ale nie jest to sztuczna inteligencja. Człowiek może mieć 

trudności z bardzo szybkim zrobieniem dużych sum, ale proces robienia tego nie wymaga wcale dużej 

inteligencji. Wymaga to po prostu umiejętności wykonywania bardzo podstawowych instrukcji, a to 

właśnie robi elektronika wewnątrz komputera. A teraz odwróćmy sprawy i odwróćmy sytuację na 

komputerach! Spójrz na poniższe obrazy i zobacz, czy potrafisz rozpoznać, co zawierają: 

 

Ty i ja możemy spojrzeć na zdjęcie przedstawiające ludzkie twarze, kota lub drzewo i rozpoznać je. W 

rzeczywistości możemy to zrobić dość szybko i z bardzo dużą dokładnością. Nie często się mylimy. 

Możemy przetworzyć dość dużą ilość informacji zawartych w obrazach i bardzo skutecznie przetworzyć 

je, aby rozpoznać zawartość obrazu. Tego rodzaju zadanie nie jest łatwe dla komputerów - w 

rzeczywistości jest niezwykle trudne. 

Problem: Komputer: Człowiek 

Szybko pomnóż tysiące dużych liczb: Łatwo: Trudno 



Znajdź twarze na zdjęciu tłumu ludzi: Trudne: Łatwe 

Podejrzewamy, że rozpoznawanie obrazu wymaga ludzkiej inteligencji - czegoś  czego brakuje 

maszynom, bez względu na to, jak skomplikowane i potężne są je zbudowane, ponieważ nie są ludźmi. 

Ale właśnie chcemy aby z tego rodzaju problemami  komputery lepiej radziły sobie - ponieważ są 

szybkie i nie męczą się. I właśnie tego rodzaju trudnych problemów dotyczy sztuczna inteligencja. 

Oczywiście komputery zawsze będą zbudowane z elektroniki, więc zadaniem sztucznej inteligencji jest 

znalezienie nowych rodzajów recept lub algorytmów, które działają na nowe sposoby, aby spróbować 

rozwiązać tego rodzaju trudniejsze problemy. Nawet jeśli nie całkiem dobrze, ale wystarczająco dobrze, 

aby sprawiać wrażenie człowieka podobnego do inteligencji w pracy.  

Kluczowe punkty: 

● Niektóre zadania są łatwe dla tradycyjnych komputerów, ale trudne dla ludzi. Na przykład mnożenie 

milionów par liczb.  

● Z drugiej strony, niektóre zadania są trudne dla tradycyjnych komputerów, ale łatwe dla ludzi. Na 

przykład rozpoznawanie twarzy na zdjęciu tłumu 

Prosta maszyna do przewidywania 

Zacznijmy bardzo prosto. Wyobraź sobie podstawową maszynę, która zadaje pytanie, „myśli” i podaje 

odpowiedź. Podobnie jak w powyższym przykładzie, gdy my sami przyjmujemy dane wejściowe 

naszymi oczami, używamy naszych mózgów do analizy sceny i dochodzimy do wniosku, jakie obiekty 

są w tej scenie. Oto jak to wygląda: 

 

Komputery tak naprawdę nie myślą, to tylko gloryfikowane kalkulatory, pamiętajmy, więc użyjmy 

bardziej odpowiednich słów, aby opisać, co się dzieje: 

 

Komputer pobiera pewne dane wejściowe, wykonuje obliczenia i wyświetla wynik. Poniżej ilustruje to. 

Dane wejściowe „3 x 4” są przetwarzane, być może poprzez zamianę mnożenia na łatwiejszy zestaw 

dodawania, i wyskakuje odpowiedź wyjściowa „12”. 



 

„To nie jest tak imponujące!” możesz pomyśleć. W porządku. Używamy tutaj prostych i znanych 

przykładów, aby przedstawić koncepcje, które będą miały zastosowanie do bardziej interesujących 

sieci neuronowych, którym przyjrzymy się później. Zwiększmy złożoność tylko o mały stopień. Wyobraź 

sobie maszynę, która konwertuje kilometry na mile, na przykład:<br><br> 

 

Teraz wyobraź sobie, że nie znamy wzoru na przeliczanie kilometrów na mile. Wiemy tylko, że związek 

między nimi jest liniowy. Oznacza to, że jeśli podwoimy liczbę w milach, ta sama odległość w 

kilometrach również się podwoi. To ma intuicyjny sens. Wszechświat byłby dziwnym miejscem, gdyby 

to nie była prawda! Ta liniowa zależność między kilometrami i milami daje nam wskazówkę na temat 

tego tajemniczego obliczenia - musi mieć postać „mile = kilometry x c”, gdzie c jest stałą. Nie wiemy 

jeszcze, czym jest ta stała c. Jedyne inne wskazówki, które mamy, to przykłady parowania kilometrów 

z prawidłową wartością mil. Przypominają rzeczywiste obserwacje używane do testowania teorii 

naukowych - są przykładami prawdziwej prawdy  

 

Co powinniśmy zrobić, aby obliczyć brakującą stałą c? Po prostu wybierzmy wartość na chybił trafił i 

spróbujmy! Spróbujmy c = 0,5 i zobaczmy, co się stanie. 



 

 

Tutaj mamy mile = kilometry x c, gdzie kilometry to 100, a c to nasze obecne przypuszczenie na 

poziomie 0,5. To daje 50 mil. W porządku. To wcale nie jest złe, biorąc pod uwagę, że wybraliśmy 

losowo c = 0,5! Wiemy jednak, że to nie do końca prawda, ponieważ nasz przykład prawdy numer 2 

mówi nam, że odpowiedź powinna brzmieć 62,137. Mylimy się do 12.137. To jest błąd, różnica między 

naszą obliczoną odpowiedzią a rzeczywistą prawdą z naszej listy przykładów. To jest,   

błąd = prawda - obliczona 

= 62,137 - 50 

= 12,137 

 

Więc, co dalej? Wiemy, że się mylimy i jak bardzo. Zamiast być powodem do rozpaczy, używamy tego 

błędu, aby poprowadzić drugie, lepsze, przypuszczenie na c. Spójrz ponownie na ten błąd. Byliśmy 

krótko przed 12.137. Ponieważ wzór na przeliczenie kilometrów na mile jest liniowy, mil = kilometry x 

c, wiemy, że zwiększenie c spowoduje zwiększenie wydajności. Przesuńmy c w górę z 0,5 do 0,6 i 

zobaczmy, co się stanie. Gdy c jest teraz ustawione na 0,6, otrzymujemy mile = kilometry x c = 100 x 

0,6 = 60. To lepsze niż poprzednia odpowiedź wynosząca 50. Wyraźnie robimy postęp! Teraz błąd jest 

znacznie mniejszy 2.137. Może to być nawet błąd, z którym chętnie będziemy żyć.  



 

Ważną kwestią jest to, że użyliśmy błędu, aby wskazać, w jaki sposób przesunęliśmy wartość c. 

Chcieliśmy zwiększyć wydajność z 50, więc trochę zwiększyliśmy c. Zamiast próbować użyć algebry do 

obliczenia dokładnej wartości, jaką c musi się zmienić, kontynuujmy ten sposób udoskonalania c. Jeśli 

nie jesteś przekonany i uważasz, że dość łatwo jest wypracować dokładną odpowiedź, pamiętaj, że 

wiele bardziej interesujących problemów nie będzie miało prostych wzorów matematycznych 

dotyczących danych wyjściowych i wejściowych. Dlatego potrzebujemy bardziej wyrafinowanych 

metod - takich jak sieci neuronowe. Zróbmy to jeszcze raz. Wydajność 60 jest nadal za mała. Zwiększmy 

ponownie wartość c z 0,6 do 0,7.  

 

O nie! Poszliśmy za daleko i przekroczyliśmy znaną prawidłową odpowiedź. Nasz poprzedni błąd to 

2,137, a teraz -7,863. Znak minus po prostu mówi, że mamy raczej przodozgryz, a nie przodozgryz, 

pamiętajcie, że błąd to (prawidłowa wartość - obliczona wartość). Ok, więc c = 0,6 było znacznie lepsze 

niż c = 0,7. Moglibyśmy być zadowoleni z małego błędu z c = 0,6 i zakończyć to ćwiczenie teraz. Ale 

idźmy trochę dłużej. Dlaczego nie podnieść c tylko o niewielką wartość, z 0,6 do 0,61. <br><br> 



 

To znacznie lepsze niż wcześniej. Mamy wartość wyjściową 61, która jest błędna tylko o 1,137 od 

prawidłowego 62,137. Tak więc ten ostatni wysiłek nauczył nas, że powinniśmy umiarkować, jak bardzo 

podnosimy wartość c. Jeśli dane wyjściowe zbliżają się do poprawnej odpowiedzi - to znaczy błąd się 

zmniejsza - nie należy tak mocno przesuwać zmiennego bitu. W ten sposób unikamy przekroczenia 

właściwej wartości, tak jak robiliśmy to wcześniej. Znowu bez zbytniego rozpraszania się dokładnymi 

sposobami pracy  out c, i aby pozostać skupionym na idei sukcesywnego jej udoskonalania, moglibyśmy 

zasugerować, że korekta jest ułamkiem błędu. To intuicyjnie słuszne - duży błąd oznacza, że potrzebna 

jest większa korekta, a mały błąd oznacza, że potrzebujemy najmniejszego szturchnięcia, aby c. To, co 

właśnie zrobiliśmy, wierz lub nie, przechodzi przez sam rdzeń procesu uczenia się w sieci neuronowej 

- przeszkoliliśmy maszynę, aby coraz lepiej dawała właściwą odpowiedź. Warto zatrzymać się i się nad 

tym zastanowić - nie rozwiązaliśmy problemu dokładnie w jednym kroku, jak to często robimy w 

szkolnych zadaniach matematycznych lub przyrodniczych. Zamiast tego przyjęliśmy zupełnie inne 

podejście, próbując odpowiedzi i wielokrotnie ją poprawiając. Niektórzy używają terminu iteracyjny, 

co oznacza ciągłe ulepszanie odpowiedzi krok po kroku.  

Kluczowe punkty: 

● Wszystkie użyteczne systemy komputerowe mają dane wejściowe i wyjściowe, a pomiędzy nimi 

jakieś obliczenia. Sieci neuronowe nie są inne.  

● Gdy nie wiemy dokładnie, jak coś działa, możemy spróbować to oszacować za pomocą modelu 

zawierającego parametry, które możemy dostosować. Gdybyśmy nie wiedzieli, jak zamienić kilometry 

na mile, moglibyśmy użyć funkcji liniowej jako modelu z regulowanym gradientem.  

● Dobrym sposobem udoskonalenia tych modeli jest dostosowanie parametrów na podstawie tego, 

jak błędny jest model w porównaniu ze znanymi prawdziwymi przykładami.  

Klasyfikacja nie różni się zbytnio od przewidywania 

Nazwaliśmy powyższą prostą maszynę predyktorem, ponieważ pobiera dane wejściowe i przewiduje, 

jaki powinien być wynik. Udoskonaliliśmy tę prognozę, dostosowując parametr wewnętrzny, 

informowany o błędzie, który widzieliśmy podczas porównywania ze znanym przykładem. Teraz spójrz 

na poniższy wykres pokazujący zmierzone szerokości i długości robaków ogrodowych. 



 

Możesz wyraźnie zobaczyć dwie grupy. Gąsienice są cienkie i długie, a biedronki szerokie i krótkie. 

Pamiętasz predyktor, który próbował obliczyć prawidłową liczbę mil podanych kilometrów? Ten 

predyktor miał w sercu regulowaną funkcję liniową. Pamiętaj, że funkcje liniowe dają proste linie, gdy 

wykreślasz ich wynik względem danych wejściowych. Regulowany parametr c zmienił nachylenie tej 

prostej. Co się stanie, jeśli umieścimy linię prostą na tym wykresie? 

 

Nie możemy użyć tej linii w taki sam sposób, jak wcześniej - aby zamienić jedną liczbę (kilometry) na 

inną (mile), ale być może możemy użyć tej linii do oddzielenia różnych rzeczy. Na powyższym wykresie, 

jeśli linia oddzielała gąsienice od biedronek, mogłaby posłużyć do sklasyfikowania nieznanego błędu 

na podstawie jego pomiarów. Powyższa linia jeszcze tego nie robi, ponieważ połowa gąsienic znajduje 



się po tej samej stronie linii podziału co biedronki. Wypróbujmy inną linię, ponownie dostosowując 

nachylenie, i zobaczmy, co się stanie. 

 

Tym razem linka jest jeszcze mniej przydatna! W ogóle nie oddziela tych dwóch rodzajów błędów. 

Spróbujmy jeszcze raz: 

 

To jest o wiele lepsze! Ta linia starannie oddziela gąsienice od biedronek. Możemy teraz użyć tej linii 

jako klasyfikatora błędów. Zakładamy, że nie ma innych rodzajów błędów, których byśmy nie widzieli - 

ale na razie to w porządku, po prostu próbujemy zilustrować ideę prostego klasyfikatora. Wyobraź 

sobie, że następnym razem nasz komputer użyje ramienia robota do podniesienia nowego błędu i 



zmierzy jego szerokość i wysokość, a następnie wykorzysta powyższą linię do prawidłowego 

zaklasyfikowania go jako gąsienicę lub biedronkę. Spójrz na poniższy wykres, możesz zobaczyć, że 

nieznany błąd to gąsienica, ponieważ leży nad linią. Ta klasyfikacja jest prosta, ale już dość potężna! 

 

Widzieliśmy, jak funkcja liniowa wewnątrz naszych prostych predyktorów może zostać użyta do 

sklasyfikowania wcześniej niewidocznych danych. Ale pominęliśmy kluczowy element. Jak uzyskać 

właściwe nachylenie? W jaki sposób możemy ulepszyć linię, o której wiemy, że nie jest dobrym 

separatorem między tymi dwoma rodzajami błędów? Odpowiedź na to pytanie ponownie znajduje się 

w samym sercu tego, jak sieci neuronowe uczą się, i przyjrzymy się temu w następnej kolejności.  

Szkolenie prostego klasyfikatora 

Chcemy wyszkolić nasz klasyfikator liniowy, aby poprawnie klasyfikował błędy jako biedronki lub 

gąsienice. Jak widzieliśmy powyżej, chodzi po prostu o udoskonalenie nachylenia linii podziału, która 

oddziela dwie grupy punktów na wykresie o dużej szerokości i wysokości. 

Jak to robimy? 

Zamiast rozwijać z góry jakąś teorię matematyczną, spróbujmy znaleźć drogę naprzód, próbując to 

zrobić. W ten sposób lepiej zrozumiemy matematykę. Potrzebujemy kilku przykładów do nauczenia 

się. Poniższa tabela przedstawia dwa przykłady, aby to ćwiczenie było proste.  

 



Mamy przykład błędu o szerokości 3,0 i długości 1,0, o którym wiemy, że jest biedronką. Mamy również 

przykład błędu, który jest dłuższy przy 3,0 i cieńszy przy 1,0, czyli gąsienica. Oto zbiór przykładów, o 

których wiemy, że są prawdą. To właśnie te przykłady pomogą udoskonalić nachylenie funkcji 

klasyfikatora. Przykłady prawdy używane do uczenia predyktora lub klasyfikatora są nazywane danymi 

uczącymi. Narysujmy te dwa przykłady danych treningowych. Wizualizacja danych jest często bardzo 

pomocna, aby lepiej je zrozumieć, wczuć się w nie, co nie jest łatwe do uzyskania, patrząc tylko na listę 

lub tabelę liczb. 

 

Zacznijmy od losowej linii podziału, żeby gdzieś zacząć. Patrząc wstecz na nasz predyktor mil na 

kilometr, otrzymaliśmy funkcję liniową, której parametr dostosowaliśmy. Możemy zrobić to samo 

tutaj, ponieważ linia podziału jest linią prostą:  

y = Ax 

Celowo użyliśmy nazw y i x zamiast długości i szerokości, ponieważ ściśle mówiąc, linia nie jest tutaj 

predyktorem. Nie konwertuje szerokości na długość, tak jak poprzednio przeliczaliśmy mile na 

kilometry. Zamiast tego jest linią podziału, klasyfikatorem. Możesz również zauważyć, że ten y = Topór 

jest prostszy niż pełniejsza forma dla prostej y = Ax + B. Celowo utrzymaliśmy ten scenariusz błędu 

ogrodowego tak prosty, jak to tylko możliwe. Posiadanie niezerowego B jako prostego oznacza, że linia 

nie przechodzi przez początek wykresu, co nie dodaje niczego przydatnego do naszego scenariusza. 

Widzieliśmy wcześniej, że parametr A steruje nachyleniem linii. Im większe A, tym większe nachylenie. 

Zacznijmy od A wynosi 0,25. Linia podziału to y = 0,25x. Narysujmy tę linię na tym samym wykresie 

danych treningowych, aby zobaczyć, jak to wygląda:  



 

Cóż, widzimy, że linia y = 0,25x nie jest już dobrym klasyfikatorem bez konieczności wykonywania 

jakichkolwiek obliczeń. Linia nie dzieli tych dwóch rodzajów błędów. Nie możemy powiedzieć „jeśli błąd 

jest powyżej linii, to jest to gąsienica”, ponieważ biedronka też jest powyżej linii. Więc intuicyjnie 

musimy trochę przesunąć skład. Opieramy się pokusie zrobienia tego, patrząc na fabułę i rysując 

odpowiednią linię. Chcemy sprawdzić, czy uda nam się znaleźć na to powtarzalną receptę, serię 

instrukcji komputerowych, które informatycy nazywają algorytmem. Spójrzmy na pierwszy przykład 

treningowy: szerokość wynosi 3,0, a długość 1,0 dla biedronki. Gdybyśmy przetestowali funkcję y = Ax 

w tym przykładzie, gdzie x wynosi 3,0, otrzymalibyśmy y = (0,25) * (3,0) = 0,75. Funkcja, z parametrem 

A ustawionym na początkową, losowo wybraną wartość 0,25, sugeruje, że dla błędu o szerokości 3,0 

długość powinna wynosić 0,75. Wiemy, że jest za mały, ponieważ przykładowe dane treningowe mówią 

nam, że musi mieć długość 1,0. Mamy więc różnicę, błąd. Tak jak poprzednio, z predyktorem mil na 

kilometry, możemy użyć tego błędu, aby poinformować, jak dostosowujemy parametr A. Ale zanim to 

zrobimy, zastanówmy się, jakie powinno być y. Jeśli y wynosiło 1,0, linia przechodzi bezpośrednio przez 

punkt, w którym biedronka siedzi w (x, y) = (3,0, 1,0). To subtelna sprawa, ale tak naprawdę tego nie 

chcemy. Chcemy, aby linia przebiegała powyżej tego punktu. Czemu? Ponieważ chcemy, aby wszystkie 

punkty biedronki znajdowały się poniżej linii, a nie na niej. Linia musi być linią podziału między 

biedronkami a gąsienicami, a nie predyktorem długości owada, biorąc pod uwagę jego szerokość. 

Spróbujmy więc wycelować w y = 1,1, gdy x = 3,0. To tylko mała liczba powyżej 1,0, moglibyśmy wybrać 

1,2 lub nawet 1,3, ale nie chcemy większej liczby, takiej jak 10 lub 100, ponieważ zwiększyłoby to 

prawdopodobieństwo, że linia przekroczy zarówno biedronki, jak i gąsienice, co spowoduje separator, 

który nie był w ogóle przydatny. Zatem pożądany cel to 1,1, a błąd E to błąd = (pożądany cel - 

rzeczywista moc wyjściowa), czyli E = 1,1 - 0,75 = 0,35. Zatrzymajmy się i przypomnijmy sobie, jaki błąd, 

pożądany cel i obliczona wartość oznaczają wizualnie.  



 

Co teraz zrobimy z tym E, aby poprowadzić nas do lepiej dopracowanego parametru A? To jest ważne 

pytanie. Cofnijmy się od tego zadania i pomyślmy jeszcze raz. Chcemy wykorzystać błąd w y, który 

nazywamy E, aby poinformować o wymaganej zmianie parametru A. Aby to zrobić, musimy wiedzieć, 

jak te dwa elementy są powiązane. Jaki jest związek A z E? Jeśli możemy to wiedzieć, możemy 

zrozumieć, jak zmiana jednej wpływa na drugą. Zacznijmy od funkcji liniowej klasyfikatora:  

y = Ax 

Wiemy, że dla początkowych przypuszczeń A daje to błędną odpowiedź dla y, która powinna być 

wartością podaną przez dane uczące. Nazwijmy poprawną żądaną wartość, t dla wartości docelowej. 

Aby uzyskać tę wartość t, musimy skorygować A o niewielką wartość. Matematycy używają symbolu 

delta &Delta; na oznaczenie „niewielkiej zmiany”. Napiszmy to:  

t = (A + ΔA) x 

Wyobraźmy sobie to, aby ułatwić zrozumienie. Możesz zobaczyć nowe nachylenie (A + ΔA).  

 



Pamiętaj, że błąd E był różnicą między pożądaną poprawną wartością a wartością, którą obliczyliśmy 

na podstawie naszego aktualnego przypuszczenia dla A. To znaczy, że E wynosi t - y. Napiszmy to, aby 

było jasne:  

t - y = (A + ΔA) x - Ax 

Rozszerzanie terminów i upraszczanie:  

E = t - y = Ax + (ΔA) x - Ax 

E = (ΔA) x 

To niesamowite! Błąd E jest powiązany z ΔA w bardzo prosty sposób. To jest tak proste, że pomyślałem, 

że to błąd - ale rzeczywiście był poprawny. W każdym razie ten prosty związek znacznie ułatwia nam 

pracę. Ta algebra łatwo się pogubić lub rozproszyć. Przypomnijmy sobie prostym angielskim, co 

chcieliśmy z tego wszystkiego wyciągnąć. Chcieliśmy wiedzieć, o ile skorygować A, aby poprawić 

nachylenie prostej, aby była lepszym klasyfikatorem, będąc informowanym o błędzie E. Aby to zrobić, 

po prostu przeorganizuj ostatnie równanie, aby umieścić ΔA na własne:  

ΔA = E / x 

Otóż to! To magiczne wyrażenie, którego szukaliśmy. Możemy użyć błędu E, aby zawęzić nachylenie A 

linii klasyfikacyjnej o wartość ΔA. Zróbmy to - zaktualizujmy to początkowe nachylenie. Błąd wyniósł 

0,35, a x 3,0. To daje &Delta;A = E / x jako 0,35 / 3,0 = 0,1167. Oznacza to, że musimy zmienić bieżący 

A = 0,25 na 0,1167. Oznacza to, że nowa ulepszona wartość A wynosi (A +ΔA), czyli 0,25 + 0,1167 = 

0,3667. Tak się składa, że obliczona wartość y z tym nowym A wynosi 1,1, tak jak można się spodziewać 

– jest żądaną wartość docelową. Uff! Zrobiliśmy to! Cała ta praca i mamy metodę udoskonalenia tego 

parametru A, informowaną o bieżącym błędzie.  

Kontynuujmy. Skończyliśmy z jednym przykładem szkolenia, uczmy się na kolejnym. Tutaj mamy znane 

prawdziwe parowanie x = 1,0 i y 3,0. Zobaczmy, co się stanie, gdy wstawimy x = 1,0 do liniowej funkcji, 

która teraz używa zaktualizowanego A = 0,3667. Otrzymujemy y = 0,3667 * 1,0 = 0,3667. To nie jest 

zbyt blisko szkolenia przykład z y = 3,0 w ogóle. Korzystając z tego samego rozumowania, co 

poprzednio, chcemy, aby linia nie przecinała danych uczących, ale znajdowała się tuż powyżej lub 

poniżej niej, możemy ustawić żądaną wartość docelową na 2,9. W ten sposób przykładowy trening 

gąsienicy znajduje się tuż nad linią, a nie na niej. Błąd E wynosi (2,9 - 0,3667) = 2,5333. To większy błąd 

niż poprzednio, ale jeśli się nad tym zastanowić, wszystko, czego do tej pory mieliśmy, aby nauczyć się 

funkcji liniowej, to pojedynczy przykład treningowy, który wyraźnie przesuwa linię w kierunku tego 

pojedynczego przykładu. Zaktualizujmy ponownie A, tak jak poprzednio. ΔA wynosi E / x, które wynosi 

2,5333 / 1,0 = 2,5333. Oznacza to, że jeszcze nowsze A to 0,3667 + 2,5333 = 2,9. Oznacza to, że dla x = 

1,0 funkcja podaje 2,9 jako odpowiedź, czyli taką, jaka była żądana wartość.  

To sporo pracy, więc zatrzymajmy się ponownie i wyobraźmy sobie, co zrobiliśmy. Poniższy wykres 

przedstawia linię początkową, linię zaktualizowaną po nauczeniu się z pierwszego przykładu 

szkoleniowego i ostatnią linię po nauczeniu się z drugiego przykładu szkoleniowego.  



 

Czekaj! Co się stało! Patrząc na ten wykres, wydaje się, że nie poprawiliśmy nachylenia w sposób, na 

który liczyliśmy. Nie podzielił dokładnie regionu między biedronki i gąsienice. Cóż, mamy to, o co 

prosiliśmy. Linia jest aktualizowana, aby podać każdą żądaną wartość y. Co z tym jest nie tak? Cóż, jeśli 

będziemy to kontynuować, aktualizując dla każdego przykładu danych treningowych, otrzymamy tylko 

to, że ostateczna aktualizacja po prostu ściśle pasuje do ostatniego przykładu treningowego. Równie 

dobrze mogliśmy nie przejmować się wszystkimi wcześniejszymi przykładami szkoleń. W efekcie 

odrzucamy wszelką naukę, którą mogą nam dać poprzednie przykłady treningowe, i po prostu uczenie 

się z poprzedniego. Jak to naprawimy? Łatwy! To ważna idea w uczeniu maszynowym. Moderujemy 

aktualizacje. To znaczy trochę ich uspokajamy. Zamiast entuzjastycznie skakać do każdego nowego A, 

bierzemy ułamek zmiany ΔA, a nie całą. W ten sposób podążamy w kierunku, który sugeruje przykład 

szkolenia, ale robimy to nieco ostrożnie, zachowując część poprzedniej wartości, która została 

osiągnięta poprzez potencjalnie wiele poprzednich iteracji szkoleniowych. Już wcześniej widzieliśmy 

ten pomysł na moderowanie naszych udoskonaleń - z prostszym predyktorem mil na kilometry, w 

którym przesunęliśmy parametr c jako ułamek rzeczywistego błędu. Ta umiar ma inny bardzo silny i 

użyteczny efekt uboczny. Gdy nie można ufać, że same dane treningowe są całkowicie prawdziwe i 

zawierają błędy lub szumy, z których oba są normalne w rzeczywistych pomiarach, umiar może osłabić 

wpływ tych błędów lub szumów. Wygładza je. Ok, powtórzmy to jeszcze raz, ale tym razem dodamy 

moderację do formuły aktualizacji:  

ΔA = L (E / x) <br><br> 

Czynnik moderujący jest często nazywany współczynnikiem uczenia się i nazwaliśmy go L. Na początek 

wybierzmy L = 0,5 jako rozsądny ułamek. Oznacza to po prostu, że aktualizujemy tylko o połowę mniej 

niż bez umiaru. Przechodząc przez to wszystko ponownie, mamy początkowe A = 0,25. W pierwszym 

przykładzie treningu otrzymujemy y = 0,25 * 3,0 = 0,75. Pożądana wartość 1,1 daje nam błąd 0,35. ΔA 

= L (E / x) = 0,5 * 0,35 / 3,0 = 0,0583. Zaktualizowana wartość A wynosi 0,25 + 0,0583 = 0,3083. 

Wypróbowanie tego nowego A na przykładzie szkoleniowym przy x = 3,0 daje y = 0,3083 * 3,0 = 0,9250. 

Linia znajduje się teraz po złej stronie przykładu treningowego, ponieważ jest poniżej 1,1, ale nie jest 

to zły wynik, jeśli uznasz to za pierwszy krok udoskonalenia wielu przyszłych. Poruszał się we właściwym 



kierunku, oddalając się od początkowej linii. Przejdźmy do drugiego przykładu danych treningowych 

przy x = 1,0. Używając A = 0,3083, mamy y = 0,3083 * 1,0 = 0,3083. Żądana wartość wynosiła 0,9, więc 

błąd wynosi (0,9 = 0,3083) = 0,5917. ΔA = L (E / x) = 0,5 * 0,5917 / 1,0 = 0,2958. Parzyste nowsze A to 

teraz 0,3083 + 0,2958 = 0,6042. Wizualizujmy ponownie początkową, ulepszoną i końcową linię, aby 

zobaczyć, czy moderowanie aktualizacji prowadzi do lepszej linii podziału między regionami biedronek 

i gąsienic.  

 

To jest naprawdę dobre!  

Nawet z tymi dwoma prostymi przykładami szkoleniowymi i stosunkowo prostą metodą aktualizacji z 

moderującym współczynnikiem uczenia się, bardzo szybko osiągnęliśmy dobrą linię podziału y = Ax, 

gdzie A wynosi 0,6042. Nie umniejszajmy tego, co osiągnęliśmy. Osiągnęliśmy zautomatyzowaną 

metodę uczenia się klasyfikacji na podstawie przykładów, która jest niezwykle skuteczna, biorąc pod 

uwagę prostotę podejścia. Znakomicie!  

Kluczowe punkty: 

● Możemy posłużyć się prostą matematyką, aby zrozumieć zależność między błędem wyjściowym 

klasyfikatora liniowego a regulowanym parametrem nachylenia. To to samo, co wiedza, jak bardzo 

dostosować nachylenie, aby usunąć ten błąd wyjściowy. <br> 

● Problem z dokonywaniem tych korekt naiwnie polega na tym, że model jest aktualizowany tak, aby 

jak najlepiej pasował tylko do ostatniego przykładu treningowego, odrzucając wszystkie poprzednie 

przykłady treningowe. Dobrym sposobem rozwiązania tego problemu jest moderowanie aktualizacji 

za pomocą wskaźnika uczenia się, aby żaden pojedynczy przykład szkolenia nie zdominował procesu 

uczenia się. <br> 

● Przykłady szkoleń z prawdziwego świata mogą być hałaśliwe lub zawierać błędy. Moderowanie 

aktualizacji w ten sposób pomaga ograniczyć wpływ tych fałszywych przykładów. 

Czasami jeden klasyfikator to za mało 



Proste predyktory i klasyfikatory, z którymi pracowaliśmy do tej pory - te, które wymagają pewnych 

danych wejściowych, wykonują obliczenia i rzucają odpowiedź - chociaż są dość skuteczne, jak właśnie 

widzieliśmy, nie wystarczają do rozwiązania niektórych z bardziej interesujących problemy, do których 

mamy nadzieję zastosować sieci neuronowe. Tutaj zilustrujemy ograniczenia klasyfikatora liniowego 

na prostym, ale surowym przykładzie. Dlaczego chcemy to zrobić, a nie od razu przechodzić do dyskusji 

o sieciach neuronowych? Powodem jest to, że klucz, cecha konstrukcyjna sieci neuronowych wynika 

ze zrozumienia tego ograniczenia - warto więc poświęcić temu trochę czasu. Odejdziemy od błędów 

ogrodniczych i przyjrzymy się funkcjom logicznym typu boolowskiego. Jeśli to brzmi jak żargon mumbo 

jumbo - nie martw się. George Boole był matematykiem i filozofem, a jego nazwisko kojarzy się z 

prostymi funkcjami, takimi jak AND i OR. Funkcje logiki boolowskiej są podobne do funkcji języka lub 

funkcji myślowych. Jeśli mówimy „możesz mieć swój budyń tylko wtedy, gdy zjadłeś swoje warzywa 

ORAZ nadal jesteś głodny”, używamy funkcji logicznej AND. Logiczne AND jest prawdziwe tylko wtedy, 

gdy oba warunki są prawdziwe. To nieprawda, jeśli tylko jeden z nich jest prawdziwy. Więc jeśli jestem 

głodny, ale nie zjadłem warzyw, nie mogę zjeść budyniu. Podobnie, jeśli powiemy „możesz bawić się w 

parku, jeśli jest weekend LUB jesteś na corocznym urlopie w pracy”, używamy funkcji logicznej LUB. 

Boolean OR jest prawdziwy, jeśli którykolwiek lub wszystkie warunki są prawdziwe. Nie wszystkie 

muszą być prawdziwe, jak funkcja Boolean AND. Więc jeśli to nie weekend, ale mam zarezerwowany 

urlop wypoczynkowy, mogę rzeczywiście pójść i pobawić się w parku. Jeśli pomyślimy o naszym 

pierwszym spojrzeniu na funkcje, widzieliśmy je jako maszynę, która pobierała pewne dane wejściowe, 

wykonała trochę pracy i wypisała odpowiedź. Logiczne funkcje boolowskie zwykle przyjmują dwa 

wejścia i wyświetlają jedną odpowiedź: 

 

Komputery często przedstawiają prawdę jako liczbę 1, a fałsz jako liczbę 0. W poniższej tabeli 

przedstawiono funkcje logiczne AND i OR przy użyciu tej bardziej zwięzłej notacji dla wszystkich 

kombinacji wejścia A i B.  

 



Możesz wyraźnie zobaczyć, że funkcja AND jest prawdziwa tylko wtedy, gdy zarówno A, jak i B. są 

prawdziwe. Podobnie możesz zobaczyć, że OR jest prawdziwe, gdy którykolwiek z danych wejściowych 

A lub B jest prawdziwy. Funkcje logiki Boole'a są naprawdę ważne w informatyce i tak naprawdę 

najwcześniejsze komputery elektroniczne były zbudowane z maleńkich obwodów elektrycznych, które 

wykonywały te funkcje logiczne. Nawet arytmetyka została wykonana przy użyciu kombinacji 

obwodów, które same w sobie były prostymi funkcjami logicznymi Boole'a. Wyobraź sobie, że używasz 

prostego klasyfikatora liniowego, aby dowiedzieć się z danych szkoleniowych, czy dane są zarządzane 

przez funkcję logiki Boole'a. To naturalna i użyteczna rzecz dla naukowców, którzy chcą znaleźć związki 

przyczynowe lub korelacje między niektórymi obserwacjami a innymi. Na przykład, czy jest więcej 

malarii, kiedy pada deszcz ORAZ jest więcej niż 35 stopni? Czy malarii jest więcej, gdy jeden z 

(logicznych OR) tych warunków jest prawdziwy? Spójrz na poniższy wykres, pokazujący dwa wejścia A 

i B funkcji logicznej jako współrzędne na wykresie. Wykres pokazuje, że tylko wtedy, gdy oba są 

prawdziwe, z wartością 1, wyjście również jest prawdziwe, pokazane na zielono. Fałszywe wyjścia są 

pokazane na czerwono.  

 

Możesz również zobaczyć prostą linię, która oddziela czerwień od zielonych regionów. Ta linia jest 

funkcją liniową, której mógłby się nauczyć klasyfikator liniowy, tak jak zrobiliśmy to wcześniej. Nie 

będziemy przeprowadzać obliczeń liczbowych tak, jak robiliśmy to wcześniej, ponieważ w tym 

przykładzie nie różnią się one zasadniczo. W rzeczywistości istnieje wiele odmian tej linii podziału, które 

działałyby równie dobrze, ale głównym punktem jest to, że rzeczywiście jest możliwe, aby prosty 

klasyfikator liniowy w postaci y = ax + b nauczył się funkcji Boole'a AND. Teraz spójrz na funkcję logiczną 

OR wykreśloną w podobny sposób:  



 

Tym razem tylko punkt (0,0) jest czerwony, ponieważ odpowiada to fałszywym wejściom A i B. 

Wszystkie inne kombinacje mają co najmniej jedno A lub B jako prawda, więc wynik jest prawdziwy. 

Piękno diagramu polega na tym, że jasno pokazuje, że klasyfikator liniowy może również nauczyć się 

funkcji logicznej LUB. Jest jeszcze jedna funkcja logiczna o nazwie XOR, skrót od eXclusive OR, która ma 

prawdziwy wynik tylko wtedy, gdy jedno z wejść A lub B jest prawdziwe, ale nie oba. To znaczy, gdy 

dane wejściowe są oba fałszywe lub oba prawdziwe, wynik jest fałszywy. Poniższa tabela podsumowuje 

to:  

 

Teraz spójrz na wykres tej funkcji na siatce z kolorami wyjść: <br><br> 



 

To jest wyzwanie! Nie możemy oddzielić czerwieni od niebieskich tylko jedną prostą linią podziału. W 

rzeczywistości niemożliwe jest posiadanie pojedynczej linii prostej, która z powodzeniem oddziela 

czerwony od zielonych regionów dla boolowskiego XOR. Oznacza to, że prosty klasyfikator liniowy nie 

może nauczyć się logicznego XOR, jeśli zostanie przedstawiony z danymi uczącymi, które były 

zarządzane przez funkcję XOR. Właśnie zilustrowaliśmy główne ograniczenie prostego klasyfikatora 

liniowego. Prosty klasyfikator liniowy nie jest przydatny, jeśli problemu podstawowego nie można 

rozdzielić linią prostą. Chcemy, aby sieci neuronowe były przydatne w wielu wielu zadaniach, w których 

problemu nie da się rozdzielić liniowo - gdzie pojedyncza linia prosta nie pomaga. Więc potrzebujemy 

poprawki. Na szczęście naprawa jest łatwa. W rzeczywistości poniższy diagram, który ma dwie proste 

linie do oddzielenia różnych regionów, sugeruje poprawkę - używamy wielu klasyfikatorów 

pracujących razem. To idea kluczowa dla sieci neuronowych. Możesz sobie już wyobrazić, że wiele 

liniowych linii może zacząć oddzielać nawet nietypowo ukształtowane regiony w celu klasyfikacji. 

 

Zanim zagłębimy się w budowanie sieci neuronowych złożonych z wielu współpracujących 

klasyfikatorów, wróćmy do natury i przyjrzyjmy się mózgom zwierząt, które zainspirowały podejście do 

sieci neuronowych 

Neurony, maszyny obliczeniowe natury 



Powiedzieliśmy wcześniej, że mózgi zwierząt zaskoczyły naukowców, ponieważ nawet małe, takie jak 

mózg gołębi, były znacznie bardziej wydajne niż komputery cyfrowe z ogromną liczbą elektronicznych 

elementów obliczeniowych, ogromną przestrzenią dyskową i wszystko działające z częstotliwościami 

znacznie szybszymi niż mięsiste, miękkie, naturalne mózgi. Zwrócono uwagę na różnice 

architektoniczne. Tradycyjne komputery przetwarzały dane bardzo sekwencyjnie i całkiem konkretnie. 

Nie ma niejasności ani dwuznaczności w ich zimnych, twardych obliczeniach. Z drugiej strony mózgi 

zwierząt, chociaż najwyraźniej działały w znacznie wolniejszym rytmie, wydawały się przetwarzać 

sygnały równolegle, a ich obliczenia były cechą nieostrości. Spójrzmy na podstawową jednostkę 

biologicznego mózgu - neuron:  

 

Neurony, chociaż istnieją różne ich formy, wszystkie przekazują sygnał elektryczny z jednego końca na 

drugi, od dendrytów wzdłuż aksonów do zacisków. Sygnały te są następnie przekazywane z jednego 

neuronu do drugiego. W ten sposób twoje ciało wyczuwa światło, dźwięk, nacisk dotyku, ciepło i tak 

dalej. Sygnały ze specjalistycznych neuronów czuciowych są przesyłane wzdłuż układu nerwowego do 

mózgu, który również składa się głównie z neuronów. Poniżej znajduje się szkic neuronów w mózgu 

gołębia, wykonany przez hiszpańskiego neuronaukowca w 1889 roku. Możesz zobaczyć kluczowe 

części - dendryty i końcówki.  

 



Ile neuronów potrzebujemy do wykonywania ciekawych, bardziej złożonych zadań? Cóż, bardzo zdolny 

ludzki mózg ma około 100 miliardów neuronów! Muszka owocowa ma około 100 000 neuronów i jest 

w stanie latać, żerować, unikać niebezpieczeństw, znajdować pożywienie i wykonywać wiele innych, 

dość złożonych zadań. Ta liczba, 100 000 neuronów, mieści się w sferze współczesnych komputerów, 

które próbują się powielić. Robak nicieni ma zaledwie 302 neurony, co jest wynikiem niewielkich 

rozmiarów w porównaniu z dzisiejszymi cyfrowymi zasobami komputerowymi! Ale ten robak jest w 

stanie wykonać kilka dość użytecznych zadań, z którymi miałyby problemy tradycyjne programy 

komputerowe o znacznie większych rozmiarach. Więc jaki jest sekret? Dlaczego biologiczne mózgi są 

tak zdolne, biorąc pod uwagę, że są znacznie wolniejsze i składają się ze stosunkowo niewielu 

elementów obliczeniowych w porównaniu z nowoczesnymi komputerami? Pełne funkcjonowanie 

mózgu, na przykład świadomości, wciąż pozostaje tajemnicą, ale na temat neuronów wiadomo na tyle 

dużo, aby zasugerować różne sposoby wykonywania obliczeń, czyli różne sposoby rozwiązywania 

problemów. Spójrzmy więc, jak działa neuron. Pobiera sygnał elektryczny i generuje kolejny sygnał 

elektryczny. Wygląda to dokładnie tak, jak maszyny klasyfikujące lub przewidujące, które oglądaliśmy 

wcześniej, które pobierały dane wejściowe, przeprowadzały pewne przetwarzanie i wyświetlały wynik. 

Czy więc moglibyśmy przedstawić neurony jako funkcje liniowe, tak jak robiliśmy to wcześniej? Dobry 

pomysł, ale nie. Biologiczny neuron nie wytwarza sygnału wyjściowego będącego po prostu prostą 

liniową funkcją danych wejściowych. Oznacza to, że jego wyjście nie przyjmuje postaci wyjście = (stała 

* wejście) + (być może inna stała). Obserwacje sugerują, że neurony nie reagują łatwo, ale zamiast tego 

tłumią dane wejściowe, dopóki nie urosną tak duże, że wyzwalają wyjście. Można o tym myśleć jako o 

progu, który musi zostać osiągnięty, zanim zostanie wygenerowany wynik. Jest jak woda w filiżance - 

woda nie wylewa się, dopóki nie napełni filiżanki. Intuicyjnie ma to sens - neurony nie chcą przekazywać 

drobnych sygnałów szumu, a jedynie zdecydowanie silne sygnały celowe. Poniższy rysunek ilustruje 

ideę wytwarzania sygnału wyjściowego tylko wtedy, gdy wejście jest dostatecznie zwiększone, aby 

przekroczyć próg.  

 

Funkcja, która pobiera sygnał wejściowy i generuje sygnał wyjściowy, ale bierze pod uwagę pewien 

rodzaj progu, nazywana jest funkcją aktywacji. Z matematycznego punktu widzenia istnieje wiele 



takich funkcji aktywacji, które mogłyby osiągnąć ten efekt. Prosta funkcja krokowa może to zrobić: 

<br><br> 

 

Możesz zobaczyć dla niskich wartości wejściowych, wyjście wynosi zero. Jednak po osiągnięciu wartości 

progowej sygnał wyjściowy podskakuje. Sztuczny neuron zachowujący się w ten sposób byłby jak 

prawdziwy neuron biologiczny. Termin użyty przez naukowców dobrze to opisuje, mówią, że neurony 

zapalają się, gdy dane wejściowe osiągają próg. Możemy ulepszyć funkcję step. Przedstawiona poniżej 

funkcja w kształcie litery S nazywana jest funkcją sigmoidalną. Jest gładszy niż funkcja zimnego 

twardego kroku, dzięki czemu jest bardziej naturalny i realistyczny. Natura rzadko ma zimne twarde 

krawędzie! <br><br> 

 

Ta płynna funkcja sigmoidalna w kształcie litery S jest tym, czego będziemy nadal używać do tworzenia 

naszej własnej sieci neuronowej. Naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją będą również używać 

innych, podobnie wyglądających funkcji, ale esówka jest prosta i właściwie bardzo powszechna, więc 

jesteśmy w dobrym towarzystwie. Funkcją sigmoidalną, czasami nazywaną również funkcją 

logistyczną, jest 



 

 

To wyrażenie nie jest tak przerażające, jak na pierwszy rzut oka. Litera e to stała matematyczna 

2,71828&hellip; To bardzo interesująca liczba, która pojawia się we wszystkich dziedzinach 

matematyki i fizyki, a powodem, dla którego użyłem kropek&hellip; jest to, że cyfry dziesiętne ciągną 

się w nieskończoność. Takie liczby mają wymyślne nazwy, liczby transcendentalne. To wszystko bardzo 

dobrze i przyjemnie, ale dla naszych celów możesz po prostu pomyśleć o tym jako o 2,71828. Wejście 

x jest negowane, a e jest podnoszone do potęgi -x. Wynik jest dodawany do 1, więc mamy 1 + e-x. Na 

koniec bierze się odwrotność całości, czyli 1 dzieli się przez 1 + e-x. To właśnie robi powyższa, lekko 

przerażająco wyglądająca funkcja na wejściu x, aby otrzymać wartość wyjściową y. Więc wcale nie takie 

straszne! Po prostu nie interesuje nas, gdy x wynosi zero, e1 wynosi 1, ponieważ wszystko podniesione 

do potęgi zera to 1. Tak więc y staje się 1 / (1 + 1) lub po prostu 1/2, pół. Zatem podstawowa esicy 

przecina oś y na y = 1/2. Jest jeszcze jeden, bardzo mocny powód, dla którego warto wybrać tę funkcję 

sigmoidalną zamiast wielu innych funkcji w kształcie litery S, których mogliśmy użyć na wyjściu 

neuronu. Powodem jest to, że ta sigmoidalna funkcja jest znacznie łatwiejsza do wykonania obliczeń 

niż inne funkcje w kształcie litery S, a dlaczego w praktyce zobaczymy później. Wróćmy do neuronów i 

zastanówmy się, jak możemy modelować sztuczny neuron. Pierwszą rzeczą, jaką należy sobie 

uświadomić, jest to, że prawdziwe neurony biologiczne wymagają wielu wejść, a nie tylko jednego. 

Widzieliśmy to, gdy mieliśmy dwa wejścia do maszyny logicznej Boole&prime;a, więc pomysł 

posiadania więcej niż jednego wejścia nie jest nowy ani niezwykły. Co robimy z tymi wszystkimi danymi 

wejściowymi? Po prostu łączymy je, dodając je, a otrzymana suma jest wejściem do funkcji 

sigmoidalnej, która steruje wyjściem. Odzwierciedla to, jak działają prawdziwe neurony. Poniższy 

diagram ilustruje ideę łączenia danych wejściowych, a następnie stosowania progu do połączonej 

sumy:  

 

Jeśli połączony sygnał nie jest wystarczająco duży, wówczas efektem funkcji progu sigmoidalnego jest 

tłumienie sygnału wyjściowego. Jeśli suma x jest dostatecznie duża, efektem esicy jest wystrzelenie 

neuronu. Co ciekawe, jeśli tylko jedno z kilku wejść jest duże, a pozostałe małe, może to wystarczyć do 

odpalenia neuronu. Co więcej, neuron może odpalić, jeśli niektóre z wejść są prawie, ale nie całkiem, 

wystarczająco duże, ponieważ po połączeniu sygnał jest wystarczająco duży, aby pokonać próg. W 

intuicyjny sposób daje to poczucie bardziej wyrafinowanych iw pewnym sensie niewyraźnych obliczeń, 

które takie neurony mogą wykonać. Sygnały elektryczne są zbierane przez dendryty i łączą się, tworząc 

silniejszy sygnał elektryczny. Jeśli sygnał jest wystarczająco silny, aby przekroczyć próg, neuron wysyła 



sygnał w dół aksonu w kierunku końcówek, aby przejść do dendrytów następnego neuronu. Poniższy 

diagram przedstawia kilka neuronów połączonych w ten sposób:  

 

Należy zauważyć, że każdy neuron pobiera dane wejściowe od wielu wcześniejszych, a także dostarcza 

sygnały do wielu innych, jeśli zdarzy się, że będzie odpalać. Jednym ze sposobów odtworzenia tego z 

natury do sztucznego modelu jest posiadanie warstw neuronów, z których każdy jest połączony ze sobą 

w warstwie poprzedniej i kolejnej. Poniższy diagram ilustruje ten pomysł:  

 

Możesz zobaczyć trzy warstwy, każda z trzema sztucznymi neuronami lub węzłami. Możesz również 

zobaczyć każdy węzeł połączony z każdym innym węzłem w poprzedniej i następnej warstwie. To 

wspaniale! Ale jakiej części tej fajnie wyglądającej architektury się uczy? Co dostosowujemy w 

odpowiedzi na przykłady szkoleń? Czy istnieje parametr, który możemy zawęzić, podobnie jak 

nachylenie liniowych klasyfikatorów, którym przyglądaliśmy się wcześniej? Najbardziej oczywistą 

rzeczą jest dostosowanie siły połączeń między węzłami. W węźle mogliśmy dostosować sumowanie 

danych wejściowych lub mogliśmy dostosować kształt funkcji progu sigmoidalnego, ale jest to bardziej 

skomplikowane niż zwykłe dostosowanie siły połączeń między węzłami. Jeśli prostsze podejście 



zadziała, trzymajmy się tego! Poniższy diagram ponownie przedstawia połączone węzły, ale tym razem 

wyświetlana jest waga skojarzona z każdym połączeniem. Niska waga osłabi sygnał, a duża go wzmocni.  

 

Warto wyjaśnić zabawne małe cyfry obok symboli wagi. Waga w2,3 to po prostu waga związana z 

sygnałem, który przeszedł między węzłem 2 w warstwie do węzła 3 w następnej warstwie. Zatem w1,2 

to waga, która zmniejsza lub wzmacnia sygnał między węzłem 1 a węzłem 2 w następnej warstwie. Aby 

zilustrować tę ideę, poniższy diagram pokazuje te dwa połączenia między pierwszą a drugą 

podświetloną warstwą.  

 

Możesz rozsądnie rzucić wyzwanie temu projektowi i zadać sobie pytanie, dlaczego każdy węzeł 

powinien łączyć się z każdym innym węzłem w poprzedniej i następnej warstwie. Nie muszą, a można 

je połączyć na wiele kreatywnych sposobów. Nie robimy tego, ponieważ jednolitość tej pełnej łączności 

jest w rzeczywistości łatwiejsza do zakodowania w postaci instrukcji komputerowych i ponieważ nie 

powinno być żadnej wielkiej szkody w posiadaniu kilku połączeń więcej niż absolutne minimum, które 

może być potrzebne do rozwiązania konkretnego zadania. Proces uczenia się zmniejszy nacisk na te 

kilka dodatkowych połączeń, jeśli nie są one faktycznie potrzebne. Co przez to rozumiemy? Oznacza 



to, że gdy sieć uczy się ulepszać swoje dane wyjściowe poprzez udoskonalanie wag łączy w sieci, 

niektóre wagi stają się zerowe lub bliskie zeru. Zero lub prawie zero wag oznacza, że te linki nie mają 

wkładu w sieć, ponieważ sygnały nie są przekazywane. Waga zerowa oznacza, że sygnały są mnożone 

przez zero, co daje zero, więc łącze jest skutecznie przerywane.  

Kluczowe punkty: 

● Mózgi biologiczne wydają się wykonywać skomplikowane zadania, takie jak latanie, znajdowanie 

pożywienia, uczenie się języka i unikanie drapieżników, mimo że wydają się mieć znacznie mniej 

pamięci i działają znacznie wolniej niż nowoczesne komputery. 

● Mózgi biologiczne są również niesamowicie odporne na uszkodzenia i niedoskonałe sygnały w 

porównaniu z tradycyjnymi systemami komputerowymi.  

● Mózgi biologiczne, zbudowane z połączonych neuronów, są inspiracją dla sztucznych sieci 

neuronowych. 

Śledzenie sygnałów przez sieć neuronową 

Ten obraz 3 warstw neuronów, z których każdy neuron łączy się ze sobą w następnej i poprzedniej 

warstwie, wygląda niesamowicie. Ale pomysł obliczenia, w jaki sposób sygnały przechodzą z wejść 

przez warstwy, aby stać się wyjściami, wydaje się nieco zniechęcający i, cóż, zbyt ciężki! Zgadzam się, 

że to ciężka praca, ale ważne jest również zilustrowanie jej działania, abyśmy zawsze wiedzieli, co 

naprawdę dzieje się w sieci neuronowej, nawet jeśli później wykorzystamy komputer do wykonania 

całej pracy za nas. Więc spróbujemy wykonać ćwiczenia z mniejszą siecią neuronową z tylko 2 

warstwami, każda z 2 neuronami, jak pokazano poniżej: 

 

Wyobraźmy sobie, że te dwa wejścia to 1,0 i 0,5. Poniżej przedstawiono te wejścia wchodzące do tej 

mniejszej sieci neuronowej. 



 

Tak jak poprzednio, każdy węzeł zamienia sumę danych wejściowych na wyjście za pomocą funkcji 

aktywacji. Użyjemy również funkcji sigmoidalnej  y =  1/(1 + c--x)  którą widzieliśmy wcześniej, gdzie x 

jest sumą sygnałów przychodzących do neuronu, a y jest wyjściem tego neuronu. A co z wagami? To 

bardzo dobre pytanie - od jakiej wartości powinni zacząć? Przejdźmy do kilku przypadkowych wag:  

● w1,2 = 0.2 

● w2,1 = 0.3 

● w2,2 = 0.8 

Losowe wartości początkowe nie są takim złym pomysłem i właśnie to zrobiliśmy, gdy wcześniej 

wybraliśmy początkową wartość nachylenia dla prostych klasyfikatorów liniowych. Wartość losowa 

ulegała poprawie z każdym przykładem, z którego klasyfikator się uczył. To samo powinno dotyczyć 

wag łączy sieci neuronowych. W tej małej sieci neuronowej są tylko cztery wagi, ponieważ to wszystkie 

kombinacje połączeń dwóch węzłów w każdej warstwie. Poniższy diagram pokazuje wszystkie te liczby 

teraz zaznaczone.  

 

Zacznijmy obliczać! 



Pierwsza warstwa węzłów jest warstwą wejściową i nie robi nic poza reprezentowaniem sygnałów 

wejściowych. Oznacza to, że węzły wejściowe nie stosują funkcji aktywacji do danych wejściowych. Nie 

ma tak naprawdę fantastycznego powodu poza tym, jak potoczyła się historia. Pierwsza warstwa sieci 

neuronowych jest warstwą wejściową i wszystko, co robi ta warstwa, reprezentuje dane wejściowe - 

to wszystko. Pierwsza warstwa wejściowa 1 była łatwa - nie wykonywano tam żadnych obliczeń. 

Następna jest druga warstwa, w której musimy wykonać pewne obliczenia. Dla każdego węzła w tej 

warstwie musimy obliczyć połączone dane wejściowe. Pamiętasz tę funkcję sigmoidalną, y =  1/(1 + c1)  

? Cóż, x w tej funkcji jest połączonym wejściem do węzła. Ta kombinacja to nieprzetworzone dane 

wyjściowe z połączonych węzłów w poprzedniej warstwie, ale moderowane przez wagi łączy. Poniższy 

diagram jest podobny do tego, który widzieliśmy wcześniej, ale teraz obejmuje potrzebę moderowania 

przychodzących sygnałów za pomocą wag łącza. 

 

Skupmy się więc najpierw na węźle 1 w warstwie 2. Oba węzły w pierwszej warstwie wejściowej są z 

nim połączone. Te węzły wejściowe mają surowe wartości 1,0 i 0,5. Łącze z pierwszego węzła ma 

przypisaną wagę 0,9. Link z drugiego ma wagę 0,3. Zatem połączone moderowane dane wejściowe to:  

x = (dane wyjściowe z pierwszego węzła * waga łącza) + (dane wyjściowe z drugiego węzła * waga 

łącza)  

x = (1,0 * 0,9) + (0,5 * 0,3)  

x = 0,9 + 0,15 

x = 1,05 

Gdybyśmy nie moderowali sygnału, mielibyśmy bardzo proste dodanie sygnałów 1,0 + 0,5, ale tego nie 

chcemy. To wagi uczą się w sieciach neuronowych, ponieważ są iteracyjnie udoskonalane, aby dawać 

coraz lepsze wyniki. Tak więc mamy teraz x = 1,05 dla połączonego moderowanego wejścia do 

pierwszego węzła drugiej warstwy. Możemy teraz w końcu obliczyć dane wyjściowe tego węzła za 

pomocą funkcji aktywacji y = 1 / (1 + c-x) . W tym celu możesz skorzystać z kalkulatora. Odpowiedź 

brzmi: y = 1 / (1 + 0,3499) = 1 / 1,3499. Więc y = 0,7408. To świetna robota! Mamy teraz rzeczywisty 

wynik z jednego z dwóch węzłów wyjściowych sieci. Wykonajmy obliczenia ponownie z pozostałym 

węzłem, którym jest węzeł 2 w drugiej warstwie. Połączone moderowane wejście x to: 

x = (dane wyjściowe z pierwszego węzła * waga łącza) + (dane wyjściowe z drugiego węzła * waga 

łącza) 

x = (1,0 * 0,2) + (0,5 * 0,8) 

x = 0,2 + 0,4 



x = 0,6 

Więc teraz mamy x, możemy obliczyć wyjście węzła, używając sigmoidalnej funkcji aktywacji y = 1 / (1 

+ 0,5488) = 1 / (1,5488). Więc y = 0,6457. Poniższy diagram przedstawia wyniki sieci, które właśnie 

obliczyliśmy:  

 

To było sporo pracy, tylko po to, aby uzyskać dwa wyjścia z bardzo uproszczonej sieci. W ogóle nie 

chciałbym wykonywać obliczeń dla większej sieci ręcznie! Na szczęście komputery są idealne do 

wykonywania wielu obliczeń szybko i bez nudy. Mimo to nie chcę pisać instrukcji komputerowych 

dotyczących wykonywania obliczeń dla sieci z więcej niż 2 warstwami i może z 4, 8 lub nawet 100 

węzłami w każdej warstwie. Nawet pisanie instrukcji byłoby nudne i najprawdopodobniej popełniłbym 

błędy, pisząc wszystkie te instrukcje dla wszystkich tych węzłów i wszystkich warstw, nie wspominając 

o wykonywaniu obliczeń. Na szczęście matematyka pomaga nam być niezwykle zwięzłym w 

zapisywaniu obliczeń potrzebnych do obliczenia danych wyjściowych z sieci neuronowej, nawet takiej, 

która ma znacznie więcej warstw i węzłów. Ta zwięzłość jest nie tylko dobra dla nas, ludzkich 

czytelników, ale także świetna dla komputerów, ponieważ instrukcje są znacznie krótsze, a wykonanie 

jest również znacznie wydajniejsze. To zwięzłe podejście wykorzystuje macierze, którym przyjrzymy się 

dalej. 

Mnożenie macierzy jest przydatne… 

Macierze mają okropną reputację. Przywołują wspomnienia mozolnie nudnych, mozolnych i pozornie 

bezcelowych godzin spędzonych w szkole na mnożeniu macierzy. Wcześniej ręcznie wykonywaliśmy 

obliczenia dla sieci dwuwarstwowej z zaledwie 2 węzłami w każdej warstwie. To wystarczyło, ale 

wyobraź sobie, że robisz to samo dla sieci z 5 warstwami i 100 węzłami w każdej? Samo napisanie 

wszystkich niezbędnych obliczeń byłoby ogromnym zadaniem… wszystkie te kombinacje łączenia 

sygnałów, pomnożone przez odpowiednie wagi, z zastosowaniem funkcji aktywacji sigmoidy, dla 

każdego węzła, dla każdej warstwy… ach! Jak więc mogą pomóc macierze? Cóż, pomagają nam na dwa 

sposoby. Po pierwsze, pozwalają nam skompresować wszystkie te obliczenia do bardzo prostej, 

krótkiej formy. To świetnie dla nas, ludzi, ponieważ nie lubimy wykonywać dużej ilości pracy, ponieważ 

jest to nudne, a i tak jesteśmy podatni na błędy. Drugą korzyścią jest to, że wiele języków 

programowania komputerów rozumie pracę z matrycami, a ponieważ prawdziwa praca jest 

powtarzalna, mogą to rozpoznać i zrobić to bardzo szybko i wydajnie. Krótko mówiąc, macierze 

pozwalają nam zwięźle i łatwo wyrazić pracę, którą musimy wykonać, a komputery mogą wykonywać 

obliczenia szybko i sprawnie. Teraz wiemy, dlaczego zamierzamy przyjrzeć się matrycom, pomimo być 

może bolesnego doświadczenia z nimi w szkole, zacznijmy od nich i zdemistyfikujmy je. Macierz to po 



prostu tabela, prostokątna siatka liczb. Otóż to. Nie ma nic bardziej złożonego w matrycy niż to. Jeśli 

korzystałeś z arkuszy kalkulacyjnych, nie przeszkadza Ci praca z liczbami rozmieszczonymi w siatce. 

Niektórzy nazwaliby to stołem. Możemy to też nazwać matrycą. Poniżej przedstawiono arkusz 

kalkulacyjny z tabelą liczb. 

 

To wszystko, czym jest macierz - tabela lub siatka liczb - tak jak na poniższym przykładzie macierzy o 

rozmiarze „2 na 3”.  

 

Zgodnie z konwencją najpierw używa się wierszy, a następnie kolumn, więc nie jest to macierz „3 na 

2”, ale macierz „2 na 3”. Ponadto niektórzy używają nawiasów kwadratowych wokół macierzy, a inni 

używają nawiasów okrągłych, tak jak my. Właściwie nie muszą to być liczby, mogą to być wielkości, 

którym nadajemy nazwę, ale mogą nie mieć przypisanej rzeczywistej wartości liczbowej. Oto macierz, 

w której każdy element jest zmienną, która ma znaczenie i może mieć wartość liczbową, ale jeszcze nie 

powiedzieliśmy, czym ona jest.  

 

Teraz macierze stają się dla nas przydatne, gdy patrzymy, jak są mnożone. Być może pamiętasz, jak to 

zrobić ze szkoły, ale jeśli nie, przyjrzymy się temu ponownie. Oto przykład dwóch prostych macierzy 

pomnożonych razem. 



 

Jak widać, nie mnożymy po prostu odpowiednich elementów. W lewym górnym rogu odpowiedzi nie 

ma 1 * 5, a na dole racja to nie 4 * 8. Zamiast tego macierze są mnożone przy użyciu różnych reguł. 

Możesz je rozwiązać, patrząc na powyższy przykład. Jeśli nie, spójrz na poniższe, które pokazują, jak 

został opracowany lewy górny element odpowiedzi.  

 

Możesz zobaczyć, że lewy górny element jest opracowywany, podążając za górnym wierszem pierwszej 

macierzy i lewą kolumną drugiej macierzy. Podążając za tymi wierszami i kolumnami, mnożysz 

napotykane elementy i zachowujesz bieżącą sumę. Aby więc obliczyć lewy górny element odpowiedzi, 

zaczynamy przesuwać się wzdłuż górnego wiersza pierwszej tablicy, w której znajdujemy liczbę 1, a gdy 

zaczynamy przesuwać się w dół lewej kolumny drugiej macierzy, znajdujemy liczbę 5. Mnożymy 1 i 5 i 

trzymamy odpowiedź, czyli 5, u nas. Kontynuujemy przesuwanie się wzdłuż wiersza i w dół kolumny, 

aby znaleźć liczby 2 i 7. Mnożenie 2 i 7 daje nam 14, które również zachowujemy. Dotarliśmy do końca 

wierszy i kolumn, więc dodajemy wszystkie liczby, które odstawiliśmy, czyli 5 + 14, aby otrzymać 19. 

To jest lewy górny element macierzy wyników. To dużo słów, ale łatwiej jest to zobaczyć w akcji. 

Spróbuj sam. Poniżej wyjaśniono, jak opracowywany jest prawy dolny element. 

 



Widzisz ponownie, że po odpowiednim wierszu i kolumnie elementu, który próbujemy obliczyć (w tym 

przykładzie drugi wiersz i druga kolumna), mamy (3 * 6) i (4 * 8), czyli 18 + 32 = 50. Aby uzyskać 

kompletność, dolny lewy jest obliczany jako (3 * 5) + (4 * 7) = 15 + 28 = 43. Podobnie, prawy górny róg 

jest obliczany jako (1 * 6) + (2 * 8) = 6 + 16 = 22. Poniższy rysunek ilustruje regułę przy użyciu zmiennych, 

a nie liczb. 

 

To tylko kolejny sposób wyjaśnienia podejścia, które stosujemy do mnożenia macierzy. Używając liter, 

które mogą być dowolną liczbą, jeszcze bardziej wyjaśniliśmy ogólne podejście do mnożenia macierzy. 

Jest to podejście ogólne, ponieważ można je zastosować również do macierzy o różnych rozmiarach. 

Kiedy powiedzieliśmy, że działa to dla matryc o różnych rozmiarach, istnieje ważna granica. Nie możesz 

po prostu pomnożyć dowolnych dwóch macierzy, muszą one być zgodne. Być może już to zauważyłeś, 

śledząc wiersze w pierwszej macierzy i kolumny w dół w drugiej. Jeśli liczba elementów w wierszach 

nie zgadza się z liczbą elementów w kolumnach, metoda nie działa. Nie możesz więc pomnożyć 

macierzy „2 na 2” przez macierz „5 na 5”. Wypróbuj - zobaczysz, dlaczego to nie działa. Aby pomnożyć 

macierze, liczba kolumn w pierwszej musi być równa liczbie wierszy w drugiej. W niektórych 

przewodnikach zobaczysz ten rodzaj mnożenia macierzy zwany iloczynem skalarnym lub iloczynem 

wewnętrznym. W rzeczywistości istnieją różne rodzaje mnożenia macierzy, na przykład iloczyn 

skalarny, ale tutaj chcemy uzyskać iloczyn skalarny. Dlaczego poszliśmy w dół, co wygląda jak królicza 

nora strasznego mnożenia macierzy i niesmacznej algebry? Jest bardzo dobry powód… trzymaj się! 

Zobacz, co się stanie, jeśli zamienimy litery na słowa, które mają większe znaczenie dla naszych sieci 

neuronowych. Druga macierz to macierz dwa na jeden, ale podejście do mnożenia jest takie samo.  

 

Magia! 

Pierwsza macierz zawiera wagi między węzłami dwóch warstw. Druga macierz zawiera sygnały 

pierwszej warstwy wejściowej. Odpowiedź, którą otrzymujemy, mnożąc te dwie macierze, to 

połączony sygnał moderowany do węzłów drugiej warstwy. Przyjrzyj się uważnie, a zobaczysz. Pierwszy 

węzeł ma pierwsze wejście_1 moderowane przez wagę w1,1 dodane do drugiego wejścia_2 

moderowane przez wagę w2,1. Są to wartości x przed zastosowaniem funkcji aktywacji sigmoidalnej. 

Poniższy diagram pokazuje to jeszcze wyraźniej. 



 

To jest naprawdę bardzo przydatne! 

Dlaczego? Ponieważ możemy wyrazić wszystkie obliczenia, które są potrzebne do wypracowania 

połączonego sygnału moderowanego, x, w każdym węźle drugiej warstwy za pomocą mnożenia 

macierzy. Można to wyrazić tak zwięźle, jak:  

X = W · I 

Oznacza to, że W to macierz wag, I to macierz wejść, a X to wypadkowa macierz połączonych sygnałów 

moderowanych w warstwie 2. Macierze są często pisane pogrubioną czcionką, aby pokazać, że w 

rzeczywistości są to macierze, a nie tylko reprezentują pojedyncze liczby. Nie musimy się teraz 

przejmować liczbą węzłów w każdej warstwie. Jeśli będziemy mieć więcej węzłów, macierze będą po 

prostu większe. Ale nie musimy pisać nic dłuższego ani większego. Możemy po prostu napisać W.I, 

nawet jeśli mam 2 elementy lub 200 elementów! Teraz, jeśli język programowania komputerowego 

może zrozumieć notację macierzową, może wykonać całą ciężką pracę wielu obliczeń, aby obliczyć X = 

W.I, bez konieczności wydawania mu wszystkich indywidualnych instrukcji dla każdego węzła w każdej 

warstwie. To jest fantastyczne! Trochę wysiłku, aby zrozumieć mnożenie macierzy, dało nam potężne 

narzędzie do implementacji sieci neuronowych bez dużego wysiłku z naszej strony. A co z funkcją 

aktywacji? Jest to łatwe i nie wymaga mnożenia macierzy. Wszystko, co musimy zrobić, to zastosować 

funkcję sigmoidalną do każdego pojedynczego elementu macierzy X. Brzmi to zbyt prosto, ale jest 

poprawne, ponieważ nie łączymy tutaj sygnałów z różnych węzłów, już to zrobiliśmy i odpowiedzi są w 

X. Jak widzieliśmy wcześniej, funkcja aktywacji po prostu stosuje próg i tłumi odpowiedź, aby była 



bardziej podobna do tej obserwowanej w neuronach biologicznych. Tak więc ostateczny wynik z 

drugiej warstwy to:  

O = sigmoid (X) 

To O zapisane pogrubioną czcionką to macierz, która zawiera wszystkie wyjścia z ostatniej warstwy 

sieci neuronowej. Wyrażenie X = W · I stosuje się do obliczeń między jedną warstwą a następną. Jeśli 

mamy na przykład 3 warstwy, po prostu wykonujemy ponownie mnożenie macierzy, używając danych 

wyjściowych drugiej warstwy jako danych wejściowych dla trzeciej warstwy, ale oczywiście łączymy i 

moderujemy za pomocą większej liczby wag. Dość teorii - zobaczmy, jak to działa na prawdziwym 

przykładzie, ale tym razem użyjemy nieco większej sieci neuronowej składającej się z 3 warstw, każda 

z 3 węzłami  

Kluczowe punkty: 

● Wiele obliczeń potrzebnych do przekazania sygnału do przodu przez sieć neuronową można wyrazić 

jako mnożenie macierzy.  

● Wyrażenie tego jako mnożenie macierzy sprawia, że pisanie jest o wiele bardziej zwięzłe, bez względu 

na rozmiar sieci neuronowej.  

● Co ważniejsze, niektóre języki programowania komputerów rozumieją obliczenia macierzy i uznają, 

że obliczenia leżące u ich podstaw są bardzo podobne. Dzięki temu mogą wykonywać te obliczenia 

wydajniej i szybciej. 

Przykład trzech warstw z mnożeniem macierzy 

Nie pracowaliśmy nad dostarczaniem sygnałów przez sieć neuronową przy użyciu macierzy do 

wykonywania obliczeń. Nie omawialiśmy też przykładu z więcej niż 2 warstwami, co jest interesujące, 

ponieważ musimy zobaczyć, jak traktujemy dane wyjściowe warstwy środkowej jako dane wejściowe 

do ostatniej trzeciej warstwy. Poniższy diagram przedstawia przykładową sieć neuronową z 3 

warstwami, każda z 3 węzłami. Aby diagram był przejrzysty, nie wszystkie wagi są zaznaczone. 

 

Przedstawimy tutaj również niektóre z powszechnie używanych terminów. Jak wiemy, pierwsza 

warstwa to warstwa wejściowa. Jak wiemy, ostatnia warstwa jest warstwą wyjściową. Warstwa 

środkowa nazywana jest warstwą ukrytą. Brzmi to tajemniczo i mrocznie, ale niestety nie ma ku temu 



tajemniczego, mrocznego powodu. Nazwa utknęła, ponieważ dane wyjściowe warstwy środkowej 

niekoniecznie są widoczne jako wyjścia, więc są „ukryte”. Tak, to trochę kiepskie, ale tak naprawdę nie 

ma lepszego powodu dla tej nazwy. Przejdźmy przez tę przykładową sieć, zilustrowaną na tym 

diagramie. Widzimy, że trzy wejścia to 0,9, 0,1 i 0,8. Zatem macierz wejściowa I to:  

 

To było łatwe. To pierwsza zrobiona warstwa wejściowa, ponieważ to wszystko robi warstwa 

wejściowa - reprezentuje jedynie dane wejściowe. Dalej jest środkowa ukryta warstwa. Tutaj musimy 

wypracować połączone (i moderowane) sygnały do każdego węzła w tej środkowej warstwie. Pamiętaj, 

że każdy węzeł w tej środkowej warstwie ukrytej jest połączony z każdym węzłem w warstwie 

wejściowej, więc otrzymuje jakąś część każdego sygnału wejściowego. Nie chcemy przechodzić przez 

wiele obliczeń, jak zrobiliśmy wcześniej, chcemy wypróbować tę metodę macierzową. Jak właśnie 

widzieliśmy, połączone i moderowane dane wejściowe do tej warstwy środkowej wynoszą X = W.I, 

gdzie I to macierz sygnałów wejściowych, a W to macierz wag. Mamy ja, ale co to jest W? Dobrze , 

diagram pokazuje niektóre (zmyślone) wagi dla tego przykładu, ale nie wszystkie z nich. Poniżej 

przedstawiono wszystkie z nich, ponownie ułożone losowo. W tym przykładzie nie ma w nich nic 

szczególnego. 

 

Widać, że ciężar między pierwszym węzłem wejściowym a pierwszym węzłem środkowej warstwy 

ukrytej wynosi w1,1 = 0,9, tak jak na powyższym schemacie sieci. Podobnie możesz zobaczyć, że waga 

łącza między drugim węzłem wejściowym a drugim węzłem warstwy ukrytej wynosi w2,2 = 0,8, jak 

pokazano na schemacie. Diagram nie pokazuje połączenia między trzecim węzłem wejściowym a 

pierwszym węzłem warstwy ukrytej, które utworzyliśmy jako w3,1 = 0,1. Ale czekaj - dlaczego 

napisaliśmy „input_hidden” obok tego W? Dzieje się tak, ponieważ Winput_hidden to wagi między 

warstwami wejściowymi i ukrytymi. Potrzebujemy innej macierzy wag dla połączeń między warstwą 

ukrytą a wyjściową i możemy ją nazwać Whidden_output. Poniżej przedstawiono tę drugą macierz 

Whidden_output z wagami wypełnionymi jak poprzednio. Ponownie powinieneś być w stanie zobaczyć, na 

przykład, połączenie między trzecim ukrytym węzłem a trzecim węzłem wyjściowym jako w3,3 = 0,9. 

 



Świetnie, mamy posortowane macierze wagi. Przejdźmy do wypracowania połączonych 

moderowanych danych wejściowych w warstwie ukrytej. Powinniśmy również nadać mu opisową 

nazwę, abyśmy wiedzieli, że odnosi się do połączonych danych wejściowych do warstwy środkowej, a 

nie do warstwy końcowej. Nazwijmy to Xhidden. 

Xhidden = Winput_hidden  · I  

Nie zamierzamy tutaj wykonywać całego mnożenia macierzy, ponieważ o to chodziło w używaniu 

macierzy. Chcemy, aby komputery wykonywały pracochłonne przetwarzanie liczb. Odpowiedź zostanie 

opracowana, jak pokazano poniżej. 

 

Wykorzystałem komputer do rozwiązania tego problemu i nauczymy się to robić razem, używając 

języka programowania Python w Części 2 tego przewodnika. Nie zrobimy tego teraz, ponieważ nie 

chcemy jeszcze rozpraszać się oprogramowaniem komputerowym. Mamy więc połączone 

moderowane dane wejściowe do środkowej warstwy ukrytej i wynoszą one 1,16, 0,42 i 0,62. I użyliśmy 

matryc, aby wykonać za nas ciężką pracę. To osiągnięcie, z którego można być dumnym! Wizualizujmy 

te połączone moderowane dane wejściowe w drugiej ukrytej warstwie. 

 

Jak na razie dobrze, ale jest jeszcze więcej do zrobienia. Zapamiętasz, że te węzły stosują sigmoidalną 

funkcję aktywacji, aby odpowiedź na sygnał była bardziej podobna do tych występujących w naturze. 

Zróbmy więc to: 

Ohidden = sigmoid (Xhidden) 



Funkcja sigmoidalna jest stosowana do każdego elementu w Xhidden w celu utworzenia matrycy, która 

ma wyjście środkowej warstwy ukrytej. 

 

Sprawdźmy tylko pierwszy element, aby mieć pewność. Funkcja sigmoidalna to y =  1/(1 +e-r) , więc gdy 

x = 1,16, e-1,16 to 0,3135. To znaczy  

y = 1 / (1+ 0,3135) = 0,761. 

Możesz również zobaczyć, że wszystkie wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 1, ponieważ ta 

sigmoida nie tworzy wartości spoza tego zakresu. Spójrz wstecz na wykres funkcji logistycznej, aby 

zobaczyć to wizualnie. Uff! Zatrzymajmy się ponownie i zobaczmy, co zrobiliśmy. Wypracowaliśmy 

sygnał, który przechodzi przez warstwę środkową. To znaczy dane wyjściowe z warstwy środkowej. 

Żeby było super jasne, połączył dane wejściowe w środkowej warstwie, która następnie ma 

zastosowaną funkcję aktywacji. Zaktualizujmy diagram o te nowe informacje. 

 

Gdyby to była dwuwarstwowa sieć neuronowa, zatrzymalibyśmy się teraz, ponieważ są to dane 

wyjściowe z drugiej warstwy. Nie zatrzymamy się, ponieważ mamy kolejną trzecią warstwę. Jak 

obliczamy sygnał przez trzecią warstwę? To takie samo podejście, jak w przypadku drugiej warstwy, 

nie ma żadnej prawdziwej różnicy. Nadal mamy sygnały przychodzące do trzeciej warstwy, tak jak w 

przypadku drugiej warstwy. Nadal mamy linki z wagami do moderowania tych sygnałów. Nadal mamy 

funkcję aktywacji aby odpowiedź zachowywała się jak te, które widzimy w naturze. Należy więc 

pamiętać, że bez względu na to, ile mamy warstw, każdą warstwę możemy traktować jak każdą inną - 



z przychodzącymi sygnałami, które łączymy, wagami łączy, aby moderować te przychodzące sygnały, 

oraz funkcją aktywacji, która generuje dane wyjściowe z tej warstwy . Nie obchodzi nas, czy pracujemy 

na 3. czy 53. czy nawet 103. warstwie - podejście jest takie samo. A więc przyjrzyjmy się i obliczmy 

połączone moderowane dane wejściowe w tej ostatniej warstwie X = W, tak jak robiliśmy to wcześniej. 

Dane wejściowe do tej warstwy są danymi wyjściowymi z drugiej warstwy, którą właśnie 

opracowaliśmy. Ohidden. Wagi dotyczą łączy między drugą i trzecią warstwą Whidden_output, a nie tych, 

których właśnie użyliśmy między pierwszą a drugą. Więc mamy: 

Xoutput = Whidden_output · Ohidden 

Więc rozwiązanie tego w ten sam sposób daje następujący wynik dla połączonych moderowanych 

wejść do końcowej warstwy wyjściowej. 

 

Zaktualizowany diagram pokazuje teraz nasz postęp w przekazywaniu sygnału od początkowego 

wejścia do połączonych danych wejściowych do ostatniej warstwy. 

 

Pozostaje tylko zastosować funkcję aktywacji sigmoidy, która jest łatwa. 



 

Otóż to! Mamy końcowe dane wyjściowe z sieci neuronowej. Pokażmy to również na diagramie. 

 

Zatem końcowy wynik przykładowej sieci neuronowej z trzema warstwami to 0,726, 0,708 i 0,778. 

Udało nam się prześledzić sygnał od jego początkowego wejścia do sieci neuronowej, przez warstwy i 

z końcowej warstwy wyjściowej.  

Co teraz? 

Następnym krokiem jest użycie danych wyjściowych z sieci neuronowej i porównanie ich z przykładem 

szkoleniowym, aby znaleźć błąd. Musimy użyć tego błędu, aby udoskonalić samą sieć neuronową, aby 

poprawić jej wyniki. Jest to prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz do zrozumienia, więc podejmiemy 

się tego delikatnie i zilustrujemy pomysły. 

Uczenie się wag z więcej niż jednego węzła 

Wcześniej udoskonaliliśmy prosty klasyfikator liniowy, dostosowując parametr nachylenia funkcji 

liniowej węzła. Użyliśmy błędu, różnicy między tym, co węzeł wyprodukował jako odpowiedź, a tym, 

co wiemy, że odpowiedź powinna być, aby pokierować tym udoskonaleniem. Okazało się to całkiem 

proste, ponieważ związek między błędem a konieczną regulacją nachylenia był bardzo prosty do 

ustalenia. Jak zaktualizować wagi linków, gdy więcej niż jeden węzeł ma wpływ na wynik i jego błąd? 

Poniższy rysunek  ilustruje ten problem. 



 

Sprawy były znacznie prostsze, gdy mieliśmy tylko jeden węzeł zasilający węzeł wyjściowy. Jeśli mamy 

dwa węzły, w jaki sposób wykorzystamy ten błąd wyjściowy? Nie ma sensu używać całego błędu do 

aktualizowania tylko jednej wagi, ponieważ ignoruje to drugie łącze i jego wagę. Ten błąd wystąpił, 

ponieważ ma do niego wpływ więcej niż jeden link. Istnieje niewielka szansa, że tylko jedno z wielu 

ogniw było odpowiedzialne za błąd, ale jest to bardzo małe prawdopodobieństwo. Gdybyśmy zmienili 

wagę, która była już „poprawna”, pogarszając ją, poprawiłaby się ona podczas następnych iteracji, więc 

nie wszystko jest stracone. Jednym z pomysłów jest równe podzielenie błędu między wszystkie węzły 

uczestniczące, jak pokazano poniżej. 

 

To wcale nie jest zły pomysł. Chociaż nie próbowałem tego w prawdziwych sieciach neuronowych, 

jestem pewien, że nie zadziałaby tak źle. Innym pomysłem jest podzielenie błędu, ale nie robienie tego 

po równo. Zamiast tego dajemy więcej błędu tym połączeniom przyczyniającym się, które miały 

większe wagi łączy. Dlaczego? Ponieważ w większym stopniu przyczynili się do błędu. Poniższy diagram 

ilustruje ten pomysł. 



 

Tutaj są dwa węzły przekazujące sygnał do węzła wyjściowego. Wagi linków to 3,0 i 1,0. Jeśli podzielimy 

błąd w sposób proporcjonalny do tych wag, zobaczymy, że ¾ błędu wyjściowego powinno zostać użyte 

do zaktualizowania pierwszej większej wagi, a ¼ błędu dla drugiej mniejszej wagi. Możemy rozszerzyć 

ten sam pomysł na wiele innych węzłów. Gdybyśmy mieli 100 węzłów podłączonych do węzła 

wyjściowego, podzielilibyśmy błąd na 100 połączeń do tego węzła wyjściowego proporcjonalnie do 

wkładu każdego łącza w błąd, wskazywanego przez rozmiar wagi łącza. Jak widać, używamy wag na 

dwa sposoby. Po pierwsze, używamy wag do propagowania sygnałów z wejścia do warstw wyjściowych 

w sieci neuronowej. Wcześniej intensywnie nad tym pracowaliśmy. Po drugie, używamy wag do 

propagowania błędu wstecz z wyjścia z powrotem do sieci. Nie zdziwisz się, dlaczego ta metoda nazywa 

się propagacją wsteczną. Gdyby warstwa wyjściowa miała 2 węzły, zrobilibyśmy to samo dla drugiego 

węzła wyjściowego. Ten drugi węzeł wyjściowy będzie miał swój własny błąd, który jest podobnie 

podzielony na łącza łączące. Spójrzmy na to dalej. 

Propagacja wsteczna błędów z większej liczby węzłów wyjściowych 

Poniższy diagram przedstawia prostą sieć z 2 węzłami wejściowymi, ale teraz z 2 węzłami wyjściowymi. 

 

Oba węzły wyjściowe mogą mieć błąd - w rzeczywistości jest to bardzo prawdopodobne, gdy nie 

wyszkoliliśmy sieci. Widać, że oba te błędy muszą informować o doprecyzowaniu wag wewnętrznych 

linków w sieci. Możemy użyć tego samego podejścia, co poprzednio, gdzie dzielimy błąd węzła 



wyjściowego na linki wnoszące wkład w sposób proporcjonalny do ich wag. Fakt, że mamy więcej niż 

jeden węzeł wyjściowy, tak naprawdę niczego nie zmienia. Po prostu powtarzamy dla drugiego węzła 

wyjściowego to, co już zrobiliśmy dla pierwszego. Dlaczego to takie proste? Jest to proste, ponieważ 

linki do węzła wyjściowego nie zależą od linków do innego węzła wyjściowego. Nie ma zależności 

między tymi dwoma zestawami łączy. Patrząc ponownie na ten diagram, oznaczyliśmy błąd w 

pierwszym węźle wyjściowym jako e1. Pamiętaj, że jest to różnica między pożądanym wyjściem 

dostarczonym przez dane treningowe t1 a rzeczywistym wyjściem o1. Oznacza to, że e1 = ( t1 - o1 ). Błąd 

w drugim węźle wyjściowym jest oznaczony jako e2. Na diagramie widać, że błąd e1 jest podzielony 

proporcjonalnie do podłączonych ogniw, które mają wagi w11 i w21. Podobnie, e2 będzie podzielone 

proporcjonalnie do wag w21 i w22. Napiszmy, czym są te podziały, więc nie mamy żadnych wątpliwości. 

Błąd e1 służy do doprecyzowania obu wag w11 i w21. Jest podzielony tak, że ułamek e1 użyty do 

aktualizacji w11 to 

 

Podobnie ułamek e1 użyty do udoskonalenia w21 to  

 

Te ułamki mogą wyglądać nieco zagadkowo, więc zilustrujmy, co robią. Za wszystkimi tymi symbolami 

kryje się każda prosta idea, w której błąd e1 jest dzielony, aby dać więcej wadze, która jest większa, a 

mniej wadze, która jest mniejsza. Jeśli w11 jest dwa razy większe niż w21, powiedzmy w11=6 i w21=3, 

wtedy ułamek e1 użyty do aktualizacji w11 wynosi 6/(6+3) = 6/9 = 2/3. To powinno pozostawić 1/3 e1 

dla innej mniejszej wagi w21, co możemy potwierdzić za pomocą wyrażenia 3/(6+3) = 3/9, co w 

rzeczywistości jest 1/3. Jeśli wagi byłyby równe, ułamki będą równe połowie, jak można się spodziewać. 

Zobaczmy to dla pewności. Powiedzmy, że w11=4 i w21=4, wtedy ułamek wynosi 4/(4+4) = 4/8 = 1/2 

w obu przypadkach. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się, cofnijmy się o krok i zobaczmy, co 

zrobiliśmy z daleka. Wiedzieliśmy, że musimy użyć błędu, aby pokierować doprecyzowaniem jakiegoś 

parametru w sieci, w tym przypadku wag linków. Właśnie widzieliśmy, jak to zrobić dla wag linków, 

które moderują sygnały do końcowej warstwy wyjściowej sieci neuronowej. Widzieliśmy również, że 

nie ma komplikacji, gdy istnieje więcej niż jeden węzeł wyjściowy, po prostu robimy to samo dla 

każdego węzła wyjściowego. Wspaniały! Kolejne pytanie, które należy zadać, to co się dzieje, gdy mamy 

więcej niż 2 warstwy? Jak zaktualizować wagi łączy w warstwach znajdujących się dalej od końcowej 

warstwy wyjściowej? 

Propagacja wsteczna błędów do większej liczby warstw 

Poniższy diagram przedstawia prostą sieć neuronową z 3 warstwami, warstwą wejściową, warstwą 

ukrytą i końcową warstwą wyjściową. 



 

Wracając do końcowej warstwy wyjściowej po prawej stronie, widzimy, że wykorzystujemy błędy w tej 

warstwie wyjściowej do kierowania udoskonalaniem wag linków wprowadzanych do warstwy 

końcowej. Błędy wyjściowe oznaczyliśmy bardziej ogólnie jako eoutput, a wagi połączeń między warstwą 

ukrytą i wyjściową jako kto. Opracowaliśmy konkretne błędy związane z każdym linkiem, dzieląc wagi 

proporcjonalnie do wielkości samych wag. Pokazując to wizualnie, możemy zobaczyć, co musimy zrobić 

dla nowej dodatkowej warstwy. Po prostu bierzemy te błędy związane z danymi wyjściowymi ukrytych 

węzłów warstwy i ponownie dzielimy je proporcjonalnie na poprzednie łącza między wejściową i ukrytą 

warstwą. Następny diagram pokazuje tę logikę. 

 

Gdybyśmy mieli jeszcze więcej warstw, wielokrotnie stosowalibyśmy ten sam pomysł do każdej 

warstwy działającej wstecz od końcowej warstwy wyjściowej. Przepływ informacji o błędach ma 

intuicyjny sens. Możesz ponownie zobaczyć, dlaczego nazywa się to wsteczną propagacją błędów. Jeśli 

po raz pierwszy użyliśmy błędu w danych wyjściowych eoutput węzłów warstwy wyjściowej, jakiego 

błędu użyjemy dla ukrytych węzłów warstwy? To dobre pytanie, ponieważ węzeł w środkowej 

warstwie ukrytej nie ma oczywistego błędu. Dzięki przekazywaniu sygnałów wejściowych wiemy, że 

tak, każdy węzeł w warstwie ukrytej rzeczywiście ma jedno wyjście. Pamiętasz, że była to funkcja 

aktywacji zastosowana do sumy ważonej danych wejściowych do tego węzła. Ale jak rozgryźć błąd? 



Nie mamy docelowych lub pożądanych wyników dla ukrytych węzłów. Mamy tylko wartości docelowe 

dla końcowych węzłów warstwy wyjściowej, które pochodzą z przykładów uczących. Spójrzmy 

ponownie na powyższy diagram, aby uzyskać inspirację! Ten pierwszy węzeł w warstwie ukrytej ma 

dwa połączenia wychodzące z niego, aby połączyć go z dwoma węzłami warstwy wyjściowej. Wiemy, 

że możemy podzielić błąd wyjściowy na każde z tych łączy, tak jak robiliśmy to wcześniej. Oznacza to, 

że mamy jakiś błąd dla każdego z dwóch łączy, które wychodzą z tego węzła warstwy środkowej. 

Moglibyśmy ponownie połączyć te dwa błędy łącza,  aby utworzyć błąd dla tego węzła jako drugie 

najlepsze podejście, ponieważ w rzeczywistości nie mamy wartości docelowej dla węzła warstwy 

środkowej. Poniżej przedstawiono wizualnie ten pomysł. 

 

Możesz wyraźniej zobaczyć, co się dzieje, ale przejdźmy przez to jeszcze raz, aby się upewnić. 

Potrzebujemy błędu dla ukrytych węzłów warstwy, abyśmy mogli go użyć do aktualizacji wag w 

poprzedniej warstwie. Nazywamy je ehidden Ale nie mamy oczywistej odpowiedzi na pytanie, czym one 

właściwie są. Nie możemy powiedzieć, że błąd jest różnicą między pożądanymi docelowymi danymi 

wyjściowymi z tych węzłów a rzeczywistymi danymi wyjściowymi, ponieważ nasze przykłady danych 

treningowych podają nam cele tylko dla końcowych węzłów wyjściowych. Przykłady danych uczących 

mówią nam tylko, jakie powinny być dane wyjściowe z końcowych węzłów. Nie mówią nam, jakie 

powinny być dane wyjściowe z węzłów w jakiejkolwiek innej warstwie. To jest sedno układanki. 

Moglibyśmy ponownie połączyć błędy podziału dla łączy, korzystając z wstecznej propagacji błędów, 

którą właśnie widzieliśmy wcześniej. Tak więc błąd w pierwszym ukrytym węźle jest sumą błędów 

podziału we wszystkich łączach łączących dalej z tego samego węzła. Na powyższym diagramie mamy 

ułamek błędu wyjścia eoutput,1 na łączu o wadze w11, a także ułamek błędu wyjścia eoutput,2 z drugiego 

węzła wyjścia na łączu o wadze w12. Więc zapiszmy to. 

 



Pomaga zobaczyć całą tę teorię w praktyce, więc poniższe ilustruje propagację błędów z powrotem do 

prostej 3-warstwowej sieci z rzeczywistymi liczbami. 

 

Prześledźmy jeden błąd wstecz. Widać, że błąd 0,5 w węźle drugiej warstwy wyjściowej jest podzielony 

proporcjonalnie na 0,1 i 0,4 na dwa połączone łącza, które mają wagi 1,0 i 4,0. Możesz również 

zobaczyć, że rekombinowany błąd w drugim węźle warstwy ukrytej jest sumą połączonych błędów 

podziału, które tutaj wynoszą 0,9 i 0,4, co daje 1,3. Następny diagram pokazuje ten sam pomysł 

zastosowany do poprzedniej warstwy, pracując dalej wstecz. 

 

Kluczowe punkty: 

● Sieci neuronowe uczą się, dopracowując wagi łączy. Wynika to z błędu - różnicy między prawidłową 

odpowiedzią udzieloną przez dane treningowe a ich rzeczywistym wynikiem. 

● Błąd w węzłach wyjściowych to po prostu różnica między żądanym a rzeczywistym wyjściem. 



● Jednak błąd związany z węzłami wewnętrznymi nie jest oczywisty. Jednym z popularnych podejść 

jest dzielenie błędów warstwy wyjściowej proporcjonalnie do rozmiaru wag połączonych łączy, a 

następnie ponowne łączenie tych bitów w każdym węźle wewnętrznym. 

Błędy wstecznej propagacji błędów z mnożeniem macierzy 

Czy możemy użyć mnożenia macierzy, aby uprościć te wszystkie żmudne obliczenia? Pomogło to 

wcześniej, gdy wykonywaliśmy mnóstwo obliczeń, aby przekazać sygnały wejściowe. Aby sprawdzić, 

czy propagację wsteczną błędów można zwięźle za pomocą mnożenia macierzy, wypiszmy kroki za 

pomocą symboli. Nawiasem mówiąc, nazywa się to próbą wektoryzacji procesu. Możliwość wyrażenia 

wielu obliczeń w formie macierzowej sprawia, że zapis jest dla nas bardziej zwięzły, a także pozwala 

komputerom wykonywać wszystko, co działa znacznie wydajniej, ponieważ wykorzystują powtarzające 

się podobieństwa w obliczeniach, które należy wykonać. Punktem wyjścia są błędy, które wyłaniają się 

z sieci neuronowej w końcowej warstwie wyjściowej. Tutaj mamy tylko dwa węzły w warstwie 

wyjściowej, więc są to e1 i e2 

 

Następnie chcemy skonstruować macierz błędów ukrytych warstw. To może brzmieć ciężko, więc 

zróbmy to krok po kroku. Pierwszy bit to pierwszy węzeł w warstwie ukrytej. Jeśli ponownie spojrzysz 

na powyższe diagramy, zobaczysz, że do błędu pierwszego węzła przyczyniają się dwie ścieżki. Są to 

(błąd wyjściowy e1 * w11) i (błąd wyjściowy e2 * w12). Teraz spójrz na drugi węzeł warstwy ukrytej i 

ponownie widzimy dwie ścieżki przyczyniające się do jego błędu, (e1 * w21) i (e2 * w22). Mamy więc 

następującą macierz dla warstwy ukrytej. 

 

Niektórzy z łatwością dostrzegą mnożenie macierzy, inni przyjrzą się temu wyrażeniu trochę dłużej! 

Oto on: 

 

Ta macierz wag jest podobna do tej, którą skonstruowaliśmy wcześniej, ale została odwrócona wzdłuż 

ukośnej linii, tak że prawy górny róg znajduje się teraz w lewym dolnym rogu, a lewy dolny znajduje się 

w prawym górnym rogu. Nazywa się to transpozycją macierzy i jest zapisywane jako wT. Oto dwa 



przykłady macierzy transponującej liczby, abyśmy mogli wyraźnie zobaczyć, co się dzieje. Widać, że 

działa to nawet wtedy, gdy macierz ma inną liczbę wierszy niż kolumn. 

 

Mamy więc to, czego chcieliśmy, macierzowe podejście do propagacji błędów z powrotem: 

 

Wykonaliśmy dużo pracy, ogromną ilość! 

Kluczowe punkty: 

● Propagację wsteczną błędu można wyrazić jako mnożenie macierzy. 

● Pozwala nam to wyrazić to zwięźle, niezależnie od rozmiaru sieci, a także pozwala językom 

komputerowym, które rozumieją obliczenia macierzowe, wykonywać pracę wydajniej i szybciej. 

● Oznacza to, że zarówno przesyłanie sygnałów do przodu, jak i wsteczna propagacja błędów może być 

wydajna przy użyciu obliczeń macierzowych. 

Zrób sobie zasłużoną przerwę, ponieważ następna i ostatnia sekcja teorii jest naprawdę bardzo fajna, 

ale wymaga świeżego mózgu. 

Jak właściwie aktualizujemy wagi? 

Nie zaatakowaliśmy jeszcze kluczowej kwestii aktualizacji wag łączy w sieci neuronowej. Pracowaliśmy, 

aby dojść do tego punktu i prawie jesteśmy na miejscu. Mamy jeszcze jeden kluczowy pomysł do 

zrozumienia, zanim będziemy mogli odblokować ten sekret. Do tej pory błędy były propagowane z 

powrotem do każdej warstwy sieci. Dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ błąd służy do wskazywania, w 

jaki sposób dostosowujemy wagi linków, aby poprawić ogólną odpowiedź udzielaną przez sieć 

neuronową. To jest w zasadzie to, co robiliśmy dawniej z klasyfikatorem liniowym na początku tego 

przewodnika. Ale te węzły nie są prostymi klasyfikatorami liniowymi. Te nieco bardziej wyrafinowane 

węzły sumują ważone sygnały do węzła i stosują sigmoidalną funkcję progową. Jak więc zaktualizować 

wagi dla łączy łączących te bardziej wyrafinowane węzły? Dlaczego nie możemy użyć jakiejś wymyślnej 

algebry, aby bezpośrednio określić, jakie powinny być wagi? Nie możemy wykonywać wymyślnej 

algebry, aby bezpośrednio obliczyć wagi, ponieważ matematyka jest zbyt trudna. Jest po prostu za dużo 



kombinacji wag i za dużo funkcji funkcji funkcji… połączonych, gdy przekazujemy sygnał przez sieć. 

Pomyśl o nawet małej sieci neuronowej z 3 warstwami i 3 neuronami w każdej warstwie, tak jak 

mieliśmy powyżej. Jak dostosować wagę łącza między pierwszym węzłem wejściowym a drugim 

węzłem ukrytym, aby trzeci węzeł wyjściowy zwiększył swój wynik o, powiedzmy, 0,5? Nawet jeśli nam 

się poszczęści, efekt może zostać zrujnowany, zmieniając inną wagę, aby ulepszyć inny węzeł 

wyjściowy. Widać, że to wcale nie jest trywialne. Aby zobaczyć, jak to jest nietrywialne, spójrz na 

poniższe okropne wyrażenie pokazujące dane wyjściowe węzła wyjściowego jako funkcję danych 

wejściowych i wag łączy dla prostej 3-warstwowej sieci neuronowej z 3 węzłami w każdej warstwie. 

Wejście w węźle i to xi, wagi dla połączeń łączących węzeł wejściowy i z węzłem ukrytym j to wi,j, 

podobnie wyjście węzła ukrytego j to xj, a wagi dla połączeń łączących węzeł ukryty j z węzłem 

wyjściowym k to wj,k. Ten zabawny symbol Σab oznacza sumę kolejnego wyrażenia dla wszystkich 

wartości między a i b 

 

Ojej! Nie rozwiązujmy tego. Zamiast próbować być zbyt sprytnym, moglibyśmy po prostu wypróbować 

losowe kombinacje wag, dopóki nie znajdziemy dobrego? To nie zawsze jest taki szalony pomysł, gdy 

utknęliśmy z trudnym problemem. Podejście to nazywa się metodą brute force. Niektórzy używają 

metod brute force, aby próbować złamać hasła, i może to zadziałać, jeśli twoje hasło jest angielskim 

słowem i nie jest zbyt długie, ponieważ nie ma ich zbyt wiele, aby działał szybki komputer domowy. 

Teraz wyobraź sobie, że każda waga może mieć 1000 możliwości między -1 a +1, na przykład 0,501, -

0,203 i 0,999. Następnie dla 3-warstwowej sieci neuronowej z 3 węzłami w każdej warstwie jest 18 

wag, więc mamy 18 000 możliwości do przetestowania. Jeśli mamy bardziej typową sieć neuronową z 

500 węzłami w każdej warstwie, mamy do przetestowania 500 milionów możliwości wag. Jeśli 

obliczenie każdego zestawu kombinacji zajęłoby 1 sekundę, zajęłoby nam 16 lat, aby zaktualizować 

wagi po jednym przykładzie treningu! Tysiąc przykładów treningowych, a mielibyśmy 16 000 lat! 

Widać, że podejście brute force nie jest w ogóle praktyczne. W rzeczywistości bardzo szybko się 

pogarsza, gdy dodajemy warstwy sieciowe, węzły lub możliwości dla wartości wag. Ta łamigłówka przez 

lata opierała się matematykom i została naprawdę rozwiązana w praktyczny sposób dopiero w latach 

60. i 70. XX wieku. Istnieją różne poglądy na temat tego, kto zrobił to pierwszy lub dokonał kluczowego 

przełomu, ale ważne jest to, że to późne odkrycie doprowadziło do eksplozji nowoczesnych sieci 

neuronowych, które mogą przenosić wykonanie kilku bardzo imponujących zadań. Jak więc rozwiązać 

tak pozornie trudny problem? Wierz lub nie, ale masz już narzędzia, aby zrobić to sam. Omówiliśmy je 

wszystkie wcześniej. Więc zabierajmy się za to. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to przyjąć 

pesymizm. Wyrażenia matematyczne pokazujące, w jaki sposób wszystkie wagi dają wynik sieci 

neuronowej, są zbyt złożone, aby łatwo je rozplątać. Kombinacje wagowe są zbyt liczne, aby 

przetestować je jeden po drugim, aby znaleźć najlepsze. Powodów do pesymizmu jest jeszcze więcej. 

Dane uczące mogą być niewystarczające do prawidłowego uczenia sieci. Dane treningowe mogą 



zawierać błędy, więc nasze założenie, że jest to idealna prawda, z której można się uczyć, jest błędne. 

Sama sieć może nie mieć wystarczającej liczby warstw lub węzłów, aby zamodelować właściwe 

rozwiązanie problemu. Oznacza to, że musimy przyjąć realistyczne podejście i rozpoznać te 

ograniczenia. Jeśli to zrobimy, możemy znaleźć podejście, które nie jest matematycznie doskonałe, ale 

w rzeczywistości daje lepsze wyniki, ponieważ nie zawiera fałszywych idealistycznych założeń. 

Zilustrujmy, co przez to rozumiemy. Wyobraź sobie bardzo złożony krajobraz ze szczytami i dolinami 

oraz wzgórzami ze zdradliwymi wybojami i szczelinami. Jest ciemno i nic nie widać. Wiesz, że jesteś na 

zboczu wzgórza i musisz zejść na sam dół. Nie masz dokładnej mapy całego krajobrazu. Masz latarkę. 

Co robisz? Prawdopodobnie użyjesz latarki, aby spojrzeć na obszar blisko twoich stóp. I tak nie da się 

jej użyć, żeby zobaczyć dużo dalej, a już na pewno nie cały krajobraz. Możesz zobaczyć, który kawałek 

ziemi wydaje się schodzić w dół i zrobić małe kroki w tym kierunku. W ten sposób powoli schodzisz w 

dół wzgórza, krok po kroku, bez pełnej mapy i bez wcześniejszego przygotowania podróży. 

 

Matematyczna wersja tego podejścia nazywa się zejściem gradientowym i widać dlaczego. Po 

wykonaniu kroku ponownie spoglądasz na okolicę, aby zobaczyć, w którym kierunku zbliżasz się do 

celu, a następnie ponownie robisz krok w tym kierunku. Robisz to, dopóki nie będziesz szczęśliwy, że 

dotarłeś na dno. Nachylenie odnosi się do nachylenia terenu. Wchodzisz w kierunku, w którym zbocze 

jest najbardziej strome w dół Teraz wyobraź sobie, że złożony krajobraz jest funkcją matematyczną. 

To, co daje nam ta metoda gradientu, to zdolność do znalezienia minimum bez konieczności 

zrozumienia tej złożonej funkcji na tyle, aby rozpracować ją matematycznie. Jeśli funkcja jest tak 

trudna, że nie możemy łatwo znaleźć minimum za pomocą algebry, możemy zamiast tego użyć tej 

metody. Pewnie, że może nie dać nam dokładnej odpowiedzi, ponieważ używamy kroków, aby podejść 

do odpowiedzi, stopniowo poprawiając naszą pozycję. Ale to lepsze niż brak odpowiedzi. W każdym 

razie możemy udoskonalać odpowiedź coraz mniejszymi krokami w kierunku rzeczywistego minimum, 

dopóki nie będziemy zadowoleni z dokładności, którą osiągnęliśmy. 

Jaki jest związek między tą naprawdę fajną metodą opadania gradientu a sieciami neuronowymi? Cóż, 

jeśli złożona, trudna funkcja jest błędem sieci, to schodzenie w dół w celu znalezienia minimum 

oznacza, że minimalizujemy błąd. Poprawiamy wydajność sieci. Tego właśnie chcemy! 

Przyjrzyjmy się temu pomysłowi zejścia gradientowego z bardzo prostym przykładem, abyśmy mogli 

go właściwie zrozumieć. Poniższy wykres pokazuje prostą funkcję y = (x-1)2 + 1. Gdyby była to funkcja, 

w której y jest błędem, chcielibyśmy znaleźć x, który ją minimalizuje. Udawaj przez chwilę, że nie była 

to łatwa funkcja, ale złożona, trudna. 



 

Aby wykonać zejście gradientowe, musimy gdzieś zacząć. Wykres pokazuje nasz losowo wybrany punkt 

startowy. Podobnie jak wspinacz, rozglądamy się po miejscu, w którym stoimy i widzimy, który 

kierunek jest w dół. Na wykresie zaznaczono nachylenie iw tym przypadku jest to gradient ujemny. 

Chcemy podążać w dół, więc poruszamy się wzdłuż x w prawo. Oznacza to, że trochę zwiększamy x. To 

pierwszy krok naszego wspinacza górskiego. Widać, że poprawiliśmy naszą pozycję i zbliżyliśmy się do 

faktycznego minimum. Wyobraźmy sobie, że zaczęliśmy gdzie indziej, jak pokazano na następnym 

wykresie. 

 

Tym razem nachylenie pod naszymi stopami jest dodatnie, więc ruszamy w lewo. Oznacza to, że trochę 

zmniejszamy x. Ponownie widać, że poprawiliśmy naszą pozycję, zbliżając się do rzeczywistego 

prawdziwego minimum. Możemy to robić, dopóki nasze ulepszenia nie będą tak małe, że będziemy 

zadowoleni, że osiągnęliśmy minimum. Niezbędnym udoskonaleniem jest zmiana rozmiaru kroków, 

które podejmujemy, aby uniknąć przekroczenia minimum i wiecznego obijania się wokół niego. Możesz 

sobie wyobrazić, że jeśli osiągnęliśmy 0,5 metra od prawdziwego minimum, ale możemy zrobić tylko 2 

metry kroków, to nadal będziemy go omijać, ponieważ każdy krok, który zrobimy w kierunku minimum, 



będzie przekraczał. Jeśli złagodzimy wielkość kroku, aby była proporcjonalna do wielkości gradientu, 

to gdy będziemy blisko, zrobimy mniejsze kroki. Zakłada to, że gdy zbliżamy się do minimum, 

nachylenie rzeczywiście staje się płytsze. To wcale nie jest złe założenie dla większości płynnych funkcji 

ciągłych. Nie byłoby to dobre założenie dla szalonych funkcji zygzakowatych ze skokami i przerwami, 

które matematycy nazywają nieciągłościami. Poniżej przedstawiono ideę moderowania wielkości 

kroku w miarę zmniejszania się gradientu funkcji, co jest dobrym wskaźnikiem tego, jak blisko jesteśmy 

minimum. 

 

Przy okazji, czy zauważyłeś, że zwiększamy x w kierunku przeciwnym do gradientu? Gradient dodatni 

oznacza, że zmniejszamy x. Gradient ujemny oznacza, że zwiększamy x. Wykresy pokazują to jasno, ale 

łatwo o tym zapomnieć i źle to zrozumieć. Kiedy zrobiliśmy to opadanie gradientowe, nie 

wypracowaliśmy prawdziwego minimum za pomocą algebry, ponieważ udawaliśmy, że funkcja y = (x-

1)2 + 1 jest zbyt złożona i trudna. Nawet jeśli nie moglibyśmy obliczyć nachylenia dokładnie z 

matematyczną precyzją, moglibyśmy to oszacować, a jak widać, to nadal działałoby całkiem dobrze, 

poruszając nas we właściwym ogólnym kierunku. Ta metoda naprawdę błyszczy, gdy mamy do 

czynienia z funkcjami o wielu parametrach. Więc nie tylko y w zależności od x, ale może y w zależności 

od a, b, c, d, e i f. Pamiętaj, że funkcja wyjściowa, a tym samym funkcja błędu, sieci neuronowej zależy 

od wielu wielu parametrów wagowych. Często ich setki! Poniżej ponownie ilustruje opadanie 

gradientowe, ale z nieco bardziej złożoną funkcją, która zależy od 2 parametrów. Można to przedstawić 

w 3 wymiarach, a wysokość reprezentuje wartość funkcji. 

 

 



 

Być może patrzysz na tę trójwymiarową powierzchnię i zastanawiasz się, czy zejście gradientowe 

kończy się w tej innej dolinie, również pokazanej po prawej stronie. W rzeczywistości, myśląc bardziej 

ogólnie, czy zniżanie gradientu nie utknie czasem w niewłaściwej dolinie, ponieważ niektóre złożone 

funkcje będą miały wiele dolin? Jaka jest zła dolina? To dolina, która nie jest najniższa. Odpowiedź 

brzmi: tak, to może się zdarzyć. Aby uniknąć wylądowania w złej dolinie lub minimum funkcji, szkolimy 

sieci neuronowe kilka razy, zaczynając od różnych punktów na wzgórzu, aby upewnić się, że nie zawsze 

kończymy w złej dolinie. Różne punkty startowe oznaczają wybór różnych parametrów startowych, aw 

przypadku sieci neuronowych oznacza to wybór różnych wag początkowych linków. Poniższy ilustruje 

trzy różne podejścia podczas zjazdu w dół, z których jeden kończy się w złej dolinie. 

 

Zatrzymajmy się i zbierzmy myśli. 

Kluczowe punkty: 

● Zejście gradientowe to naprawdę dobry sposób na obliczenie minimum funkcji i naprawdę dobrze 

się sprawdza, gdy ta funkcja jest tak złożona i trudna, że nie moglibyśmy jej łatwo opracować 

matematycznie za pomocą algebry. 

● Co więcej, metoda nadal działa dobrze, gdy istnieje wiele parametrów, co powoduje, że inne metody 

zawodzą lub stają się niepraktyczne. 



● Ta metoda jest również odporna na niedoskonałości danych, nie pomylimy się zbytnio, jeśli funkcja 

nie jest dokładnie opisana lub od czasu do czasu przypadkowo zrobimy zły krok. 

Wyjście sieci neuronowej jest złożoną, trudną funkcją z wieloma parametrami, wagami łączy, które 

wpływają na jej wyjście. Czyli możemy użyć gradientu, aby wypracować właściwe wagi? Tak, o ile 

wybierzemy właściwą funkcję błędu. Sama funkcja wyjściowa sieci neuronowej nie jest funkcją błędu. 

Wiemy jednak, że możemy go łatwo przekształcić w jeden, ponieważ błąd jest różnicą między 

docelowymi wartościami treningowymi a rzeczywistymi wartościami wyjściowymi. Tutaj jest na co 

uważać. Spójrz na poniższą tabelę uczących i rzeczywistych wartości dla trzech węzłów wyjściowych, 

wraz z kandydatami dla funkcji błędu. 

 

 

Pierwszym kandydatem na funkcję błędu jest po prostu (docelowa - rzeczywista). To wydaje się 

wystarczająco rozsądne, prawda? Cóż, jeśli spojrzysz na sumę w węzłach, aby uzyskać ogólną liczbę, 

jak dobrze wyszkolona jest sieć, zobaczysz, że suma wynosi zero! Co się stało? Najwyraźniej sieć nie 

jest doskonale wytrenowana, ponieważ pierwsze dwa dane wyjściowe węzła różnią się od wartości 

docelowych. Suma zero sugeruje, że nie ma błędu. Dzieje się tak, ponieważ błędy dodatnie i ujemne 

wzajemnie się znoszą. Nawet jeśli nie zrezygnowali całkowicie, widać, że jest to zła miara błędu. 

Poprawmy to, przyjmując wartość bezwzględną różnicy. Oznacza to zignorowanie znaku i napisane jest 

|cel - aktualny|. To może zadziałać, ponieważ nic nie może się nigdy zniwelować. Powodem, dla 

którego nie jest to popularne, jest to, że nachylenie nie jest ciągłe w pobliżu minimum, co sprawia, że 

zejście gradientowe nie działa tak dobrze, ponieważ możemy odbijać się wokół doliny w kształcie litery 

V, którą ma ta funkcja błędu. Nachylenie nie zmniejsza się bliżej minimum, więc nasze kroki nie maleją, 

co oznacza ryzyko przestrzelenia. Trzecią opcją jest wzięcie kwadratu różnicy (docelowa - 

rzeczywista)2. Jest kilka powodów, dla których wolimy ten trzeci od drugiego, w tym: 

● Algebra potrzebna do obliczenia nachylenia dla opadania gradientu jest dość łatwa dzięki temu 

kwadratowemu błędowi. 



● Funkcja błędu jest płynna i ciągła, dzięki czemu schodzenie po gradiencie działa dobrze - nie ma 

przerw ani nagłych skoków. 

● Gradient zmniejsza się w pobliżu minimum, co oznacza, że ryzyko przekroczenia celu zmniejsza się, 

jeśli użyjemy go do moderowania wielkości kroku. 

Czy istnieje czwarta opcja? Tak, możesz konstruować wszelkiego rodzaju skomplikowane i interesujące 

funkcje kosztowe. Niektóre w ogóle nie działają dobrze, niektóre działają dobrze w przypadku 

określonych rodzajów problemów, a niektóre działają, ale nie są warte dodatkowej złożoności. Racja, 

jesteśmy teraz na ostatnim okrążeniu! Aby wykonać opadanie gradientowe, musimy teraz obliczyć 

nachylenie funkcji błędu w odniesieniu do wag. To wymaga rachunku różniczkowego. Być może znasz 

już rachunek różniczkowy, ale jeśli nie lub po prostu potrzebujesz przypomnienia, dodatek zawiera 

delikatne wprowadzenie. Rachunek to po prostu matematycznie precyzyjny sposób obliczania, jak coś 

się zmienia, gdy zmienia się coś innego. Na przykład, jak zmienia się długość sprężyny wraz ze zmianą 

siły użytej do jej rozciągania. Tutaj interesuje nas, w jaki sposób funkcja błędu zależy od wag linków w 

sieci neuronowej. Innym sposobem zadania tego jest pytanie: „jak wrażliwy jest błąd na zmiany wag 

linków?” Zacznijmy od obrazu, ponieważ to zawsze pomaga nam ugruntować się w tym, co staramy się 

osiągnąć. 

 

Wykres jest podobny do tego, który widzieliśmy wcześniej, aby podkreślić, że nie robimy nic innego. 

Tym razem funkcją, którą staramy się zminimalizować, jest błąd sieci neuronowej. Parametr, który 

próbujemy doprecyzować, to waga łącza sieciowego. W tym prostym przykładzie pokazaliśmy tylko 

jedną wagę, ale wiemy, że sieci neuronowe będą miały o wiele więcej. Następny diagram pokazuje 

dwie wagi linków, i tym razem funkcja błędu jest trójwymiarową powierzchnią, która zmienia się wraz 

ze zmianą wagi dwóch linków. Widać, że staramy się zminimalizować błąd, który teraz bardziej 

przypomina górzysty krajobraz z doliną. 



 

Trudniej jest zwizualizować tę powierzchnię błędu jako funkcję wielu innych parametrów, ale pomysł 

na wykorzystanie gradientu do znalezienia minimum pozostaje taki sam. Napiszmy matematycznie, 

czego chcemy. 

 

To znaczy, jak zmienia się błąd E wraz ze zmianą wagi wjk. 

To jest nachylenie funkcji błędu, którą chcemy zejść w kierunku minimum. Zanim rozpakujemy to 

wyrażenie, skupmy się przez chwilę tylko na wagach linków między ukrytą i ostateczną warstwą 

wyjściową. Poniższy diagram pokazuje ten obszar zainteresowania wyróżniony. Wrócimy do wag 

linków między warstwą wejściową i ukrytą później. 

 

Będziemy odwoływać się do tego diagramu, aby upewnić się, że nie zapomnimy, co naprawdę oznacza 

każdy symbol, kiedy wykonujemy rachunek różniczkowy. Nie zniechęcaj się tym, kroki nie są trudne i 

zostaną wyjaśnione, a wszystkie potrzebne koncepcje zostały już omówione wcześniej. Najpierw 



rozszerzmy tę funkcję błędu, która jest sumą kwadratów różnic między wartościami docelowymi i 

rzeczywistymi, i gdzie ta suma jest po wszystkich n węzłach wyjściowych. 

 

Wszystko, co tutaj zrobiliśmy, to wypisanie, czym właściwie jest funkcja błędu E. Możemy to uprościć 

od razu, zauważając, że wynik w węźle n, który jest włączony, zależy tylko od łączy, które się z nim 

łączą. Oznacza to, że dla węzła k wynik ok zależy tylko od wag 

wjk, ponieważ te wagi dotyczą połączeń do węzła k. Innym sposobem spojrzenia na to jest to, że wynik 

węzła k nie zależy od wag wjb, gdzie b nie jest równe k, ponieważ nie ma łączącego ich ogniwa. Waga 

wjb dotyczy łącza łączącego się z węzłem wyjściowym b, a nie k. Oznacza to, że możemy usunąć 

wszystko z tej sumy z wyjątkiem tej, do której odnosi się waga wjk, która jest w porządku. To całkowicie 

usuwa tę nieznośną sumę! Fajny trik, który warto trzymać w tylnej kieszeni. Jeśli wypiłeś kawę, być 

może zdałeś sobie sprawę, że oznacza to, że funkcja błędu nie musiała w pierwszej kolejności sumować 

wszystkich węzłów wyjściowych. Widzieliśmy, że powodem jest to, że dane wyjściowe węzła zależą 

tylko od połączonych łączy, a tym samym od ich wag. Jest to często pomijane w wielu tekstach, które 

po prostu określają funkcję błędu bez wyjaśniania jej. W każdym razie mamy prostsze wyrażenie. 

 

Teraz zrobimy trochę rachunku różniczkowego. Pamiętaj, że możesz odwołać się do dodatku, jeśli nie 

znasz różnicowania. Ta część tk jest stała, więc nie zmienia się tak, jak zmienia się wjk. Oznacza to, że tk 

nie jest funkcją wjk. Jeśli się nad tym zastanowić, to byłoby naprawdę dziwne, gdyby przykłady prawdy, 

które podają, że wartości docelowe zmieniały się w zależności od wag! Pozostawia to część OK, o której 

wiemy, że zależy od wjk, ponieważ wagi są używane do przekazywania sygnału do przodu, aby stały się 

wyjściami w porządku. Użyjemy reguły łańcucha, aby podzielić to zadanie różnicowania na łatwiejsze 

do opanowania części. Ponownie zapoznaj się z dodatkiem, aby zapoznać się z wprowadzeniem do 

zasady łańcucha. 

 

Teraz możemy po kolei atakować każdy prostszy bit. Pierwszy bit jest łatwy, ponieważ bierzemy prostą 

pochodną funkcji do kwadratu. To daje nam następujące informacje. 



 

Drugi kawałek wymaga nieco więcej przemyślenia, ale nie za dużo. To ok jest wyjściem węzła k, który, 

jeśli pamiętasz, jest funkcją sigmoidalną stosowaną do ważonej sumy połączonych sygnałów 

przychodzących. Więc napiszmy to, aby było jasne. 

 

To oj jest wynikiem poprzedniego węzła warstwy ukrytej, a nie wyjście z warstwy końcowej ok. Jak 

odróżnić funkcję esicy? Moglibyśmy to zrobić na dłuższą metę, korzystając z fundamentalnych idei 

zawartych w Dodatku, ale inni już wykonali tę pracę. Możemy po prostu użyć dobrze znanej 

odpowiedzi, tak jak matematycy na całym świecie robią to na co dzień. 

 

Niektóre funkcje zamieniają się w okropne wyrażenia, gdy je różnicujesz. Ten esicy ma ładny, prosty i 

łatwy w użyciu wynik. To jeden z powodów, dla których sigmoida jest popularna do aktywacji funkcji 

w sieciach neuronowych. Zastosujmy więc ten fajny wynik, aby uzyskać następujące. 

 

Co to za dodatkowy ostatni kawałek? Jest to reguła łańcucha zastosowana ponownie do pochodnej 

sigmoidy, ponieważ wyrażenie wewnątrz funkcji sigmoid() również musi być zróżnicowane względem 

wjk. To też jest łatwe, a odpowiedź brzmi po prostu oj. Zanim napiszemy ostateczną odpowiedź, 

pozbądźmy się tej 2 z przodu. Możemy to zrobić, ponieważ interesuje nas tylko kierunek nachylenia 

funkcji błędu, dzięki czemu możemy go obniżyć. Nie ma znaczenia, czy przed tym wyrażeniem jest stały 

współczynnik 2, 3 lub nawet 100, o ile jesteśmy konsekwentni co do tego, którego się trzymamy. Więc 

pozbądźmy się tego, aby wszystko było proste. Oto ostateczna odpowiedź, nad którą pracowaliśmy, 

ta, która opisuje nachylenie funkcji błędu, abyśmy mogli dostosować wagę wjk. 



 

 

Uff! Zrobiliśmy to! 

To magiczne wyrażenie, którego szukaliśmy. Klucz do uczenia sieci neuronowych. Warto jeszcze raz 

spojrzeć, a kodowanie kolorami pomaga pokazać każdą część. Pierwsza część to po prostu (docelowy - 

rzeczywisty) błąd, który tak dobrze znamy. Wyrażenie sumy wewnątrz sigmoid jest po prostu sygnałem 

do ostatniego węzła warstwy, moglibyśmy to nazwać ik, aby wyglądało to prościej. To tylko sygnał do 

węzła przed zastosowaniem funkcji zgniatania aktywacji. Ta ostatnia część to dane wyjściowe z 

poprzedniego węzła warstwy ukrytej j. Warto spojrzeć na te wyrażenia w tych kategoriach, ponieważ 

masz wyczucie, co fizycznie jest związane z tym nachyleniem, a ostatecznie dopracowanie ciężarów. 

To fantastyczny wynik i powinniśmy być z siebie naprawdę zadowoleni. Dla wielu osób dotarcie do tego 

punktu jest naprawdę trudne. Jeszcze jedna, prawie ostatnia część pracy. To wyrażenie, którego 

użyliśmy służy do doprecyzowania wag między warstwą ukrytą a wyjściową. Musimy teraz zakończyć 

zadanie i znaleźć podobne nachylenie błędu dla wag między warstwą wejściową a ukrytą. Moglibyśmy 

znowu robić mnóstwo algebry, ale nie musimy. Po prostu używamy tej fizycznej interpretacji, którą 

właśnie zrobiliśmy i odbudowujemy wyrażenie dla nowego zestawu wag, który nas interesuje. Więc 

tym razem, 

● Pierwsza część, która była błędem (docelowy - rzeczywisty), teraz staje się rekombinowanym błędem 

propagowanym wstecz z ukrytych węzłów, tak jak widzieliśmy powyżej. Nazwijmy to ej. 

● Części sigmoidalne mogą pozostać takie same, ale wyrażenia sumy wewnątrz odnoszą się do 

poprzednich warstw, więc suma jest nad wszystkimi danymi wejściowymi moderowanymi przez wagi 

do ukrytego węzła j. Moglibyśmy to nazwać ij. 

● Ostatnia część jest teraz wyjściem pierwszej warstwy węzłów oi, które są sygnałami wejściowymi. 

Ten sprytny sposób na uniknięcie dużej ilości pracy polega po prostu na wykorzystaniu symetrii 

problemu do skonstruowania nowego wyrażenia. Mówimy, że jest to proste, ale jest to bardzo potężna 

technika, używana przez niektórych z najbardziej rozumnych matematyków i naukowców. Z pewnością 

możesz tym zaimponować swoim znajomym! Tak więc druga część ostatecznej odpowiedzi, do której 

dążyliśmy, jest następująca: nachylenie funkcji błędu dla wag między warstwą wejściową a ukrytą. 

 

Mamy teraz wszystkie te kluczowe wyrażenia magiczne dla stoku, możemy ich użyć do aktualizacji wag 

po każdym przykładzie treningu w następujący sposób. Pamiętaj, że wagi są zmieniane w kierunku 

przeciwnym do gradientu, co wyraźnie widzieliśmy na wcześniejszych diagramach. Moderujemy 

również zmianę za pomocą współczynnika uczenia się, który możemy dostosować do konkretnego 

problemu. Widzieliśmy to również, gdy opracowaliśmy liniowe klasyfikatory, aby uniknąć zbytniego 

pomyłki przez złe przykłady treningowe, ale także aby zapewnić, że ciężary nie odbijają się od minimum 

poprzez ciągłe przekraczanie go. Powiedzmy to w formie matematycznej. 



 

Zaktualizowana waga wjk to stara waga skorygowana o ujemną wartość nachylenia błędu, który właśnie 

opracowaliśmy. Jest ujemny, ponieważ chcemy zwiększyć wagę, jeśli mamy nachylenie dodatnie, i 

zmniejszyć, jeśli mamy nachylenie ujemne, jak widzieliśmy wcześniej. Symbol alfa 𝛂 to czynnik, który 

moderuje siłę tych zmian, aby upewnić się, że nie przestrzelimy. Często nazywa się to szybkością 

uczenia się. To wyrażenie dotyczy również wag między warstwą wejściową i ukrytą, a nie tylko wag 

między warstwami ukrytą i wyjściową. Różnicą będzie gradient błędu, dla którego mamy dwa powyższe 

wyrażenia. Zanim to opuścimy, musimy zobaczyć, jak wyglądają te obliczenia, jeśli spróbujemy je 

wykonać jako mnożenie macierzy. Aby nam pomóc, zrobimy to, co robiliśmy wcześniej, czyli 

wypiszemy, jaki powinien być każdy element macierzy zmiany wagi. 

 

Pominąłem współczynnik uczenia się 𝛂, ponieważ jest to tylko stała i tak naprawdę nie zmienia 

sposobu, w jaki organizujemy mnożenie macierzy. Macierz zmian wag zawiera wartości, które 

dostosowują wagę wj,k łącząc węzeł j w jednej warstwie z węzłem k w następnej. Widać, że pierwszy 

bit wyrażenia używa wartości z następnej warstwy (węzeł k), a ostatni bit używa wartości z poprzedniej 

warstwy (węzeł j). Być może będziesz musiał przez chwilę wpatrywać się w powyższy obrazek, aby 

zobaczyć, że ostatnia część, pozioma macierz z tylko jednym wierszem, jest transpozycją wyników z 

poprzedniej warstwy Oj. Kodowanie kolorami wskazuje, że iloczyn skalarny jest właściwy. Jeśli nie masz 

pewności, spróbuj zapisać iloczyn skalarny z tymi na odwrót, a zobaczysz, że to nie działa. Tak więc 

forma macierzowa tych macierzy aktualizacji wag jest następująca, gotowa do wdrożenia w języku 

programowania komputerowego, który może wydajnie pracować z macierzami. 

 

Otóż to! Zadanie wykonane. 

Kluczowe punkty: 

● Błąd sieci neuronowej jest funkcją wag wewnętrznych łączy. 

● Ulepszenie sieci neuronowej oznacza zmniejszenie tego błędu – poprzez zmianę tych wag. 



● Bezpośredni wybór właściwych ciężarków jest zbyt trudny. Alternatywnym podejściem jest 

iteracyjne poprawianie wag poprzez obniżanie funkcji błędu, wykonując małe kroki. Każdy krok jest 

wykonywany w kierunku największego nachylenia od aktualnej pozycji. Nazywa się to zejściem 

gradientowym. 

● To nachylenie błędu można obliczyć za pomocą rachunku różniczkowego, który nie jest zbyt trudny. 

Przykład aktualizacji wagi 

Przeanalizujmy kilka przykładów z liczbami, aby zobacz, jak działa ta metoda aktualizacji wagi. 

Następująca sieć jest tą, z którą pracowaliśmy wcześniej, ale tym razem dodaliśmy przykładowe 

wartości wyjściowe z pierwszego węzła ukrytego oj=1 i drugiego węzła ukrytego oj=2. Są to tylko 

wymyślone liczby, aby zilustrować metodę i nie są one prawidłowo opracowywane przez 

przekazywanie sygnałów do przodu z warstwy wejściowej. 

 

Chcemy zaktualizować wagę w11 między ukrytą a wyjściową warstwą, która obecnie ma wartość 2,0. 

Zapiszmy ponownie nachylenie błędu. 

 

Zróbmy to krok po kroku: 

● Pierwszy bit ( tk - ok ) to błąd e1 = 1.5, tak jak widzieliśmy wcześniej. 

● Suma wewnątrz funkcji sigmoidalnych Σjwjkoj wynosi (2,0 * 0,4) + (4,0 * 0,5) = 2,8. 

● Sigmoida 1/(1 + e-2,8) wynosi wtedy 0,943. To średnie wyrażenie wynosi więc 0,943 * (1 - 0,943) = 

0,054. 

● Ostatnia część to po prostu oj, czyli oj=1, ponieważ interesuje nas waga w11, gdzie j = 1. Tutaj jest to 

po prostu 0,4. 

Pomnożenie wszystkich tych trzech bitów razem i nie zapomnienie znaku minusa na początku daje nam 

-0.06048. Jeśli mamy współczynnik uczenia się równy 0,1, to daje zmiana - (0,1 * - 0,06048) = + 0,006. 

Więc nowy w11 to oryginalny 2.0 plus 0.006 = 2.006. 



Jest to dość mała zmiana, ale po wielu setkach lub tysiącach iteracji wagi ostatecznie ustalą się do 

konfiguracji, dzięki czemu dobrze wytrenowana sieć neuronowa będzie produkować dane wyjściowe, 

które odzwierciedlają przykłady szkoleniowe. 

Przygotowywanie danych 

W tej sekcji zastanowimy się, jak najlepiej przygotować dane treningowe, przygotować początkowe 

losowe wagi, a nawet zaprojektować wyniki, aby dać procesowi treningowemu dobrą szansę na 

działanie. Tak, dobrze to przeczytałeś! Nie wszystkie próby wykorzystania sieci neuronowych będą 

działać dobrze z wielu powodów. Niektóre z tych powodów można rozwiązać, myśląc o danych 

treningowych, początkowych wagach i zaprojektowaniu dobrego schematu wyników. Przyjrzyjmy się 

każdemu po kolei. 

Wejścia 

Spójrz na poniższy schemat funkcji aktywacji esicy. Widać, że jeśli wejścia są duże, funkcja aktywacji 

staje się bardzo płaska. 

 

Bardzo płaska funkcja aktywacji jest problematyczna, ponieważ używamy gradientu do uczenia się 

nowych ciężarów. Spójrz wstecz na to wyrażenie, aby zobaczyć zmiany wagi. Zależy to od gradientu 

funkcji aktywacji. Niewielki gradient oznacza, że ograniczyliśmy zdolność uczenia się. Nazywa się to 

nasycaniem sieci neuronowej. Oznacza to, że powinniśmy starać się, aby dane wejściowe były małe. 

Co ciekawe, wyrażenie to zależy również od sygnału przychodzącego (oj), więc nie powinniśmy go też 

zbytnio zmniejszać. Bardzo małe wartości również mogą być problematyczne, ponieważ komputery 

mogą tracić dokładność, gdy mają do czynienia z bardzo małymi lub bardzo ,bardzo dużymi liczby. 

Dobrym zaleceniem jest przeskalowanie danych wejściowych w zakresie od 0,0 do 1,0. Niektórzy 

dodają niewielkie przesunięcie do danych wejściowych, na przykład 0,01, aby uniknąć kłopotliwych 

wejść zerowych, ponieważ zabijają zdolność uczenia się, zerując wyrażenie aktualizacji wagi, ustawiając 

wartość oj = 0. 

Wyjścia 



Wyjściami sieci neuronowej są sygnały, które wyskakują z ostatniej warstwy węzłów. Jeśli używamy 

funkcji aktywacji, która nie może wytworzyć wartości powyżej 1,0, głupio byłoby próbować ustawić 

większe wartości jako cele treningowe. Pamiętaj, że funkcja logistyczna nie osiąga nawet 1.0, po prostu 

się do niej zbliża. Matematycy nazywają to asymptotycznie zbliżaniem się do 1.0. Poniższy diagram 

wyjaśnia, że wartości wyjściowe większe niż 1,0 i poniżej zera są po prostu niemożliwe z funkcji 

aktywacji logistycznej. 

 

Jeśli ustalimy wartości docelowe w tych niedostępnych, zabronionych zakresach, trening sieci będzie 

napędzał coraz większe obciążenia, próbując wytworzyć coraz większe dane wyjściowe, które nigdy nie 

mogą zostać wytworzone przez funkcję aktywacji. Wiemy, że to źle, ponieważ to nasyca sieć. 

Powinniśmy więc przeskalować nasze wartości docelowe, aby pasowały do wyników możliwych z 

funkcji aktywacji, uważając, aby uniknąć wartości, które nigdy w rzeczywistości nie są osiągane. 

Powszechnie stosuje się zakres od 0,0 do 1,0, ale niektórzy stosują zakres od 0,01 do 0,99, ponieważ 

zarówno 0,0, jak i 1,0 są niemożliwymi celami i ryzykują zbyt duże obciążenia. 

Losowe wagi początkowe 

Stosuje się tu ten sam argument, co w przypadku wejść i wyjść. Powinniśmy unikać dużych 

początkowych wag, ponieważ powodują one duże sygnały w funkcji aktywacji, prowadząc do 

nasycenia, o którym właśnie mówiliśmy, i zmniejszonej zdolności do uczenia się lepszych wag. Wagi 

początkowe można wybierać losowo i równomiernie z zakresu od -1,0 do +1,0. Byłby to znacznie lepszy 

pomysł niż użycie bardzo dużego zakresu, powiedzmy -1000 do +1000. Czy możemy zrobić lepiej? 

Prawdopodobnie. 

Matematycy i informatycy zrobili matematykę, aby opracować praktyczną zasadę ustalania losowych 

wag początkowych o określonych kształtach sieci i o określonej aktywacji.  

Funkcje.  

To dużo „konkretów”! I tak kontynuujmy. Nie będziemy wchodzić w szczegóły tego opracowania, ale 

podstawową ideą jest to, że jeśli mamy wiele sygnałów w węźle, co robimy w sieci neuronowej, i że te 

sygnały są już dobrze zachowywane i nie są zbyt duże lub szaleńczo rozproszone , wagi powinny 

wspierać utrzymywanie tych sygnałów w dobrym stanie, ponieważ są one łączone i mają zastosowanie 

funkcji aktywacji. Innymi słowy, nie chcemy, aby wagi podważały wysiłek, jaki wkładamy w staranne 

skalowanie sygnałów wejściowych. Zasadą, do której dochodzą ci matematycy, jest to, że wagi są 



inicjowane losowo, próbując z zakresu, który jest mniej więcej odwrotnością pierwiastka 

kwadratowego liczby połączeń w węźle. Jeśli więc każdy węzeł ma 3 linki, początkowe wagi powinny 

mieścić się w zakresie 1/(√3) = 0,577. Jeśli każdy węzeł ma 100 łączy przychodzących, wagi powinny 

mieścić się w zakresie 1/(√100) = 0,1. Intuicyjnie ma to sens. Niektóre nadmiernie duże wagi 

początkowe obciążyłyby funkcję aktywacji w obciążonym kierunku, a bardzo duże wagi nasyciłyby 

funkcje aktywacji. A im więcej łączy mamy w węźle, tym więcej sygnałów jest dodawanych razem. Tak 

więc zasada, która zmniejsza zakres wag, jeśli jest więcej linków, ma sens. Jeśli znasz już ideę 

próbkowania z rozkładów prawdopodobieństwa, ta zasada dotyczy w rzeczywistości próbkowania z 

rozkładu normalnego ze średnią zerową i odchyleniem standardowym, które jest odwrotnością 

pierwiastka kwadratowego liczby połączeń w węźle. Ale nie przejmujmy się zbytnio tym, aby to zrobić 

dokładnie, ponieważ ta zasada zakłada kilka rzeczy, które mogą nie być prawdziwe, takie jak funkcja 

aktywacji, taka jak alternatywna tanh() i określony rozkład sygnałów wejściowych. Poniższy diagram 

wizualnie podsumowuje zarówno proste podejście, jak i bardziej wyrafinowane podejście z rozkładem 

normalnym. 

 

Cokolwiek robisz, nie ustawiaj początkowych wag na tę samą stałą wartość, zwłaszcza brak zera. Byłoby 

źle! Byłoby źle, ponieważ każdy węzeł w sieci otrzymałby taką samą wartość sygnału, a wyjście z 

każdego węzła wyjściowego byłoby takie samo. Gdybyśmy następnie przystąpili do aktualizacji wag w 

sieci przez wsteczną propagację błędu, błąd musiałby zostać podzielony równo. Zapamiętasz, że błąd 

jest podzielony proporcjonalnie do wag. Prowadziłoby to do aktualizacji o jednakowych wagach, 

prowadząc ponownie do kolejnego zestawu wag o jednakowej wartości. Ta symetria jest zła, ponieważ 

jeśli odpowiednio wytrenowana sieć powinna mieć nierówne wagi (bardzo prawdopodobne dla prawie 

wszystkich problemów), to nigdy byś tam nie dotarł. Wagi zerowe są jeszcze gorsze, ponieważ zabijają 

sygnał wejściowy. Funkcja aktualizacji wagi, która zależy od przychodzących sygnałów, jest 

wyzerowana. To zabija możliwość całkowitej aktualizacji wag. Jest wiele innych rzeczy, które możesz 

zrobić, aby udoskonalić sposób przygotowywania danych wejściowych, ustawiania wag i 

organizowania żądanych wyników. W tym przewodniku powyższe pomysły są zarówno łatwe do 

zrozumienia, jak i mają przyzwoity efekt, więc na tym poprzestaniemy. 



Kluczowe punkty: 

● Sieci neuronowe nie działają dobrze, jeśli dane wejściowe, wyjściowe i początkowe dane wagowe 

nie są przygotowane tak, aby pasowały do projektu sieci i rzeczywistego rozwiązywanego problemu. 

● Częstym problemem jest nasycenie – gdzie duże sygnały, czasami napędzane dużymi wagami, 

prowadzą do sygnałów o bardzo płytkich nachyleniach funkcji aktywacji. Zmniejsza to zdolność uczenia 

się lepszych ciężarów. 

● Innym problemem są sygnały lub wagi o wartości zerowej. Zabijają one również zdolność uczenia się 

lepszych ciężarów. 

● Wagi linków wewnętrznych powinny być losowe i małe, unikając zera. Niektórzy będą używać 

bardziej wyrafinowanych reguł, na przykład zmniejszając rozmiar tych wag, jeśli jest więcej łączy do 

węzła. 

● Wejścia powinny być skalowane tak, aby były małe, ale nie do zera. Typowy zakres to 0,01 do 0,99 

lub -1,0 do +1,0, w zależności od tego, który lepiej pasuje do problemu. 

● Dane wyjściowe powinny mieścić się w zakresie, jaki może wytworzyć funkcja aktywacji. Wartości 

poniżej 0 lub powyżej 1 włącznie są niemożliwe dla sigmoidy logistycznej. Wyznaczanie celów 

treningowych poza prawidłowym zakresem będzie prowadzić do coraz większych ciężarów, prowadząc 

do nasycenia. Dobry zakres to 0,01 do 0,99. 

 

Zrób to sam z Pythonem 

W tej sekcji stworzymy własną sieć neuronową. Posłużymy się komputerem, bo jak wiecie wcześniej, 

do wykonania będzie wiele tysięcy obliczeń. Komputery są dobre w wykonywaniu wielu obliczeń 

bardzo szybko, bez nudy i utraty dokładności. Powiemy komputerowi, co ma robić, używając instrukcji, 

które może zrozumieć. Komputery uważają, że języki ludzkie, takie jak angielski, francuski czy 

hiszpański, są trudne do dokładnego zrozumienia i jednoznaczne. W rzeczywistości ludzie mają 

problemy z precyzją i niejednoznacznością podczas komunikowania się ze sobą, więc komputery mają 

bardzo małą nadzieję na poprawę! 

Python 

Będziemy używać języka komputerowego o nazwie Python. Python to dobry język na początek, 

ponieważ jest łatwy do nauczenia. Łatwo też czytać i rozumieć cudze instrukcje Pythona. Jest również 

bardzo popularny i wykorzystywany w wielu różnych obszarach, w tym w badaniach naukowych, 

nauczaniu, infrastrukturach na skalę globalną, a także analityce danych i sztucznej inteligencji. Python 

jest coraz częściej nauczany w szkołach, a niezwykle popularne Raspberry Pi sprawiło, że Python jest 

dostępny dla jeszcze większej liczby osób, w tym dzieci i studentów. Dodatek zawiera przewodnik 

dotyczący konfigurowania Raspberry Pi Zero, aby wykonać całą pracę, którą omówiliśmy w tym 

przewodniku, aby stworzyć własną sieć neuronową za pomocą Pythona. Raspberry Pi Zero jest 

szczególnie niedrogim małym komputerem, a obecnie kosztuje około 4 lub 5 USD. To nie literówka – 

to naprawdę kosztuje 4 funty. Można się wiele nauczyć o Pythonie lub jakimkolwiek innym języku 

komputerowym, ale tutaj pozostaniemy skoncentrowani na tworzeniu własnej sieci neuronowej i 

nauczymy się tylko tyle Pythona, aby to osiągnąć. 

Interaktywny Python = IPython 



Zamiast przechodzić przez podatne na błędy kroki konfiguracji Pythona dla twojego komputera i 

wszystkie różne rozszerzenia, które pomagają w matematyce i kreśleniu obrazów, użyjemy gotowego 

pakietu o nazwie IPython. IPython zawiera język programowania Python oraz kilka typowych 

rozszerzeń liczb i kreślenia danych, w tym te, których będziemy potrzebować. IPython ma również tę 

zaletę, że prezentuje interaktywne notatniki, które zachowują się podobnie jak długopisy i papierowe 

notatniki, idealne do wypróbowywania pomysłów i oglądania wyników, a następnie ponownego 

zmieniania niektórych pomysłów, łatwo i bez zamieszania. Unikamy martwienia się o pliki programów, 

interpretery i biblioteki, które mogą odwrócić naszą uwagę od tego, co faktycznie próbujemy zrobić, 

zwłaszcza gdy nie działają zgodnie z oczekiwaniami. Witryna ipython.org oferuje kilka opcji, w których 

można uzyskać pakiet IPython. Używam pakietu Anaconda. Ta strona mogła zmienić swój wygląd od 

czasu, gdy zrobiłem tę migawkę, więc nie zniechęcaj się. Najpierw przejdź do sekcji dotyczącej Twojego 

komputera, który może być komputerem z systemem Windows, Apple Mac z systemem OS X lub 

komputerem z systemem Linux. W sekcji dotyczącej twojego komputera upewnij się, że masz wersję 

Python 3.5, a nie 2.7. Przyjęcie Pythona 3 nabiera tempa i jest przyszłością. Python 2.7 jest dobrze 

ugruntowany, ale musimy przenieść się w przyszłość i zacząć używać Pythona 3, kiedy tylko możemy, 

zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Większość komputerów ma mózgi „64-bitowe”, więc 

upewnij się, że masz tę wersję. Tylko komputery starsze niż 10 lat prawdopodobnie będą potrzebować 

starszej wersji „32-bitowej”. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tej witrynie, aby zainstalować ją na 

swoim komputerze. Instalacja IPythona powinna być naprawdę łatwa, ponieważ została 

zaprojektowana tak, aby była łatwa i nie powinna powodować żadnych problemów. 

Bardzo łagodny start z Pythonem 

Zakładamy, że masz teraz dostęp do IPython. 

Notatnik 

Po uruchomieniu i kliknięciu "Nowy notatnik" otrzymujemy pusty notatnik podobny do poniższego. 

 

Notatnik jest interaktywny, co oznacza, że czeka, aż poprosisz go o aby coś, zrobił to, a następnie 

przedstawi swoją odpowiedź i, czeka ponownie na następną instrukcję lub pytanie. To jak robot 

kamerdyner z talentem do arytmetyki, który nigdy się nie męczy. Jeśli chcesz zrobić coś, co jest nawet 

nieco skomplikowane, warto podzielić to na sekcje. Ułatwia to uporządkowanie myślenia, a także 

sprawdzenie, która część dużego projektu poszła nie tak. W przypadku IPythona te sekcje nazywane są 

komórkami. Powyższy notatnik IPython ma początkową pustą komórkę i możesz zobaczyć migającą 

karetkę do pisania, czekając na wpisanie do niej instrukcji. 

Poinstruujmy komputer! Poprośmy o pomnożenie dwóch liczb, powiedzmy 2 razy 3. Wpiszmy w 

komórce „2*3” i kliknijmy przycisk uruchamiania komórki, który wygląda jak przycisk odtwarzania 

dźwięku. Nie dołączaj znaków mowy. Komputer powinien szybko zrozumieć, co przez to rozumiesz, i 

przedstawić wynik w następujący sposób. 



 

Widać, że odpowiedź „6” jest poprawnie przedstawiona. Właśnie wydaliśmy naszą pierwszą instrukcję 

do komputera i pomyślnie otrzymaliśmy poprawny wynik. Nasz pierwszy program komputerowy! Nie 

rozpraszaj się, gdy IPython oznacza twoje pytanie jako „In [1]” i odpowiedź jako „Out [1]”. To tylko 

sposób na przypomnienie ci, o co prosiłeś (wejście) i czym odpowiedział (wyjście). Liczby są sekwencją, 

o którą pytałeś i odpowiadałeś, co jest przydatne do śledzenia, jeśli zauważysz, że skaczesz po 

notebooku, dostosowując i ponownie wydając instrukcje. 

Prosty Python 

Naprawdę to mieliśmy na myśli, kiedy powiedzieliśmy, że Python jest łatwym językiem 

komputerowym. W następnej gotowej komórce, oznaczonej „In[ ]”, wpisz następujący kod i kliknij 

odtwórz. Słowo kod jest powszechnie używane w odniesieniu do instrukcji napisanych w języku 

komputerowym. Jeśli okaże się, że przesuwanie wskaźnika w celu kliknięcia przycisku odtwarzania jest 

zbyt uciążliwe, tak jak ja, możesz zamiast tego użyć skrótu klawiaturowego ctrl-enter. 

print(„Hello World!”) 

Powinieneś otrzymać odpowiedź, która po prostu drukuje frazę „Hello World!” następująco. 

 

Widać, że wydając drugą instrukcję wydruku „Hello World!” nie usunął poprzedniej komórki z 

instrukcją i odpowiedzią wyjściową. Jest to przydatne, gdy powoli budujesz rozwiązanie z kilku części. 

Zobaczmy teraz, co się dzieje z poniższym kodem, który wprowadza kluczową ideę. Wejdź i uruchom 

go w nowej komórce. Jeśli nie ma nowej pustej komórki, kliknij przycisk, który wygląda jak znak plus 

oznaczony „Wstaw komórkę poniżej”. 

x = 10 

print(x) 

print(x+5) 



y = x+7 

print(y) 

print(z) 

Pierwsza linia „x = 10” wygląda jak wyrażenie matematyczne, które mówi, że x wynosi 10. W Pythonie 

oznacza to, że x jest ustawione na 10, co oznacza, że wartość 10 jest umieszczona w wirtualnym polu 

zwanym x. To tak proste, jak pokazuje poniższy diagram. 

 

Ta 10 zostaje tam do odwołania. Nie powinno nas dziwić „print(x)”, ponieważ wcześniej używaliśmy 

instrukcji print. Powinien wypisać wartość x, czyli „10”. Dlaczego po prostu nie drukuje litery „x”? 

Ponieważ Python jest zawsze chętny do oceny wszystkiego, co może, a x może zostać oszacowane do 

wartości 10, więc to wypisuje. Następna linia „print (x+5)” wylicza x+5, czyli 10+5 lub 15, więc 

oczekujemy, że wypisze „15”. Następny bit „y = x+7” znowu nie powinien być trudny do rozpracowania, 

jeśli podążymy za ideą, że Python ocenia wszystko, co może. Kazaliśmy mu przypisać wartość do 

nowego pola oznaczonego y, ale jaka wartość? Wyrażenie to x+7, czyli 10+7 lub 17. Zatem y 

przechowuje wartość 17, a następny wiersz powinien ją wypisać. Co dzieje się z wierszem „print(z)”, 

gdy nie przypisaliśmy wartości do z, tak jak w przypadku x i y? Otrzymujemy komunikat o błędzie, który 

jest uprzejmy i informuje nas o błędach naszych sposobów, starając się być jak najbardziej pomocnym, 

abyśmy mogli go naprawić. Muszę powiedzieć, że większość języków komputerowych ma komunikaty 

o błędach, które starają się być pomocne, ale nie zawsze się udają. Poniżej przedstawiono wyniki 

powyższego kodu, w tym pomocny komunikat o błędzie grzecznościowy „nazwa z nie jest 

zdefiniowana”. 



 

Te pola z etykietami takimi jak x i y, które zawierają wartości takie jak 10 i 17, nazywane są zmiennymi. 

Zmienne w językach komputerowych są używane do tworzenia ogólnych instrukcji, podobnie jak 

matematycy używają wyrażeń takich jak „x” i „y” do tworzenia ogólnych stwierdzeń. 

Automatyzacja pracy 

Komputery świetnie nadają się do wielokrotnego wykonywania podobnych zadań - nie mają nic 

przeciwko i są bardzo szybkie w porównaniu do ludzi z kalkulatorami! Zobaczmy, czy uda nam się 

zmusić komputer do wydrukowania pierwszych dziesięciu liczb do kwadratu, zaczynając od 0 do 

kwadratu, 1 do kwadratu, potem 2 do kwadratu i tak dalej. Spodziewamy się otrzymać wynik w postaci 

0, 1, 4, 9, 16, 25 i tak dalej. Moglibyśmy po prostu samodzielnie wykonać obliczenia i mieć zestaw 

instrukcji, takich jak „print(0)”, „print(1)”, „print(4)” i tak dalej. To by zadziałało, ale nie udałoby się 

komputerowi wykonać za nas obliczeń. Co więcej, stracilibyśmy możliwość posiadania ogólnego 

zestawu instrukcji do drukowania kwadratów liczb do dowolnej określonej wartości. Aby to zrobić, 

musimy zebrać jeszcze kilka nowych pomysłów, więc podejdziemy do tego delikatnie. Wydaj 

następujący kod do następnej gotowej komórki i uruchom go. 

list(range(10) ) 

Powinieneś otrzymać listę dziesięciu liczb, od 0 do 9. To jest świetne, ponieważ komputer wykonał 

pracę nad utworzeniem listy, nie musieliśmy tego robić sami. Jesteśmy panem, a komputer naszym 

sługą! 

 



Być może zdziwiłeś się, że lista zawierała od 0 do 9, a nie od 1 do 10. Dzieje się tak dlatego, że wiele 

rzeczy związanych z komputerami zaczyna się od 0, a nie 1. Wiele razy mnie potykało, kiedy zakładałem, 

że lista komputerów zaczyna się od 1 a nie 0. Tworzenie uporządkowanych list jest przydatne do 

prowadzenia liczenia podczas wykonywania obliczeń, a nawet wielokrotnego stosowania funkcji 

iteracyjnych. Być może zauważyłeś, że przeoczyliśmy słowo kluczowe „drukuj”, którego użyliśmy, gdy 

drukowaliśmy frazę „Hello World!”, ale znowu nie przeoczyliśmy, gdy ocenialiśmy 2*3. Użycie słowa 

kluczowego „print” może być opcjonalne, gdy pracujemy z Pythonem w sposób interaktywny, 

ponieważ wie, że chcemy zobaczyć wynik wydanych przez nas instrukcji. Bardzo powszechnym 

sposobem na zmuszenie komputerów do powtarzania czynności jest użycie struktur kodu zwanych 

pętlami. Słowo pętla daje właściwe wrażenie, że coś się kręci i krąży potencjalnie bez końca. Zamiast 

definiować pętlę, najłatwiej jest zobaczyć prostą. Wprowadź i uruchom następujący kod w nowej 

komórce. 

for n in range(10): 

print(n) 

pass 

print(“done”) 

Są tu trzy nowe rzeczy, więc przejrzyjmy je. Pierwsza linia zawiera „range(10)”, który widzieliśmy 

wcześniej. Tworzy to listę liczb od 0 do 9, jak widzieliśmy wcześniej. „for n in” to bit, który tworzy pętlę, 

a w tym przypadku robi coś dla każdej liczby na liście i utrzymuje licznik, przypisując bieżącą wartość 

do zmiennej n. Widzieliśmy wcześniej zmienne i jest to tak, jak przypisywanie n=0 podczas pierwszego 

przebiegu pętli, potem n=1, potem n=2, aż do n=9, który jest ostatnią pozycją na liście. Następny wiersz 

„print(n)” nie powinien nas zaskoczyć, po prostu wypisując wartość n. Spodziewamy się, że wszystkie 

liczby z listy zostaną wydrukowane. Ale zwróć uwagę na wcięcie przed „print(n)”. Jest to ważne w 

Pythonie, ponieważ wcięcia są używane w znaczący sposób, aby pokazać, które instrukcje są 

podporządkowane innym, w tym przypadku pętla utworzona przez „for n in …”. Instrukcja „pass” 

sygnalizuje koniec pętli, a następna linia powraca z normalnym wcięciem i nie jest częścią pętli. Oznacza 

to, że oczekujemy, że „zrobione” zostanie wydrukowane tylko raz, a nie dziesięć razy. Poniżej 

przedstawiono dane wyjściowe i są one zgodne z oczekiwaniami. 

 

Powinno być teraz jasne, że możemy wydrukować kwadraty, wypisując „n*n”. W rzeczywistości 

możemy uczynić wynik bardziej pomocnym, drukując frazy takie jak „Kwadrat 3 to 9”. Poniższy kod 

pokazuje tę zmianę w instrukcji print powtórzonej wewnątrz pętli. Zwróć uwagę, że zmienne nie są w 

cudzysłowie i dlatego są oceniane. 

for n in range(10): 



print(“The square of”, n, “is”, n*n) 

pass 

print(“done”) 

Wynik jest pokazany w następujący sposób. 

 

To już jest dość potężne! Możemy sprawić, że komputer potencjalnie wykona dużo pracy bardzo szybko 

za pomocą bardzo krótkiego zestawu instrukcji. Moglibyśmy łatwo zwiększyć liczbę iteracji pętli, 

używając range(50) lub nawet range(1000), jeśli chcielibyśmy. Spróbuj! 

Komentarze 

Zanim odkryjemy więcej dzikich i wspaniałych poleceń Pythona, spójrz na poniższy prosty kod. 

# poniższy wypisuje sześcian z 2 

print(2**3) 

Pierwsza linia zaczyna się od symbolu hash #. Python ignoruje wszystkie linie zaczynające się hashem. 

Zamiast być bezużytecznym, możemy użyć takich wierszy, aby umieścić pomocne komentarze w 

kodzie, aby był bardziej przejrzysty dla innych czytelników, a nawet dla nas, jeśli wrócimy do kodu 

później. Zaufaj mi, będziesz wdzięczny, że skomentowałeś swój kod, zwłaszcza bardziej złożone lub 

mniej oczywiste fragmenty kodu. Ile razy próbowałem rozszyfrować własny kod, zadając sobie pytanie 

"co ja sobie myślałem …" 

Funkcje 

Dużo czasu spędziliśmy wcześniej w Części 1 przewodnika, pracując z funkcjami matematycznymi. 

Pomyśleliśmy o nich jako o maszynach, które pobierają dane wejściowe, wykonują jakąś pracę i 

wyskakują z wyników. A te funkcje były same w sobie i mogły być używane wielokrotnie. Wiele języków 

komputerowych, w tym Python, ułatwia tworzenie instrukcji komputerowych wielokrotnego użytku. 

Podobnie jak funkcje matematyczne, te fragmenty kodu wielokrotnego użytku działają samodzielnie, 

jeśli odpowiednio je zdefiniujesz i pozwalają na pisanie krótszego, bardziej eleganckiego kodu. 

Dlaczego krótszy kod? Ponieważ wielokrotne wywoływanie funkcji po jej nazwie jest lepsze niż 

wielokrotne wypisywanie całego kodu funkcji. A co rozumiemy przez „wystarczająco dobrze 

zdefiniowane”? Oznacza to jasne określenie, jakiego rodzaju danych wejściowych oczekuje funkcja i 

jakie dane wyjściowe generuje. Niektóre funkcje przyjmują jako dane wejściowe tylko liczby, więc nie 



możesz podać im słowa złożonego z liter. Ponownie, najlepszym sposobem na zrozumienie tej prostej 

idei funkcji jest zobaczenie prostej i zabawa nią. Wpisz następujący kod i uruchom go. 

# funkcja, która przyjmuje 2 liczby jako dane wejściowe 

# i wypisuje ich średniądef avg(x,y): 

print(“first input is”, x) 

print(“second input is”, y) 

a = (x + y) / 2.0 

print(“average is”, a) 

return a 

Porozmawiajmy o tym, co tutaj zrobiliśmy. Pierwsze dwie linie zaczynające się od # są ignorowane 

przez Pythona, ale dla nas mogą być użyte jako komentarze dla przyszłych czytelników. Następny bit 

„def avg(x,y)” mówi Pythonowi, że mamy zdefiniować nową funkcję wielokrotnego użytku. To jest 

słowo kluczowe „def”. Bit „średnia” to nazwa, którą mu nadaliśmy. Mogłoby się to nazywać „banan” 

lub „pluton”, ale sensowne jest używanie nazw, które przypominają nam, co faktycznie robi funkcja. 

Bity w nawiasach (x,y) mówi Pythonowi, że ta funkcja pobiera dwa dane wejściowe, które mają być 

nazwane x i y w nadchodzącej definicji funkcji. Niektóre języki komputerowe sprawiają, że mówisz, 

jakie to są obiekty, ale Python tego nie robi, po prostu grzecznie narzeka później, gdy próbujesz 

nadużyć zmiennej, na przykład próbujesz użyć słowa tak, jakby było liczbą lub inne podobne 

niepoczytalność. Teraz, gdy zasygnalizowaliśmy Pythonowi, że mamy zamiar zdefiniować funkcję, 

musimy powiedzieć mu, co ta funkcja ma zrobić. Ta definicja funkcji ma wcięcie, jak pokazano w 

powyższym kodzie. Niektóre języki używają wielu nawiasów, aby było jasne, które instrukcje należą do 

jakich części programu, ale projektanci Pythona uważali, że wiele nawiasów nie jest łatwych dla oka, a 

wcięcia sprawiają, że zrozumienie struktury programu jest natychmiast widoczne i widoczne. łatwiej. 

Zdania są podzielone, bo ludzi łapie takie wcięcie, ale ja to uwielbiam! To jeden z najlepszych pomysłów 

przyjaznych człowiekowi, który czasami wychodzi geekowy świat programowania komputerowego! 

Definicja funkcji avg(x,y) jest łatwa do zrozumienia, ponieważ używa tylko rzeczy, które już widzieliśmy. 

Wypisuje pierwszą i drugą liczbę, które funkcja otrzymuje po wywołaniu. Wydrukowanie ich wcale nie 

jest konieczne do obliczenia średniej, ale zrobiliśmy to, aby naprawdę było jasne, co dzieje się 

wewnątrz funkcji. Następny bit oblicza (x+y)/2,0 i przypisuje wartość zmiennej o nazwie a. Ponownie 

wypisujemy średnią, aby pomóc nam zobaczyć, co się dzieje w kodzie. Ostatnie stwierdzenie mówi 

„zwróć”. To jest koniec funkcji i mówi Pythonowi, co wyrzucić jako wyjście funkcji, tak jak maszyny, 

które rozważaliśmy wcześniej. Kiedy uruchomiliśmy ten kod, wydawało się, że nic nie robi. Nie 

wyprodukowano żadnych numerów. To dlatego, że tylko zdefiniowaliśmy funkcję, ale jeszcze jej nie 

używaliśmy. To, co się faktycznie wydarzyło, to fakt, że Python odnotował tę funkcję i zachowa ją w 

gotowości, gdy będziemy chcieli jej użyć. W następnej komórce wpisz „avg(2,4)”, aby wywołać tę 

funkcję z wejściami 2 i 4. Nawiasem mówiąc, wywołanie funkcji nazywa się wywoływaniem funkcji w 

świecie programowania komputerowego. Wynik powinien być taki, jakiego oczekujemy, z funkcją 

wypisującą oświadczenie o dwóch wartościach wejściowych i obliczonej średniej. Zobaczysz również 

samą odpowiedź, ponieważ wywołanie funkcji w interaktywnych sesjach Pythona wypisuje zwróconą 

wartość. Poniżej przedstawiono definicję funkcji i wyniki jej wywołania z avg(2,4), a także z większymi 

wartościami (200, 301). Baw się i eksperymentuj z własnymi danymi wejściowymi. 



 

Być może zauważyłeś, że kod funkcji, która oblicza średnią, dzieli sumę dwóch danych wejściowych 

przez 2,0, a nie tylko przez 2. Dlaczego tak jest? Cóż, to jest osobliwość Pythona, której nie lubię. 

Gdybyśmy użyli tylko „2”, wynik zostałby zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, ponieważ 

Python traktuje tylko „2” jako liczbę całkowitą. Byłoby to w porządku dla avg(2,4), ponieważ 6/2 to 3, 

czyli liczba całkowita. Ale dla avg(200,301) średnia wynosi 501/2, co powinno wynosić 250,5, ale byłoby 

zaokrąglone w dół do 250. Myślę, że to wszystko jest po prostu bardzo głupie, ale warto się nad tym 

zastanowić, jeśli twój własny kod nie zachowuje się całkiem poprawnie. Dzielenie przez „2.0” mówi 

Pythonowi, że naprawdę chcemy trzymać się liczb, które mogą mieć części ułamkowe, i nie chcemy, 

aby były one zaokrąglane w dół do liczb całkowitych. Cofnijmy się i pogratulujmy sobie. 

Zdefiniowaliśmy funkcję wielokrotnego użytku, jeden z najważniejszych i najpotężniejszych elementów 

zarówno matematyki, jak i programowania komputerowego. Użyjemy funkcji wielokrotnego użytku, 

gdy będziemy kodować własną sieć neuronową. Na przykład sensowne jest stworzenie funkcji 

wielokrotnego użytku, która wykonuje obliczenia funkcji aktywacji sigmoidalnej, abyśmy mogli ją 

wielokrotnie wywoływać. 

Tablice 

Tablice to tylko tabele wartości i są bardzo przydatne. Podobnie jak tabele, odwołujesz się do 

poszczególnych komórek według numeru wiersza i kolumny. Jeśli pomyślisz o arkuszach 

kalkulacyjnych, będziesz wiedział, że komórki są określane w ten sposób, na przykład B1 lub C5, a 

wartości w tych komórkach można wykorzystać w obliczeniach, na przykład C3+D7. 



 

Kiedy przejdziemy do kodowania naszej sieci neuronowej, użyjemy tablic do reprezentowania macierzy 

sygnałów wejściowych, wag i sygnałów wyjściowych. I nie tylko to, użyjemy ich do reprezentowania 

sygnałów wewnątrz sieci neuronowych w miarę ich przekazywania, a także błędów, gdy propagują się 

wstecz. Więc zapoznajmy się z nimi. Wprowadź i uruchom następujący kod. 

import numpy 

Co to robi? Polecenie import mówi Pythonowi, aby przyniósł dodatkowe moce z innych miejsc, aby 

dodać nowe narzędzia do swojego pasa. Czasami te dodatkowe narzędzia są częścią Pythona, ale nie 

są od razu gotowe do użycia, aby Python był oszczędny i wredny, i zawierają tylko dodatkowe 

elementy, jeśli zamierzasz ich używać. Często te dodatkowe narzędzia nie są podstawowymi częściami 

Pythona, ale są tworzone przez innych jako przydatne dodatki, z których każdy może korzystać. Tutaj 

zaimportowaliśmy dodatkowy zestaw narzędzi spakowanych do modułu o nazwie numpy. Numpy jest 

bardzo popularny i zawiera przydatne rzeczy, takie jak tablice i możliwość wykonywania na nich 

obliczeń. W następnej komórce następujący kod. 

a = numpy.zeros( [3,2] ) 

print(a) 

Używa importowanego modułu numpy do utworzenia tablicy o kształcie 3 na 2, ze wszystkimi 

komórkami ustawionymi na wartość zero i przypisuje całość do zmiennej o nazwie a. Następnie 

drukujemy Możemy zobaczyć tę tablicę pełną zer w czymś, co wygląda jak tabela z 3 wierszami i 2 

kolumnami. 

 

 

Teraz zmodyfikujmy zawartość tej tablicy i zmieńmy niektóre z tych zer na inne wartości. Poniższy kod 

pokazuje, jak można odwoływać się do określonych komórek, aby zastąpić je nowymi wartościami. To 

tak, jak odwoływanie się do komórek arkusza kalkulacyjnego lub odniesień do siatki map ulic. 



a[0,0] = 1 

a[0,1] = 2 

a[1,0] = 9 

a[2,1] = 12 

drukuj(a) 

Pierwsza linia aktualizuje komórkę w wierszu zero i kolumnie zero o wartość 1, zastępując wszystko, 

co było tam wcześniej. Pozostałe wiersze to podobne aktualizacje, z końcowym wydrukiem „print(a)”. 

Poniżej pokazano, jak wygląda tablica po tych zmianach. 

 

Skoro już wiemy, jak ustawić wartość komórek w tablicy, jak je wyszukać bez drukowania całej tablicy? 

Już to robimy. Używamy po prostu wyrażeń takich jak a[1,2] lub a[2,1], aby odnieść się do zawartości 

tych komórek, które możemy wydrukować lub przypisać do innych zmiennych. Kod pokazuje, że 

właśnie to robimy. 

print(a[0,1]) 

v = a[1,0] 

print(v) 

Możesz zobaczyć na wyjściu, że pierwsza instrukcja print dała wartość 2,0, która jest w komórce pod 

adresem [0,1]. Następnie wartość wewnątrz a[1,0] jest przypisywana do zmiennej v i ta zmienna jest 

wypisywana. Otrzymujemy wydrukowany oczekiwany 9.0. 

 

Numeracja kolumn i wierszy zaczyna się od 0, a nie od 1. Lewy górny róg to [0,0], a nie [1,1]. Oznacza 

to również, że w prawym dolnym rogu znajduje się [2,1], a nie [3,2]. Czasami mnie to łapie, ponieważ 

ciągle zapominam, że wiele rzeczy w świecie komputerów zaczyna się od 0, a nie 1. Gdybyśmy 

próbowali odwołać się do [3,2], otrzymalibyśmy komunikat o błędzie informujący nas, że próbujemy 

zlokalizować komórka, która nie istniała. Otrzymalibyśmy to samo, gdybyśmy pomieszali nasze 



kolumny i wiersze. Spróbujmy uzyskać dostęp do [0,2], który nie istnieje, tylko po to, aby zobaczyć, jaki 

komunikat o błędzie jest zgłaszany. 

 

Tablice lub macierze będą przydatne w sieciach neuronowych, ponieważ możemy uprościć instrukcje 

wykonywania wielu obliczeń w celu przesyłania sygnałów do przodu i błędów wstecz przez sieć. 

Widzieliśmy to w części 1 tego przewodnika. 

Wykreślanie Tablicy 

Podobnie jak duże tabele lub listy liczb, patrzenie na duże tablice nie jest tak wnikliwe. Wizualizacja ich 

pomaga nam szybko zorientować się w ogólnym znaczeniu. Jednym ze sposobów wykreślania 

dwuwymiarowych tablic liczb jest myślenie o nich jako o płaskich dwuwymiarowych powierzchniach, 

pokolorowanych zgodnie z wartością w każdej komórce tablicy. Możesz wybrać sposób zamiany 

wartości wewnątrz komórki na kolor. Możesz po prostu zmienić wartość na kolor zgodnie ze skalą 

kolorów lub możesz pokolorować wszystko na biało, z wyjątkiem wartości powyżej pewnego progu, 

który byłby czarny. Spróbujmy wykreślić małą tablicę 3 na 2, którą stworzyliśmy powyżej. Zanim to 

zrobimy, musimy rozszerzyć możliwości Pythona o kreślenie grafiki. Robimy to, importując dodatkowy 

kod Pythona, który napisali inni. Możesz myśleć o tym jako o pożyczaniu od przyjaciela książek z 

przepisami kulinarnymi, które możesz dodać do swojej własnej półki z książkami, dzięki czemu twoja 

półka z książkami ma teraz dodatkową zawartość umożliwiającą przygotowanie większej liczby 

rodzajów potraw niż wcześniej. Poniżej pokazano, w jaki sposób importujemy możliwość drukowania 

grafiki. 

import matplotlib.pyplot 

„matplotlib.pyplot” to nazwa nowej „książki z przepisami”, którą wypożyczamy. Możesz natknąć się na 

wyrażenia takie jak „importuj moduł” lub „importuj bibliotekę”. To tylko nazwy nadane dodatkowemu 

kodowi Pythona, który importujesz. Jeśli dostaniesz się do Pythona, często będziesz importować 

dodatkowe możliwości, aby ułatwić sobie życie, ponownie wykorzystując użyteczny kod innych osób. 

Możesz nawet stworzyć własny, użyteczny kod, który będziesz udostępniać innym! Jeszcze jedno, 

musimy być stanowczym w stosunku do IPythona, jeśli chodzi o kreślenie dowolnej grafiki w 

notebooku, a nie próbować kreślić ją w osobnym oknie zewnętrznym. Wydamy to wyraźne polecenie 

w następujący sposób: 

%matplotlib inline 

Jesteśmy gotowi do wykreślenia tej tablicy. Wprowadź i uruchom następujący kod. 

matplotlib.pyplot.imshow(a, interpolation=“nearest”) 

Instrukcją tworzenia wykresu jest imshow(), a pierwszym parametrem jest tablica, którą chcemy 

wykreślić. Ta ostatnia „interpolacja” ma na celu powiedzenie Pythonowi, aby nie próbował mieszać 

kolorów, aby fabuła wyglądała gładko, co domyślnie robi, próbując pomóc. Spójrzmy na dane 

wyjściowe. 



 

Ekscytujące! Nasz pierwszy wykres pokazuje tablicę o wymiarach 3 na 2 jako kolory. Widać, że komórki 

tablicy, które mają tę samą wartość, mają również ten sam kolor. Później użyjemy tej samej instrukcji 

imshow(), aby zwizualizować tablicę wartości, którymi zasilamy naszą sieć neuronową. Pakiet IPython 

posiada bardzo bogaty zestaw narzędzi do wizualizacji danych. Powinieneś je zbadać, aby poznać 

szeroki zakres możliwych wątków, a nawet wypróbować niektóre z nich. Nawet instrukcja imshow() 

ma dla nas wiele opcji kreślenia, takich jak używanie różnych palet kolorów. 

Obiekty 

Przyjrzymy się jeszcze jednej idei Pythona zwanej obiektami. Obiekty są podobne do funkcji 

wielokrotnego użytku, ponieważ definiujemy je raz i używamy wiele razy. Ale obiekty mogą zrobić o 

wiele więcej niż proste funkcje. Najłatwiejszym sposobem na zrozumienie obiektów jest zobaczenie ich 

w działaniu, a nie mówienie dużo o abstrakcyjnym pojęciu. Spójrz na poniższy kod. 

# class for a dog object 

class Dog: 

# dogs can bark() 

def bark(self): 

print(“woof!”) 

pass 

pass 

Zacznijmy od tego, co znamy jako pierwsze. Możesz zobaczyć, że wewnątrz tego kodu znajduje się 

funkcja o nazwie bark(). Nietrudno zauważyć, że gdybyśmy wywołali funkcję, otrzymalibyśmy „hau!” 

wydrukowane. To dość łatwe. Przyjrzyjmy się teraz tej znanej definicji funkcji. Możesz zobaczyć słowo 

kluczowe klasy oraz imię „Pies” i strukturę, która też wygląda jak funkcja. Możesz zobaczyć paralele z 

definicjami funkcji, które również mają nazwę. Różnica polega na tym, że w przypadku funkcji używamy 

słowa kluczowego „def” do ich zdefiniowania, natomiast w przypadku definicji obiektów używamy 

słowa kluczowego „class”. Zanim zagłębimy się i omówimy, czym jest klasa w porównaniu do obiektu, 

ponownie przyjrzyjmy się prawdziwemu, ale prostemu kodowi, który ożywia te abstrakcyjne idee. 



sizzles = Dog() 

sizzles.bark() 

Możesz zobaczyć, że pierwsza linia tworzy zmienną o nazwie sizzles i wydaje się, że pochodzi z czegoś, 

co wygląda jak wywołanie funkcji. W rzeczywistości Dog() jest specjalną funkcją, która tworzy instancję 

klasy Dog. Widzimy teraz, jak tworzyć rzeczy z definicji klas. Te rzeczy nazywane są przedmiotami. 

Stworzyliśmy obiekt o nazwie sizzles z definicji klasy Dog - możemy uznać ten obiekt za psa! Następna 

linia wywołuje funkcję bark() na obiekcie sizzles. Jest to w połowie znajome, ponieważ widzieliśmy już 

funkcje. Mniej znane jest to, że wywołujemy funkcję bark() tak, jakby była częścią obiektu sizzles. Dzieje 

się tak, ponieważ bark() jest funkcją, którą posiadają wszystkie obiekty utworzone z klasy Dog. Jest tam 

do zobaczenia w definicji klasy Dog. Powiedzmy to wszystko w prostych słowach. Stworzyliśmy 

skwierczenie, rodzaj psa. To skwierczy to obiekt stworzony w kształcie klasy Dog. Obiekty są 

instancjami klasy. Poniżej pokazano, co zrobiliśmy do tej pory, a także potwierdza, że sizzles.bark() 

rzeczywiście generuje „hau!” 

 

Być może zauważyłeś „self” w definicji funkcji jako szczekać(self). To może wydawać się dziwne, i tak 

jest dla mnie. Chociaż bardzo lubię Pythona, nie uważam, że jest idealny. Powód, dla którego istnieje 

„self”, jest taki, że kiedy Python tworzy funkcję, przypisuje ją do właściwego obiektu. Myślę, że 

powinno to być oczywiste, ponieważ bark() znajduje się w definicji klasy, więc Python powinien 

wiedzieć, z którymi obiektami się połączyć, ale to tylko moja opinia. Zobaczmy, jak bardziej użyteczne 

są obiekty i klasy. Spójrz na poniższy kod. 

sizzles = Dog() 

mutley = Dog() 

sizzles.bark() 

mutley.bark() 

Uruchommy to i zobaczmy, co się stanie. 



 

To jest interesujące! Tworzymy dwa obiekty zwane sizzles i mutley. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, 

że oba są stworzone z tej samej definicji klasy Dog(). To jest potężne! Definiujemy jak obiekty powinny 

wyglądać i jak powinny się zachowywać, a następnie tworzymy ich prawdziwe instancje. Taka jest 

różnica między klasami a obiektami, jedna jest definicją, a druga jest rzeczywistym wystąpieniem tej 

definicji. Klasa to przepis na ciasto w książce, przedmiot to ciasto zrobione według tego przepisu. 

Poniżej przedstawiono wizualnie sposób tworzenia obiektów z receptury klasowej. 

 

Jaki jest pożytek z tych przedmiotów z klasy? Po co wpadać w kłopoty? Prościej byłoby po prostu 

wydrukować słowo „hau!” bez dodatkowego kodu. Cóż, możesz zobaczyć, jak przydatne może być 

posiadanie wielu obiektów tego samego rodzaju, wykonanych z tego samego szablonu. Oszczędza to 

konieczności tworzenia każdego z osobna w całości. Ale prawdziwa korzyść pochodzi z obiektów, w 

których wszystkie dane i funkcje są starannie zapakowane. Korzyścią dla nas, ludzi, koderów. Pomaga 

nam łatwiej zrozumieć bardziej skomplikowane problemy, jeśli fragmenty kodu są zorganizowane 

wokół obiektów, do których naturalnie należą. 

Szczekanie psa. Kliknięcie przycisków. Głośniki emitują dźwięk. Drukarki drukują lub skarżą się, że 

zabrakło im papieru. W wielu systemach komputerowych przyciski, głośniki i drukarki są rzeczywiście 

przedstawiane jako obiekty, których funkcje wywołujesz. Czasami zobaczysz te funkcje obiektów 

zwane metodami. Zrobiliśmy to już powyżej, dodaliśmy funkcję bark() do klasy Dog i zarówno obiekty 

sizzles, jak i mutley wykonane z tej klasy mają metodę bark(). Widziałeś, jak oboje szczekają w 

przykładzie! Sieci neuronowe pobierają dane wejściowe, wykonują obliczenia i generują dane 

wyjściowe. Wiemy też, że można je wyszkolić. Widać, że te działania, trenowanie i generowanie 

odpowiedzi, są naturalnymi funkcjami sieci neuronowej. To znaczy funkcje obiektu sieci neuronowej. 



Pamiętaj też, że sieci neuronowe zawierają w sobie dane, które naturalnie tam należą – wagi linków. 

Dlatego zbudujemy naszą sieć neuronową jako obiekt. Aby uzyskać kompletność, zobaczmy, jak 

dodajemy zmienne danych do klasy oraz kilka metod przeglądania i zmiany tych danych. Spójrz na 

następującą nową definicję klasy psa. Jest kilka nowych rzeczy się tu dzieją, więc przyjrzymy się im 

pojedynczo. 

# class for a dog object 

class Dog: 

# initialisation method with internal data 

def __init__(self, petname, temp): 

self.name = petname; 

self.temperature = temp; 

# get status 

def status(self): 

print(“dog name is “, self.name) 

print(“dog temperature is “, self.temperature) 

pass 

# set temperature 

def setTemperature(self,temp): 

self.temperature = temp; 

pass 

# dogs can bark() 

def bark(self): 

print(“woof!”) 

pass 

pass 

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że dodaliśmy do tej klasy Dog trzy nowe 

funkcje. Mieliśmy już funkcję bark(), teraz mamy nowe o nazwach __init__(), status() i 

setTemperature(). Dodawanie nowych funkcji jest dość łatwe do zrozumienia. Moglibyśmy dodać 

jeden o nazwie sneeze(), aby przejść z bark(), jeśli chcielibyśmy. Ale wydaje się, że te nowe funkcje 

mają nazwy zmiennych wewnątrz nazwy funkcji. Ta ustawiona temperatura jest faktycznie 

setTemperature (własna, temp). Zabawna nazwa __init__ to właściwie __init__(self, petname, temp). 

Jakie są te dodatkowe bity w środku wspornikia? Są to zmienne, których oczekuje funkcja, gdy je 

nazywa się - parametrami. Pamiętaj, że funkcję uśredniania avg(x,y) widzieliśmy wcześniej. Definicja 

avg() wyjaśniła ,że oczekiwane 2 liczby. Tak więc funkcja __init__() potrzebuje petname i temp, a 

funkcja setTemperature() wymaga tylko temp. Zajrzyjmy teraz do wnętrza tych nowych funkcji. 

Przyjrzyjmy się najpierw temu dziwnie nazwanemu __init__(). Dlaczego nadano mu tak dziwną nazwę? 



Nazwa jest specjalna, a Python wywoła funkcję o nazwie __init__() podczas tworzenia obiektu po raz 

pierwszy. Jest to bardzo przydatne przy wykonywaniu wszelkich prac przygotowujących obiekt, zanim 

faktycznie go użyjemy. Więc co robimy w tej magicznej funkcji inicjalizacji? Wydaje się, że tworzymy 

tylko 2 nowe zmienne, nazwane self.name i self.temperature. Możesz zobaczyć ich wartości ze 

zmiennych petname i temp przekazanych do funkcji. „Ja”. część oznacza, że zmienne są częścią samego 

obiektu - jego własnym „ja”. Oznacza to, że należą one tylko do tego obiektu i są niezależne od innego 

obiektu Dog lub zmiennych ogólnych w Pythonie. Nie chcemy mylić imienia tego psa z imieniem innego 

psa! Jeśli to wszystko brzmi skomplikowanie, nie martw się, łatwo będzie zobaczyć, kiedy faktycznie 

uruchomimy prawdziwy przykład. Następna jest funkcja status(), która jest naprawdę prosta. Nie 

przyjmuje żadnych parametrów i po prostu wyświetla nazwę obiektu Dog oraz zmienne temperatury. 

Wreszcie funkcja setTemperature() przyjmuje parametr. Widać, że ustawia on temperaturę własną na 

wartość parametru temp podaną po wywołaniu tej funkcji. Oznacza to, że możesz zmienić temperaturę 

obiektu w dowolnym momencie po utworzeniu obiektu. Możesz to robić tyle razy, ile chcesz. 

Unikamy mówienia o tym, dlaczego wszystkie te funkcje, w tym funkcja bark(), mają „self” jako 

pierwszy parametr. Jest to osobliwość Pythona, co uważam za nieco irytujące, ale w ten sposób 

ewoluował Python. To, co robi, to jasne dla Pythona, że funkcja, którą zamierzasz zdefiniować, należy 

do obiektu, zwanego „self”. Można by pomyśleć, że to oczywiste, ponieważ piszemy funkcję wewnątrz 

klasy. Nie zdziwisz się, że wywołało to debaty nawet wśród doświadczonych programistów Pythona, 

więc jesteś w dobrym towarzystwie, będąc zaintrygowanym. Zobaczmy to wszystko w akcji, aby było 

to naprawdę jasne. Poniżej pokazano nową klasę Dog zdefiniowaną za pomocą tych nowych funkcji 

oraz nowy obiekt Dog o nazwie lassie, który został utworzony z parametrami określającymi jego nazwę 

jako „Lassie” i jego początkową temperaturę jako 37. 

 

Możesz zobaczyć, jak wywołanie funkcji status() na tym obiekcie lassie Dog wyświetla imię psa i jego 

aktualną temperaturę. Ta temperatura nie zmieniła się od czasu stworzenia lassie.  



Zmieńmy teraz temperaturę i sprawdźmy, czy naprawdę zmieniła się wewnątrz obiektu, prosząc o 

kolejną aktualizację: 

lassie.setTemperature(40) 

lassie.status() 

Poniżej przedstawiono wyniki. 

 

Widać, że wywołanie setTemperature(40) na obiekcie lassie rzeczywiście zmieniło wewnętrzny zapis 

temperatury obiektu. Powinniśmy być naprawdę zadowoleni, bo sporo się nauczyliśmy o 

przedmiotach, które niektórzy uważają za zaawansowany temat i wcale nie było to takie trudne! 

Nauczyliśmy się Pythona wystarczająco dużo, aby zacząć tworzyć nasze neuronowe sieci. 

Sieć neuronowa z Pythonem 

Teraz rozpoczniemy podróż do stworzenia własnej sieci neuronowej za pomocą poznanego właśnie 

Pythona. Będziemy robić postępy w tej podróży, która jest krótka i łatwa do pokonania, i krok po kroku 

zbudujemy program w Pythonie. Rozpoczęcie od małego, a następnie rozwój, to mądre podejście do 

budowania kodu komputerowego o nawet umiarkowanej złożoności. Po pracy, którą właśnie 

wykonaliśmy, rozpoczęcie budowania szkieletu klasy sieci neuronowej wydaje się naprawdę naturalne. 

Wskoczmy od razu! 

Kod szkieletu 

Zarysujmy teraz, jak powinna wyglądać klasa sieci neuronowej. My wiemy, że powinna mieć co 

najmniej trzy funkcje: 

● inicjalizacja - aby ustawić liczbę węzłów wejściowych, ukrytych i wyjściowych 

● trenuj - dopracuj wagi po otrzymaniu przykładowego zestawu treningowego, z którego można się 

uczyć 

● zapytanie - daj odpowiedź z węzłów wyjściowych po otrzymaniu danych wejściowych 

Mogą one nie być w tej chwili idealnie zdefiniowane i może być potrzebnych więcej funkcji, ale na razie 

użyjmy ich na początek. 

Kod nabierający kształtu byłby podobny do następującego: 



# definicja klasy sieci neuronowej 

class neuralNetwork: 

# zainicjuj sieć neuronową 

def __init__(): 

pass 

# trenuj sieć neuronową 

def train(): 

pass 

# zapytanie do sieci neuronowej 

def query(): 

pass 

To wcale nie jest zły początek. W rzeczywistości jest to solidna struktura, na której można szczegółowo 

opisać działanie sieci neuronowej. 

Inicjowanie sieci 

Zacznijmy od inicjalizacji. Wiemy, że musimy ustawić liczbę węzłów warstwy wejściowej, ukrytej i 

wyjściowej. To definiuje kształt i rozmiar sieci neuronowej. Zamiast ustawiać je w kamieniu, pozwolimy 

na ich ustawienie podczas tworzenia nowego obiektu sieci neuronowej przy użyciu parametrów. W ten 

sposób zachowujemy możliwość łatwego tworzenia nowych sieci neuronowych o różnych rozmiarach. 

Pod tym, co właśnie postanowiliśmy, kryje się ważny punkt. Dobrzy programiści, informatycy i 

matematycy starają się tworzyć ogólny kod, a nie konkretny kod, kiedy tylko mogą. To dobry nawyk, 

bo zmusza nas do myślenia o rozwiązywaniu problemów w głębszy i szerzej stosowany sposób. Jeśli to 

zrobimy, to nasze rozwiązania można zastosować do różnych scenariuszy. Oznacza to, że postaramy 

się opracować kod dla sieci neuronowej, która stara się zachować jak najwięcej użytecznych opcji 

otwartych i założeń do minimum, aby kod mógł być łatwo używany do różnych potrzeb. Chcemy, aby 

ta sama klasa mogła tworzyć zarówno małą sieć neuronową, jak i bardzo dużą - po prostu przekazując 

żądany rozmiar jako parametry. Nie zapomnij też o szybkości uczenia się. To przydatny parametr do 

ustawienia podczas tworzenia nowej sieci neuronowej. Zobaczmy więc, jak może wyglądać funkcja 

__init__(): 

# zainicjuj sieć neuronową 

def __init__(self, inputnodes, hiddennodes, outputnodes, 

learningrate): 

# ustaw liczbę węzłów w każdej warstwie wejścia, ukrytej, wyjścia 

self.inodes = inputnodes 

self.hnodes = hiddennodes 

self.onodes = outputnodes 

# wskaźnik nauki 



self.lr = learningrate 

pass 

Dodajmy to do naszej definicji klasy sieci neuronowej i spróbujmy stworzyć mały obiekt sieci 

neuronowej z 3 węzłami w każdej warstwie i współczynnikiem uczenia się równym 0,5. 

# liczba węzłów wejściowych, ukrytych i wyjściowych 

input_nodes = 3 

hidden_nodes = 3 

output_nodes = 3 

# learning rate is 0.3 

learning_rate = 0.3 

# utwórz instancję sieci neuronowej 

n = 

neuralNetwork(input_nodes,hidden_nodes,output_nodes, 

learning_rate) 

To by dało nam obiekt, jasne, ale nie byłoby to jeszcze zbyt przydatne, ponieważ nie zakodowaliśmy 

jeszcze żadnych funkcji, które wykonują użyteczną pracę. W porządku, to dobra technika, aby zacząć 

od małego i rozwijać kod, znajdując i naprawiając po drodze problemy. Aby upewnić się, że się nie 

zgubiliśmy, poniżej przedstawiamy notatnik IPython na tym etapie, z definicją klasy sieci neuronowej i 

kodem do utworzenia obiektu. 



 

Co robimy potem? Cóż, powiedzieliśmy obiektowi sieci neuronowej, ile chcemy węzłów warstwy 

wejściowej, ukrytej i wyjściowej, ale tak naprawdę nic z tym nie zrobiono. 

Wagi — serce sieci 

Następnym krokiem jest więc stworzenie sieci węzłów i łączy. Najważniejszą częścią sieci są wagi 

linków. Służą do obliczania sygnału przekazywanego do przodu, błędu, który jest propagowany wstecz, 

a same wagi linków są dopracowywane w celu ulepszenia sieci. Widzieliśmy wcześniej, że wagi można 

zwięźle wyrazić jako macierz. Możemy więc stworzyć: 

● Macierz wag dla połączeń między warstwą wejściową a ukrytymi, Winput_hidden, o rozmiarze 

(hidden_nodes przez input_nodes). 

● I kolejna macierz dla powiązań między warstwą ukrytą i wyjściową, Whidden_output, o rozmiarze 

(output_nodes przez hidden_nodes). 

Zapamiętaj wcześniejszą konwencję, aby zobaczyć, dlaczego pierwsza macierz ma rozmiar 

(hidden_nodes przez input_nodes), a nie odwrotnie (input_nodes przez hidden_node). Pamiętasz z 

Części 1 tego przewodnika, że początkowe wartości wag linków powinny być małe i losowe. Poniższa 

funkcja numpy generuje tablicę wartości wybranych losowo z zakresu od 0 do 1, gdzie rozmiar to 

(wiersze według kolumn). 

numpy.random.rand(rows, columns) 

Wszyscy dobrzy programiści korzystają z wyszukiwarek internetowych, aby znaleźć dokumentację 

online dotyczącą korzystania z fajnych funkcji Pythona, a nawet znaleźć przydatne funkcje, o których 

istnieniu nie wiedzieli. Google jest szczególnie dobry do wyszukiwania rzeczy o programowaniu. Ta 

funkcja numpy.random.rand() jest opisana tutaj na przykład. Jeśli zamierzamy używać rozszerzeń 

numpy, musimy zaimportować bibliotekę na górze naszego kodu. Wypróbuj tę funkcję i potwierdź, że 



działa. Poniżej pokazano, jak działa dla tablicy numpy (3 na 3). Widać, że każda wartość w tablicy jest 

losowa i mieści się w zakresie od 0 do 1. 

 

Możemy zrobić lepiej, ponieważ zignorowaliśmy fakt, że wagi mogą być w uzasadniony sposób ujemne, 

a nie tylko dodatnie. Zakres może wynosić od -1,0 do +1,0. Dla uproszczenia po prostu odejmiemy 0,5 

od każdej z powyższych wartości, aby w efekcie uzyskać zakres od -0,5 do +0,5. Poniżej pokazano, jak 

działa ta zgrabna sztuczka i możesz zobaczyć kilka losowych wartości poniżej zera. 

 

Jesteśmy gotowi do stworzenia początkowych macierzy wag w naszym programie w Pythonie. Wagi te 

są nieodłączną częścią sieci neuronowej i żyją z siecią neuronową przez całe życie, a nie tymczasowym 

zbiorem danych, który znika po wywołaniu funkcji. Oznacza to, że musi być również częścią inicjalizacji 

i być dostępny z innych funkcji, takich jak szkolenie i zapytania. Poniższy kod, z dołączonymi 

komentarzami, tworzy dwie macierze wag linków przy użyciu self.inodes, self.hnodes i self.onodes, aby 

ustawić odpowiedni rozmiar dla obu z nich. 

  



# macierze wagi linków, z kim i z kim 

# waży wewnątrz tablic to w_i_j, skąd pochodzi link 

node i to node j in the next layer 

# w11 w21 

# w12 w22 etc 

self.wih = (numpy.random.rand(self.hnodes, self.inodes) - 

0.5) 

self.who = (numpy.random.rand(self.onodes, self.hnodes) - 

0.5) 

Świetna robota! Wdrożyliśmy samo serce sieci neuronowej, jej macierze wagi linków! 

Opcjonalnie: bardziej wyrafinowane wagi 

Ten bit jest opcjonalny, ponieważ jest to tylko proste, ale popularne udoskonalenie inicjowania wag. 

Jeśli śledziłeś wcześniejszą dyskusję w części 1 tego przewodnika na temat przygotowywania danych i 

inicjowania wag na końcu pierwszej części tego przewodnika, zobaczysz, że niektórzy wolą nieco 

bardziej wyrafinowane podejście do tworzenia początkowych wag losowych. Próbkują wagi z 

normalnego rozkładu prawdopodobieństwa wyśrodkowanego wokół zera iz odchyleniem 

standardowym, które jest związane z liczbą łączy przychodzących do węzła, 1/√ (liczba łączy 

przychodzących). Jest to łatwe do zrobienia za pomocą biblioteki numpy. Ponownie Google jest 

naprawdę pomocny w znalezieniu odpowiedniej dokumentacji. Opisana tutaj funkcja 

numpy.random.normal() pomaga nam próbkować rozkład normalny. Parametry to środek rozkładu, 

odchylenie standardowe i rozmiar tablicy numpy, jeśli chcemy mieć macierz liczb losowych zamiast 

pojedynczej liczby. Nasz zaktualizowany kod inicjujący wagi będzie wyglądał tak: 

self.wih = numpy.random.normal(0.0, pow(self.hnodes, 

-0.5), (self.hnodes, self.inodes)) 

self.who = numpy.random.normal(0.0, pow(self.onodes, 

-0.5), (self.onodes, self.hnodes)) 

Jak widać, ustawiliśmy środek rozkładu normalnego na 0.0. Możesz zobaczyć wyrażenie na odchylenie 

standardowe związane z liczbą węzłów w następnej warstwie w postaci Pythona jako pow(self.hnodes, 

-0.5), co oznacza po prostu zwiększenie liczby węzłów do potęgi -0,5. Ten ostatni parametr to kształt 

tablicy numpy, którą chcemy. 

Wysyłanie zapytań do sieci 

Rozpoczęcie pracy nad kodem, który w następnej kolejności trenuje sieć neuronową, wydaje się 

logiczne, poprzez doprecyzowanie obecnie pustej funkcji train(). Opóźnimy to i zamiast tego 

popracujemy nad prostszą funkcją query(). To da nam więcej czasu na stopniowe budowanie pewności 

siebie i nabycie praktyki w używaniu zarówno Pythona, jak i tych macierzy wag wewnątrz obiektu sieci 

neuronowej. Funkcja query() przenosi dane wejściowe do sieci neuronowej i zwraca dane wyjściowe 

sieci. To dość proste, ale aby to zrobić, pamiętaj, że musimy przekazać sygnały wejściowe z warstwy 

wejściowej węzłów, przez warstwę ukrytą i poza końcową warstwę wyjściową. Należy również 



pamiętać, że używamy wag linków do moderowania sygnałów, gdy są one przesyłane do dowolnego 

węzła ukrytego lub wyjściowego, a także używamy funkcji aktywacji sigmoid, aby zmiażdżyć sygnał 

wychodzący z tych węzłów. Gdybyśmy mieli dużo węzłów, mielibyśmy do wykonania straszne zadanie: 

napisanie kodu Pythona dla każdego z tych węzłów, moderowanie wagi, sumowanie sygnałów, 

stosowanie funkcji aktywacji. A im więcej węzłów, tym więcej kodu. To byłby koszmar! Na szczęście 

nie musimy tego robić, ponieważ opracowaliśmy, jak napisać wszystkie te instrukcje w prostej, zwięzłej 

formie macierzowej. Poniżej pokazano, w jaki sposób macierz wag dla połączenia między warstwą 

wejściową i ukrytą można połączyć z macierzą danych wejściowych, aby przekazać sygnały do węzłów 

warstwy ukrytej: 

Xhidden = Winput_hidden · I 

Wspaniałą rzeczą w tym było nie tylko to, że było nam łatwiej pisać , ale języki programowania, takie 

jak Python, również mogą zrozumieć macierze i wykonać całą rzeczywistą pracę całkiem wydajnie, 

ponieważ rozpoznają podobieństwa między wszystkimi podstawowymi obliczeniami. Zdziwisz się, jak 

prosty jest kod Pythona. Poniżej zastosowano funkcję iloczynu skalarnego z biblioteki numpy dla 

macierzy do wag linków Winput_hidden i wejść I. 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

Otóż to! 

Ten prosty fragment Pythona wykonuje całą pracę polegającą na łączeniu wszystkich danych 

wejściowych ze wszystkimi odpowiednimi wagami łączy, aby utworzyć macierz połączonych sygnałów 

moderowanych w każdym węźle warstwy ukrytej. Nie musimy go też przepisywać, jeśli następnym 

razem zdecydujemy się użyć innej liczby węzłów dla warstw wejściowych lub ukrytych. To po prostu 

działa! Ta siła i elegancja są powodem, dla którego wkładamy wysiłek, aby wcześniej zrozumieć 

podejście do mnożenia macierzy. Aby uzyskać sygnały wychodzące z ukrytego węzła, po prostu 

stosujemy funkcję zgniatania sigmoidalnego do każdego z tych pojawiających się sygnałów: 

Ohidden = sigmoid( Xhidden ) 

Powinno to być łatwe, zwłaszcza jeśli funkcja sigmoid jest już zdefiniowana w poręcznej bibliotece 

Pythona. Okazuje się, że tak! Biblioteka scipy Pythona zawiera zestaw funkcji specjalnych, a funkcja 

sigmoid nazywa się expit(). Nie pytaj mnie, dlaczego ma tak głupią nazwę. Ta biblioteka scipy jest 

importowana tak, jak zaimportowaliśmy bibliotekę numpy: 

# scipy.special dla funkcji sigmoidalnej expit() 

import scipy.special 

Ponieważ możemy chcieć poeksperymentować i ulepszyć, a nawet całkowicie zmienić funkcję 

aktywacji, sensowne jest zdefiniowanie jej tylko raz wewnątrz obiektu sieci neuronowej, gdy jest ona 

inicjowana po raz pierwszy. Potem możemy się do niego odwołać kilka razy, na przykład w funkcji 

query(). Taki układ oznacza, że wystarczy zmienić tę definicję tylko raz i nie musimy lokalizować ani 

zmieniać kodu w dowolnym miejscu, w którym używana jest funkcja aktywacji. Poniżej zdefiniowano 

funkcję aktywacji, której chcemy użyć w sekcji inicjalizacji sieci neuronowej. 

# funkcja aktywacji to funkcja sigmoidalna 

self.activation_function = lambda x: scipy.special.expit(x) 

Co to za kod? Nie wygląda jak nic, co widzieliśmy wcześniej. Co to za lambda? Cóż, może to wyglądać 

zniechęcająco, ale tak naprawdę nie jest. Wszystko, co tutaj zrobiliśmy, to stworzenie funkcji jak każda 



inna, ale użyliśmy krótszego sposobu jej napisania. Zamiast zwykłych definicji def(), używamy 

magicznej lambdy, aby stworzyć tam funkcję, a potem szybko i łatwo. Funkcja tutaj przyjmuje x i zwraca 

scipy.special.expit(x), która jest funkcją sigmoid. Funkcje utworzone za pomocą lambdy są bezimienne 

lub anonimowe, ponieważ doświadczeni koderzy lubią je nazywać, ale tutaj przypisaliśmy je do nazwy 

self.activation_function(). Wszystko to oznacza, że za każdym razem, gdy ktoś potrzebuje użyć funkcji 

aktywacji, wystarczy wywołać self.activation_function(). Wracając więc do naszego zadania, chcemy 

zastosować funkcję aktywacji do połączonych i moderowanych sygnałów do ukrytych węzłów. Kod jest 

tak prosty, jak następujący: 

# oblicz sygnały wychodzące z ukrytej warstwy 

hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs) 

Oznacza to, że sygnały wychodzące z węzłów warstwy ukrytej są w macierzy o nazwie hidden_outputs. 

To doprowadziło nas do środkowej warstwy ukrytej, a co z ostateczną warstwą wyjściową? Cóż, tak 

naprawdę nie ma nic innego między węzłami ukrytej i końcowej warstwy wyjściowej, więc proces jest 

taki sam. Oznacza to, że kod jest również bardzo podobny. Spójrz na poniższy kod, który podsumowuje, 

w jaki sposób obliczamy nie tylko sygnały ukrytej warstwy, ale także dane wyjściowe  jak również 

sygnały warstwy. 

# oblicz sygnały do ukrytej warstwy 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# oblicz sygnały wychodzące z ukrytej warstwy 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# oblicz sygnały na końcową warstwę wyjściową 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# obliczyć sygnały wychodzące z końcowej warstwy wyjściowej 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

Jeśli usuniemy komentarze, są tylko cztery wiersze kodu pokazane pogrubioną czcionką, które 

wykonują wszystkie potrzebne obliczenia, dwa dla warstwy ukrytej i dwa dla końcowej warstwy 

wyjściowej. 

Dotychczasowy kod 

Odetchnijmy i zatrzymajmy się, aby sprawdzić, jak wygląda kod dla tworzonej przez nas klasy sieci 

neuronowej. Powinien wyglądać mniej więcej tak. 

# definicja klasy sieci neuronowej 

class neuralNetwork: 

# zainicjuj sieć neuronową 

def __init__(self, inputnodes, hiddennodes, 

outputnodes, learningrate): 



# ustaw liczbę węzłów w każdej warstwie wejściowej, ukrytej, wyjściowej 

self.inodes = inputnodes 

self.hnodes = hiddennodes 

self.onodes = outputnodes 

# macierze wagi linków, z kim i z kim 

# waży wewnątrz tablic to w_i_j, gdzie link jest z węzła i do węzła j w następnej warstwie 

# w11 w21 

# w12 w22 itd 

self.wih = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.hnodes, -0.5), (self.hnodes, self.inodes)) 

self.who = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.onodes, -0.5), (self.onodes, self.hnodes)) 

# wskaźnik nauki 

self.lr = learningrate 

# funkcja aktywacji to funkcja sigmoidalna 

self.activation_function = lambda x: 

scipy.special.expit(x) 

pass 

# trenuj sieć neuronową 

def train(): 

pass 

# zapytanie do sieci neuronowej 

def query(self, inputs_list): 

# przekonwertuj listę wejść na tablicę 2d  

inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

# oblicz sygnały do ukrytej warstwy  

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# oblicz sygnały do ukrytej warstwy  

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# oblicz sygnały na końcową warstwę wyjściową  



final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# obliczyć sygnały wychodzące z końcowego wyjścia 

layer 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

return final_outputs 

To tylko klasa, poza tym powinniśmy importować moduły numpy i scipy.special na samej górze kodu 

w pierwszej komórce notatnika: 

import numpy 

# scipy.special dla funkcji sigmoidalnej expit() 

import scipy.special 

Warto krótko zauważyć, że funkcja query() potrzebuje tylko input_list. Nie wymaga żadnych innych 

danych wejściowych. 

To dobry postęp, a teraz patrzymy na brakujący element, funkcję train(). Pamiętaj, że trenowanie 

składa się z dwóch etapów, pierwsza to obliczanie wyników tak, jak robi to query(), a druga część to 

wsteczna propagacja błędów w celu poinformowania o tym, jak udoskonalone są wagi linków. Zanim 

przejdziemy do napisania funkcji train() do trenowania sieci z przykładami, po prostu przetestujmy kod, 

który mamy w tym momencie działa. Stwórzmy małą sieć i zapytajmy ją losowo, aby zobaczyć, jak 

działa. Oczywiście nie będzie to miało żadnego prawdziwego znaczenia, robimy to tylko po to, aby 

korzystać z funkcji, które właśnie stworzyliśmy. Poniżej przedstawiono tworzenie małej sieci z 3 

węzłami w każdej warstwie wejściowej, ukrytej i wyjściowej oraz wysyłanie zapytań z losowo 

wybranym wejściem (1,0, 0,5, -1,5). 

 

Jak widać, tworzenie obiektu sieci neuronowej wymaga ustawienia szybkości uczenia się, mimo że 

jeszcze jej nie używamy. Dzieje się tak, ponieważ nasza definicja klasy sieci neuronowej ma funkcję 

inicjującą __init__(), która wymaga jej określenia. Jeśli nie jest ustawiony, kod Pythona zawiedzie i 

wyrzuci błąd do przeżuwania! Możesz również zobaczyć, że dane wejściowe to lista, która w Pythonie 

jest zapisana w nawiasach kwadratowych. Wynikiem jest również lista z kilkoma liczbami. Nawet jeśli 

ten wynik nie ma prawdziwego znaczenia, ponieważ nie przeszkoliliśmy sieci, możemy być zadowoleni, 

że wszystko działało bez błędów. 

Szkolenie sieci 

Zajmijmy się teraz nieco bardziej złożonym zadaniem szkoleniowym. Są na to dwie części: 



● Pierwsza część to opracowanie wyników dla danego przykładu szkoleniowego. Nie różni się to od 

tego, co właśnie zrobiliśmy z funkcją query(). 

● Druga część to wzięcie obliczonego wyniku, porównanie go z żądanym wynikiem i wykorzystanie 

różnicy do pokierowania aktualizacją wag sieci. 

Zrobiliśmy już pierwszą część, więc napiszmy to: 

# trenuj sieć neuronową 

def train(self, inputs_list, targets_list): 

# przekonwertuj listę wejść na tablicę 2d 

inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T 

# oblicz sygnały do ukrytej warstwy 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# oblicz sygnały wychodzące z ukrytej warstwy 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# oblicz sygnały na końcową warstwę wyjściową 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# obliczyć sygnały wychodzące z końcowej warstwy wyjściowej 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

pass 

Ten kod jest prawie taki sam jak w funkcji query(), ponieważ przekazujemy sygnał z warstwy wejściowej 

do końcowej warstwy wyjściowej dokładnie w ten sam sposób. Jedyną różnicą jest to, że mamy 

dodatkowy parametr, target_list, zdefiniowany w nazwie funkcji, ponieważ nie można trenować sieci 

bez przykładów uczących, które zawierają pożądaną lub docelową odpowiedź. 

def train(self, inputs_list, targets_list) 

Kod zmienia również target_list w tablicę numpy, tak jak input_list jest przekształcany w tablicę numpy 

targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T 

Teraz zbliżamy się do sedna działania sieci neuronowej, poprawiając wagi w oparciu o błąd między 

obliczonym a docelowym wynikiem. Zróbmy to w delikatnych, łatwych do opanowania krokach. 

Najpierw musimy obliczyć błąd, czyli różnicę między żądanym wynikiem docelowym podanym w 

przykładzie uczącym a rzeczywistym obliczonym wynikiem. To jest różnica między macierzami (targets 

- final_outputs) wykonywanymi element po elemencie. Kod Pythona do tego jest naprawdę prosty, 

pokazując ponownie elegancką moc macierzy. 

# error is the (target - actual) 

output_errors = targets - final_outputs 



Możemy obliczyć błędy wstecznej propagacji dla węzłów warstwy ukrytej. Pamiętam, jak dzielimy 

błędów w zależności od podłączonego ciężarami i rekombinacji je dla każdego węzła warstwy ukrytej. 

Opracowaliśmy macierzową postać tego obliczenia jako errorshidden = weightsT
hidden_output · erroroutput  

Kod do tego jest znowu prosty ze względu na zdolność Pythona do tworzenia iloczynów macierzowo-

kropkowych przy użyciu numpy. 

# hidden layer error is the output_errors, split by weights, 

rekombinowane w ukrytych węzłach 

hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors) 

Mamy więc to, czego potrzebujemy, aby udoskonalić wagi w każdej warstwie. W przypadku wag 

między warstwą ukrytą a końcową używamy output_errors. W przypadku wag między warstwą 

wejściową a ukrytą używamy tych właśnie obliczonych ukrytych_błędów. Wcześniej opracowaliśmy 

wyrażenie na aktualizację wagi dla łącza między węzłem j a węzłem k w następnej warstwie w postaci 

macierzowej: 

 

Alfa to szybkość uczenia się, a sigmoid to funkcja aktywacji zgniatania, którą widzieliśmy wcześniej. 

Pamiętaj, że mnożenie * jest normalnym mnożeniem elementu przez element, a kropka jest iloczynem 

skalarnym macierzy. Ten ostatni bit, macierz wyjść z poprzedniej warstwy, jest transponowany. W 

efekcie oznacza to, że kolumna wyników staje się rzędem wyników. To powinno dobrze przełożyć się 

na kod Pythona. Najpierw zróbmy kod dla wag między warstwą ukrytą a końcową: 

# zaktualizuj wagi dla linków między warstwą ukrytą a wyjściową 

self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * 

final_outputs * (1.0 - final_outputs)), 

numpy.transpose(hidden_outputs)) 

To długa linia kodu, ale kodowanie kolorami powinno pomóc ci zobaczyć, jak odnosi się do tego 

matematycznego wyrażenia. Szybkość uczenia się to self.lr i po prostu pomnożona przez resztę 

wyrażenia. Mnożenie macierzy wykonywane jest przez numpy.dot(), a dwa elementy są pokolorowane 

na czerwono i zielono, aby pokazać część związaną z błędem i sigmoidami z następnej warstwy oraz 

transponowane dane wyjściowe z poprzedniej warstwy. To += oznacza po prostu zwiększenie 

poprzedniej zmiennej o następną kwotę. Więc x += 3 oznacza zwiększenie x o 3. To po prostu krótszy 

sposób zapisania x = x + 3. Możesz też użyć innej arytmetyki, więc x /= 3 oznacza dzielenie x przez 3. 

Kod dla innych wag między danymi wejściowymi a warstwy ukryte będą bardzo podobne. Po prostu 

wykorzystujemy symetrię i przepisujemy kod zastępując nazwy tak, aby odnosiły się do poprzednich 

warstw. Oto kod dla obu zestawów wag, pokolorowany tak, aby można było zobaczyć podobieństwa i 

różnice: 

# zaktualizuj wagi dla linków między warstwą ukrytą a wyjściową 

self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * 

final_outputs * (1.0 - final_outputs)), 



numpy.transpose(hidden_outputs)) 

# zaktualizuj wagi dla połączeń między warstwą wejściową a ukrytymi 

self.wih += self.lr * numpy.dot((hidden_errors * 

hidden_outputs * (1.0 - hidden_outputs)), 

numpy.transpose(inputs)) 

Otóż to! 

Aż trudno uwierzyć, że cała ta praca, którą wykonaliśmy wcześniej z ogromnymi ilościami obliczeń, 

wysiłek, jaki włożyliśmy w wypracowanie podejścia macierzowego, przebrnięcie przez metodę 

gradientowego spadku w celu zminimalizowania błędu sieci, … wszystko, co sprowadza się do 

powyższego krótki zwięzły kod! Pod pewnymi względami jest to siła Pythona, ale w rzeczywistości jest 

to odzwierciedlenie naszej ciężkiej pracy nad uproszczeniem czegoś, co można łatwo uczynić 

skomplikowanym i okropnym. 

Kompletny kod sieci neuronowej 

Ukończyliśmy klasę sieci neuronowych. Tutaj jest w celach informacyjnych 

# definicja klasy sieci neuronowej 

class neuralNetwork: 

# zainicjuj sieć neuronową 

def __init__(self, inputnodes, hiddennodes, 

outputnodes, learningrate): 

# ustaw liczbę węzłów w każdej warstwie wejściowej, ukrytej, wyjściowej 

self.inodes = inputnodes 

self.hnodes = hiddennodes 

self.onodes = outputnodes 

# macierze wagi linków, z kim i kto 

# wagi wewnątrz tablic to w_i_j, gdzie link to 

from node i to node j in the next layer 

# w11 w21 

# w12 w22 etc 

self.wih = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.hnodes, -0.5), (self.hnodes, self.inodes)) 

self.who = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.onodes, -0.5), (self.onodes, self.hnodes)) 

# wskaźnik nauki 



self.lr = learningrate 

# funkcja aktywacji to funkcja sigmoidalna 

self.activation_function = lambda x: 

scipy.special.expit(x) 

pass 

# trenuj sieć neuronową 

def train(self, inputs_list, targets_list): 

# przekonwertuj listę wejść na tablicę 2d 

inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T 

# oblicz sygnały do ukrytej warstwy 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# oblicz sygnały wychodzące z ukrytej warstwy 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# oblicz sygnały na końcową warstwę wyjściową 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# obliczyć sygnały wychodzące z końcowej warstwy wyjściowej 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

# błąd warstwy wyjściowej to (docelowa - rzeczywista) 

output_errors = targets - final_outputs 

# błąd ukrytej warstwy to output_errors, podzielony według wag, zrekombinowany w ukrytych 

węzłach 

hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors) 

# zaktualizuj wagi dla linków między warstwą ukrytą a wyjściową 

self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * 

final_outputs * (1.0 - final_outputs)), 

numpy.transpose(hidden_outputs)) 

# zaktualizuj wagi dla połączeń między warstwą wejściową a ukrytymi 

self.wih += self.lr * numpy.dot((hidden_errors * 

hidden_outputs * (1.0 - hidden_outputs)), 



numpy.transpose(inputs)) 

pass 

# zapytanie do sieci neuronowej 

def query(self, inputs_list): 

# przekonwertuj listę wejść na tablicę 2d 

inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

# oblicz sygnały do ukrytej warstwy 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# oblicz sygnały wychodzące z ukrytej warstwy 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# oblicz sygnały na końcową warstwę wyjściową 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# obliczyć sygnały wychodzące z warstwy końcowego wyjścia  

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

return final_outputs 

Nie ma tu dużo kodu, zwłaszcza jeśli doceniasz, że ten kod może być używany do tworzenia, trenowania 

i odpytywania 3-warstwowych sieci neuronowych dla prawie każdego zadania. Następnie zajmiemy się 

naszym konkretnym zadaniem uczenia się rozpoznawania liczb napisanych przez ludzi. 

Zbiór danych MNIST odręcznie pisanych liczb 

Rozpoznawanie ludzkiego pisma odręcznego jest idealnym wyzwaniem do testowania sztucznej 

inteligencji, ponieważ problem jest wystarczająco trudny i rozmyty. Nie jest to jasne i zdefiniowane jak 

mnożenie wielu ,wielu liczb. Sprawienie, by komputery poprawnie klasyfikowały zawartość obrazu, 

czasami nazywane problemem rozpoznawania obrazu, przetrwało dziesięciolecia ataków. Dopiero 

niedawno poczyniono znaczne postępy, a metody, takie jak sieci neuronowe, stały się kluczową częścią 

tych postępów. Aby pokazać, jak trudny jest problem rozpoznawania obrazów, my, ludzie, czasami nie 

zgadzamy się z tym, co zawiera obraz. Łatwo nie zgodzimy się, czym właściwie jest odręczna postać, 

szczególnie jeśli postać została napisana w pośpiechu lub bez staranności. Spójrz na następujący 

odręczny numer. Czy to 4 czy 9? 

 



Istnieje zbiór obrazów odręcznych liczb używanych przez badaczy sztucznej inteligencji jako popularny 

zestaw do testowania ich najnowszych pomysłów i algorytmy. Fakt, że kolekcja ma się dobrze jest 

znany i popularny oznacza, że łatwo sprawdzić, jak dobrze nasz najnowszy szalony pomysł na 

rozpoznawanie obrazu działa w porównaniu do innych. Oznacza to, że różne pomysły i algorytmy są 

testowane na tym samym zestawie danych. Ten zestaw danych nosi nazwę bazy danych odręcznych 

cyfr MNIST i jest dostępny na stronie internetowej szanowanego badacza sieci neuronowych Yanna 

LeCuna http://yann.lecun.com/exdb/mnist/. Ta strona zawiera również wykaz, jak dobrze stare i nowe 

pomysły sprawdziły się w nauce i prawidłowej klasyfikacji tych odręcznych znaków. Wrócimy do tej 

listy kilka razy, aby zobaczyć, jak dobrze nasz własny pomysł radzi sobie z profesjonalistami! Format 

bazy danych MNIST nie jest najłatwiejszy w obsłudze, więc inni z pomocą stworzyli pliki danych w 

prostszym formacie, takie jak ten http://pjreddie.com/projects/mnist-in-csv/. Te pliki są nazywane 

plikami CSV, co oznacza, że każda wartość to zwykły tekst oddzielony przecinkami (wartości oddzielone 

przecinkami). Możesz je łatwo przeglądać w dowolnym edytorze tekstu, a większość arkuszy 

kalkulacyjnych lub programów do analizy danych będzie działać z plikami CSV. Są w zasadzie 

uniwersalnym standardem. Ta strona internetowa zawiera dwa pliki CSV: 

● Zestaw treningowy 

http://www.pjreddie.com/media/files/mnist_train.csv 

● Zestaw testowy 

http://www.pjreddie.com/media/files/mnist_test.csv 

Jak sugerują nazwy, zbiór uczący to zestaw 60 000 oznakowanych przykładów wykorzystywanych do 

uczenia sieci neuronowej. Oznaczone oznacza, że dane wejściowe przychodzą z pożądanym wyjściem, 

czyli jaka powinna być odpowiedź. Mniejszy zestaw testowy 10 000 służy do sprawdzenia, jak dobrze 

działa nasz pomysł lub algorytm. To również zawiera prawidłowe etykiety, dzięki czemu możemy 

sprawdzić, czy nasza własna sieć neuronowa uzyskała poprawną odpowiedź, czy nie. Pomysł 

posiadania oddzielnych zestawów danych treningowych i testowych polega na upewnieniu się, że 

testujemy z danymi, których wcześniej nie widzieliśmy. W przeciwnym razie moglibyśmy oszukiwać i 

po prostu zapamiętywać dane treningowe, aby uzyskać doskonały, choć zwodniczy wynik. Idea 

oddzielenia szkolenia od danych testowych jest powszechna w przypadku uczenia maszynowego. 

Rzućmy okiem na te pliki. Poniżej przedstawiono sekcję zestawu testowego MNIST załadowanego do 

edytora tekstu. 



 

Och! Wygląda na to, że coś poszło nie tak! Jak jeden z tych filmów z lat 80., w których komputer zostaje 

zhakowany. Właściwie wszystko jest w porządku. Edytor tekstu wyświetla długie wiersze tekstu. Linie 

te składają się z liczb oddzielonych przecinkami. Łatwo to zobaczyć. Linie są dość długie, więc zawijają 

się kilka razy. Pomocnie ten edytor tekstu pokazuje rzeczywiste numery wierszy na marginesie i 

widzimy cztery całe wiersze danych i część piątego. Treść tych zapisów lub wierszy tekstu jest łatwa do 

zrozumienia: 

● Pierwsza wartość to etykieta, czyli rzeczywista cyfra, którą ma reprezentować pismo ręczne, na 

przykład „7” lub „9”. To jest odpowiedź, którą sieć neuronowa próbuje nauczyć się poprawnie. 

● Kolejne wartości, oddzielone przecinkami, są wartościami pikseli odręcznej cyfry. Rozmiar tablicy 

pikseli wynosi 28 na 28, więc po etykiecie znajduje się 784 wartości. Policz je, jeśli naprawdę chcesz! 

Tak więc ten pierwszy rekord reprezentuje liczbę „5”, jak pokazano jako pierwszą wartość, a reszta 

tekstu w tym wierszu to wartości pikseli dla czyjejś odręcznie napisanej liczby 5. Drugi rekord 

reprezentuje odręcznie „0”, trzeci reprezentuje „ 4”, czwarty rekord to „1”, a piąty to „9”. Możesz 

wybrać dowolny wiersz z plików danych MNIST, a pierwsza liczba wskaże etykietę następujących 

danych obrazu. Ale trudno jest zrozumieć, w jaki sposób ta długa lista 784 wartości składa się na obraz 

czyjejś odręcznie napisanej liczby 5. Powinniśmy wykreślić te liczby jako obraz, aby potwierdzić, że są 

to naprawdę wartości kolorów odręcznie napisanej liczby. Zanim zanurkujemy i to zrobimy, 

powinniśmy pobrać mniejszy podzbiór zestawu danych MNIST. Pliki danych MNIST są dość duże i praca 

z mniejszym podzbiorem jest pomocna, ponieważ oznacza to, że możemy eksperymentować, 

próbować i rozwijać nasz kod bez spowalniania przez duży zestaw danych spowalniający nasze 

komputery. Po ustaleniu algorytmu i kodu, z którego jesteśmy zadowoleni, możemy korzystać z 

pełnego zestawu danych.  Jeśli Twoja przeglądarka wyświetla dane zamiast pobierać je automatycznie, 

możesz ręcznie zapisać plik, używając opcji „Plik -> Zapisz jako…” lub równoważnej czynności w 

przeglądarce. Zapisz pliki danych w lokalizacji, która Ci odpowiada. Przechowuję swoje pliki danych w 

folderze o nazwie „mnist_dataset” obok moich notatników IPython, jak pokazano na poniższym zrzucie 

ekranu. Robi się bałagan, jeśli notatniki IPython i pliki danych są porozrzucane po całym miejscu. 



 

Zanim będziemy mogli zrobić cokolwiek z danymi, na przykład wykreślić je lub wytrenować za ich 

pomocą sieć neuronową, musimy znaleźć sposób, aby uzyskać do nich dostęp z naszego kodu Pythona. 

Otwarcie pliku i pobranie jego zawartości jest w Pythonie naprawdę łatwe. Najlepiej po prostu to 

pokazać i wyjaśnić. Spójrz na poniższy kod: 

data_file = open(“mnist_dataset/mnist_train_100.csv”, ‘r’) 

data_list = data_file.readlines() 

data_file.close() 

Są tu tylko trzy linijki kodu. Porozmawiajmy o każdej z nich. Pierwsza linia używa funkcji open() do 

otwarcia pliku. Jak widać, pierwszym parametrem przekazanym do funkcji jest nazwa pliku. W 

rzeczywistości jest to coś więcej niż tylko nazwa pliku „mnist_train_100.csv”, to cała ścieżka 

zawierająca katalog, w którym znajduje się plik. Drugi parametr jest opcjonalny i mówi Pythonowi, jak 

chcemy traktować plik. Litera „r” mówi Pythonowi, że chcemy otworzyć plik tylko do odczytu, a nie do 

zapisu. W ten sposób unikniemy wypadków przy zmianie lub usunięciu danych. Gdybyśmy spróbowali 

pisać do tego pliku i zmieniać go, Python zatrzymałby nas i zgłosił błąd. Co to za zmienna data_file? 

Funkcja open() tworzy uchwyt pliku, referencję do tego pliku i przypisaliśmy go do zmiennej o nazwie 

data_file. Teraz, gdy otworzyliśmy plik, wszelkie dalsze czynności, takie jak czytanie z niego, są 

wykonywane przez ten uchwyt. Następna linia jest prosta. Używamy funkcji readlines() powiązanej z 

uchwytem pliku data_file, aby wczytać wszystkie wiersze w pliku do zmiennej data_list. Zmienna 

zawiera listę, gdzie każdy element listy jest ciągiem znaków reprezentującym linię w pliku. Jest to o 

wiele bardziej przydatne, ponieważ możemy przeskakiwać do określonych wierszy, tak jak do 

określonych wpisów na liście. Więc data_list[0] to pierwszy rekord, data_list[9] to dziesiąty i tak dalej. 

Przy okazji, możesz usłyszeć, jak ludzie mówią, żebyś nie używał readlines(), ponieważ wczytuje on cały 

plik do pamięci. Powiedzą ci, abyś przeczytał jedną linię na raz i wykonał dowolną pracę z każdą linią, 

a następnie przeszedł do następnej linii. Nie są w błędzie, bardziej wydajna jest praca na linii na raz, a 

nie wczytywanie całego pliku do pamięci. Jednak nasze pliki nie są tak duże, a kod jest łatwiejszy, jeśli 

użyjemy readlines(), a dla nas prostota i przejrzystość są ważne, gdy uczymy się Pythona. Ostatnia linia 

zamyka plik. Dobrą praktyką jest zamykanie i czyszczenie po użyciu zasobów, takich jak pliki. Jeśli tego 

nie zrobimy, pozostają otwarte i mogą powodować problemy. Jakie problemy? Cóż, niektóre programy 

mogą nie chcieć pisać do pliku, który został otwarty w innym miejscu, na wypadek gdyby doprowadziło 

to do niespójności. To tak, jakby dwie osoby próbowały napisać list na tej samej kartce papieru! 

Czasami komputer może zablokować plik, aby zapobiec tego rodzaju kolizji. Jeśli nie posprzątasz po 

użyciu plików, możesz mieć nagromadzenie zablokowanych plików. Przynajmniej zamknięcie pliku 

umożliwia komputerowi zwolnienie pamięci używanej do przechowywania części tego pliku. Utwórz 



nowy pusty notatnik i wypróbuj ten kod, a zobaczysz, co się stanie, gdy wydrukujesz elementy tej listy. 

Poniżej przedstawiono to działanie. 

 

Widać, że długość listy wynosi 100. Funkcja Pythona len() mówi nam, jak duża jest lista. Możesz także 

zobaczyć zawartość pierwszego rekordu data_list[0]. Pierwsza cyfra to „5”, która jest etykietą, a 

pozostałe 784 cyfry to wartości kolorów pikseli tworzących obraz. Jeśli przyjrzysz się uważnie, 

zobaczysz, że te wartości kolorów wydają się mieścić się w zakresie od 0 do 255. Możesz chcieć spojrzeć 

na inne rekordy i sprawdzić, czy tam również jest to prawda. Przekonasz się, że wartości kolorów 

rzeczywiście mieszczą się w zakresie od 0 do 255. Widzieliśmy wcześniej, jak możemy wykreślić 

prostokątną tablicę liczb za pomocą funkcji imshow(). Chcemy zrobić to samo tutaj, ale musimy 

przekonwertować tę listę liczb oddzielonych przecinkami na odpowiednią tablicę. Oto kroki, aby to 

zrobić: 

● Podziel ten długi ciąg tekstowy wartości oddzielonych przecinkami na pojedyncze wartości, używając 

przecinków jako miejsca podziału. 

● Zignoruj pierwszą wartość, którą jest etykieta, i weź pozostałą listę 28 * 28 = 784 wartości i zamień 

je w tablicę o kształcie 28 wierszy na 28 kolumn. 

● Wykreśl tę tablicę! 

Ponownie, najłatwiej jest pokazać dość prosty kod Pythona, który to robi, i omówić go, aby bardziej 

szczegółowo wyjaśnić, co się dzieje. Najpierw nie możemy zapomnieć o zaimportowaniu bibliotek 

rozszerzeń Pythona, które pomogą nam w tablicach i kreśleniu: 

import numpy 

import matplotlib.pyplot 

%matplotlib inline  

Spójrz na następujące 3 wiersze kodu. Zmienne zostały pokolorowane, aby ułatwić zrozumienie, które 

dane są używane 

gdzie. 

all_values = data_list[0].split(‘,’) 



image_array = 

numpy.asfarray(all_values[1:]).reshape((28,28)) 

matplotlib.pyplot.imshow(image_array, cmap=‘Greys’, 

interpolation=‘None’) 

Pierwsza linia pobiera pierwsze rekordy data_list[0], które właśnie wydrukowaliśmy, i dzieli ten długi 

łańcuch przez przecinki. Możesz zobaczyć, jak robi to funkcja split(), z parametrem informującym, 

według którego symbolu ma się dzielić. W tym przypadku tym symbolem jest przecinek. Wyniki zostaną 

umieszczone w all_values. Możesz to wydrukować, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jest to długa lista 

wartości Pythona. Następna linia wygląda na bardziej skomplikowaną, ponieważ w tej samej linii dzieje 

się kilka rzeczy. Wypracujmy od rdzenia. Rdzeń zawiera listę all_values, ale tym razem nawiasy 

kwadratowe [1:] są używane do wzięcia wszystkich z wyjątkiem pierwszego elementu tej listy. W ten 

sposób ignorujemy pierwszą wartość etykiety i bierzemy tylko resztę z 784 wartości. numpy.asfarray() 

to funkcja numpy, która konwertuje ciągi tekstowe na liczby rzeczywiste i tworzy tablicę tych liczb. 

Poczekaj — co rozumiemy przez zamianę ciągu tekstowego na liczby? Cóż, plik został odczytany jako 

tekst, a każdy wiersz lub rekord jest nadal tekstem. Dzielenie każdego wiersza przecinkami nadal daje 

fragmenty tekstu. Takim tekstem może być słowo „jabłko”, „pomarańcza123” lub „567”. Ciąg tekstowy 

„567” to nie to samo co liczba 567. Dlatego musimy przekonwertować ciągi tekstowe na liczby, nawet 

jeśli tekst wygląda jak liczby. Ostatni bit .reshape((28,28)) upewnia się, że lista liczb jest owinięta wokół 

każdych 28 elementów, tworząc macierz kwadratową o wymiarach 28 na 28. Wynikowa tablica o 

wymiarach 28 na 28 nosi nazwę image_array. Uff! To było całkiem sporo w jednym wierszu. Trzecia 

linia po prostu wykreśla image_array za pomocą funkcji imshow(), tak jak widzieliśmy wcześniej. Tym 

razem wybraliśmy paletę kolorów w skali szarości z cmap = „Szary”, aby lepiej pokazać odręczne znaki. 

Poniżej przedstawiono wyniki tego kodu: 

 

Widać, że wydrukowany obraz to 5, a tak powinno być na etykiecie. Jeśli zamiast tego wybierzemy 

następny rekord data_list[1], który ma etykietę 0, otrzymamy następujący obraz. 



 

Możesz łatwo stwierdzić, że odręcznie napisana liczba to rzeczywiście zero. 

Przygotowanie danych treningowych MNIST 

Opracowaliśmy, jak wyciągnąć dane z plików danych MNIST i rozplątać je, abyśmy mogli je zrozumieć, 

a także zwizualizować. Chcemy wytrenować naszą sieć neuronową tymi danymi, ale musimy trochę 

pomyśleć o przygotowaniu tych danych, zanim wrzucimy je do naszej sieci neuronowej. Widzieliśmy 

wcześniej, że sieci neuronowe działają lepiej, jeśli dane wejściowe, a także wartości wyjściowe, mają 

odpowiedni kształt, aby pozostawały w strefie komfortu funkcji aktywacji węzła sieci. Pierwszą rzeczą, 

którą musimy zrobić, to przeskalować wejściowe wartości kolorów z większego zakresu 0 do 255 do 

znacznie mniejszego zakresu 0,01 - 1,0. Celowo wybraliśmy 0,01 jako dolną granicę zakresu, aby 

uniknąć problemów, które widzieliśmy wcześniej z danymi wejściowymi o wartości zerowej, ponieważ 

mogą one sztucznie zabijać aktualizacje wagi. Nie musimy wybierać 0,99 dla górnego końca wejścia, 

ponieważ nie musimy unikać 1,0 dla wejść. Tylko dla wyjść powinniśmy unikać niemożliwego do 

osiągnięcia 1.0. Dzieląc surowe wejścia z zakresu 0-255 przez 255, sprowadzimy je do zakresu 0-1. 

Następnie musimy pomnożyć przez 0,99, aby sprowadzić je do przedziału 0,0 - 0,99. Następnie 

dodajemy 0,01, aby przesunąć je do pożądanego zakresu 0,01 do 1,00. Poniższy kod Pythona pokazuje 

to w akcji: 

scaled_input = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) + 0.01 

print(scaled_input) 

Wyjście potwierdza, że wartości mieszczą się teraz w zakresie 0,01 do 0,99. 



 

Przygotowaliśmy więc dane MNIST, przeskalowując je i przesuwając, gotowe do rzucenia w naszą sieć 

neuronową zarówno w celu uczenia, jak i wykonywania zapytań. Musimy teraz pomyśleć o wyjściach 

sieci neuronowej. Widzieliśmy wcześniej, że wyjścia powinny odpowiadać zakresowi wartości, które 

funkcja aktywacji może wypchnąć. Funkcja logistyczna, której używamy, nie może wypychać liczb 

takich jak -2,0 lub 255. Zakres wynosi od 0,0 do 1,0 i w rzeczywistości nie można osiągnąć 0,0 lub 1,0, 

ponieważ funkcja logistyczna zbliża się tylko do tych ekstremów bez faktycznego osiągnięcia ich . 

Wygląda więc na to, że podczas treningu będziemy musieli przeskalować nasze wartości docelowe. Ale 

tak naprawdę musimy sobie zadać głębsze pytanie. Jaki powinien być wynik? Czy powinien to być obraz 

odpowiedzi? Oznaczałoby to, że mamy 28x28 = 784 węzły wyjściowe. Jeśli cofniemy się o krok i 

zastanowimy, o co pytamy sieć neuronową, zdajemy sobie sprawę, że prosimy ją o sklasyfikowanie 

obrazu i przypisanie właściwej etykiety. Ta etykieta jest jedną z 10 liczb, od 0 do 9. Oznacza to, że 

warstwa wyjściowa powinna zawierać 10 węzłów, po jednym dla każdej z możliwych odpowiedzi lub 

etykiet. Jeśli odpowiedź brzmiałaby „0”, pierwszy węzeł warstwy wyjściowej uruchomiłby się, a reszta 

powinna być wyciszona. Jeśli odpowiedź brzmiałaby „9”, ostatni węzeł warstwy wyjściowej 

uruchomiłby się, a reszta byłaby cicha. Poniżej zilustrowano ten schemat wraz z przykładowymi danymi 

wyjściowymi. 



 

 

Pierwszym przykładem jest sytuacja, w której sieć neuronowa myśli, że widziała liczbę „5”. Widać, że 

największy sygnał wychodzący z warstwy wyjściowej pochodzi z węzła z etykietą 5. Pamiętaj, że jest to 

szósty węzeł, ponieważ zaczynamy od etykiety zero. To dość łatwe. Pozostałe węzły wyjściowe 

wytwarzają mały sygnał bardzo bliski zeru. Błędy zaokrąglania mogą skutkować zerem, ale w 

rzeczywistości pamiętasz, że funkcja aktywacji nie daje rzeczywistego zera. Następny przykład 

pokazuje, co może się stać, jeśli sieć neuronowa pomyśli, że widziała odręcznie napisane „zero”. 

Ponownie największy wynik zdecydowanie pochodzi z pierwszego węzła wyjściowego 

odpowiadającego etykiecie „0”. Ciekawszy jest ostatni przykład. Tutaj sieć neuronowa wyprodukowała 

największy sygnał wyjściowy z ostatniego węzła, odpowiadający etykiecie „9”. Jednak ma 

umiarkowanie duży wynik z węzła dla „4”. Normalnie poszlibyśmy z największym sygnałem, ale widać, 

że sieć częściowo uwierzyła, że odpowiedź mogła brzmieć „4”. Może pismo ręczne sprawiało, że trudno 

było mieć pewność? Tego rodzaju niepewność zdarza się w przypadku sieci neuronowych i zamiast 

postrzegać to jako coś złego, powinniśmy postrzegać to jako przydatny wgląd w to, jak ważna była 

również inna odpowiedź. To wspaniale! Teraz musimy przekształcić te pomysły w tablice docelowe do 

treningu sieci neuronowych. Widać, że jeśli etykieta przykładu uczącego to „5”, musimy utworzyć 

tablicę docelową dla węzła wyjściowego, w której wszystkie elementy są małe, z wyjątkiem jednego 

odpowiadającego etykiecie „5”. Może to wyglądać następująco [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]. W 

rzeczywistości musimy przeskalować te liczby, ponieważ już widzieliśmy, jak próba nakłonienia sieci 

neuronowej do tworzenia wyjść 0 i 1, które są niemożliwe dla funkcji aktywacji, będzie napędzać duże 

wagi i nasyconą sieć. Dlatego zamiast tego użyjemy wartości 0,01 i 0,99, więc celem etykiety „5” 

powinno być [0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,99, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01]. Spójrz na następujący kod 

Pythona, który konstruuje macierz docelową: 

#output nodes is 10 (example) 

onodes = 10 

targets = numpy.zeros(onodes) + 0.01 

targets[int(all_values[0])] = 0.99 



Pierwsza linia, inna niż komentarz, po prostu ustawia liczbę węzłów wyjściowych na 10, co jest 

właściwe dla naszego przykładu z dziesięcioma etykietami. Drugi wiersz prosty używa wygodnej funkcji 

numpy o nazwie numpy.zeros() do utworzenia tablicy wypełnionej zerami. Parametr, który przyjmuje, 

to rozmiar i kształt tablicy, którą chcemy. Tutaj potrzebujemy tylko prostego węzła długości, który jest 

liczbą węzłów w końcowej warstwie wyjściowej. Dodajemy 0,01, aby rozwiązać problem z zerami, o 

których właśnie mówiliśmy. Następny wiersz pobiera pierwszy element rekordu zestawu danych 

MNIST, który jest etykietą celu uczenia, i konwertuje ten ciąg na liczbę całkowitą. Pamiętaj, że rekord 

jest odczytywany z plików źródłowych jako ciąg tekstowy, a nie liczba. Po wykonaniu tej konwersji ta 

etykieta docelowa jest używana do ustawienia odpowiedniego elementu listy celów na 0,99. Wygląda 

to fajnie, ponieważ etykieta „0” zostanie przekonwertowana na liczbę całkowitą 0, która jest 

poprawnym indeksem tablicy target[] dla tej etykiety. Podobnie etykieta „9” zostanie 

przekonwertowana na liczbę całkowitą 9, a target[9] jest rzeczywiście ostatnim elementem tej tablicy. 

Poniżej przedstawiono przykład tego działania: 

 

 

 

 

 

 

Świetnie, opracowaliśmy teraz, jak przygotować dane wejściowe do szkolenia i zapytań, a także dane 

wyjściowe do szkolenia. Zaktualizujmy nasz kod Pythona, aby uwzględnić tę pracę. Poniżej 

przedstawiono opracowany do tej pory kod.  

# python notebook for Make Your Own Neural Network 

# code for a 3-layer neural network, and code for learning 

the MNIST dataset 

# (c) Tariq Rashid, 2016 

# license is GPLv2 

import numpy 

# scipy.special for the sigmoid function expit() 

import scipy.special 

# library for plotting arrays 

import matplotlib.pyplot 



# ensure the plots are inside this notebook, not an external 

window 

%matplotlib inline 

# neural network class definition 

class neuralNetwork: 

# initialise the neural network 

def __init__(self, inputnodes, hiddennodes, outputnodes, 

learningrate): 

# set number of nodes in each input, hidden, output 

layer 

self.inodes = inputnodes 

self.hnodes = hiddennodes 

self.onodes = outputnodes 

# link weight matrices, wih and who 

# weights inside the arrays are w_i_j, where link is 

from node i to node j in the next layer 

# w11 w21 

# w12 w22 etc 

self.wih = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.hnodes, -0.5), (self.hnodes, self.inodes)) 

self.who = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.onodes, -0.5), (self.onodes, self.hnodes)) 

# learning rate 

self.lr = learningrate 

# activation function is the sigmoid function 

self.activation_function = lambda x: 

scipy.special.expit(x) 

pass 

# train the neural network 

def train(self, inputs_list, targets_list): 

# convert inputs list to 2d array 



inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T 

# calculate signals into hidden layer 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# calculate the signals emerging from hidden layer 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# calculate signals into final output layer 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# calculate the signals emerging from final output 

layer 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

# output layer error is the (target - actual) 

output_errors = targets - final_outputs 

# hidden layer error is the output_errors, split by 

weights, recombined at hidden nodes 

hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors) 

# update the weights for the links between the hidden 

and output layers 

self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * 

final_outputs * (1.0 - final_outputs)), 

numpy.transpose(hidden_outputs)) 

# update the weights for the links between the input 

and hidden layers 

self.wih += self.lr * numpy.dot((hidden_errors * 

hidden_outputs * (1.0 - hidden_outputs)), 

numpy.transpose(inputs)) 

pass 

# query the neural network 

def query(self, inputs_list): 

# convert inputs list to 2d array 



inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

# calculate signals into hidden layer 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# calculate the signals emerging from hidden layer 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# calculate signals into final output layer 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# calculate the signals emerging from final output 

layer 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

return final_outputs 

# number of input, hidden and output nodes 

input_nodes = 784 

hidden_nodes = 100 

output_nodes = 10 

# learning rate is 0.3 

learning_rate = 0.3 

# create instance of neural network 

n = 

neuralNetwork(input_nodes,hidden_nodes,output_nodes, 

learning_rate) 

# load the mnist training data CSV file into a list 

training_data_file = 

open(“mnist_dataset/mnist_train_100.csv”, ‘r’) 

training_data_list = training_data_file.readlines() 

training_data_file.close() 

# train the neural network 

# go through all records in the training data set 

for record in training_data_list: 

# split the record by the ‘,’ commas 



all_values = record.split(‘,’) 

# scale and shift the inputs 

inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) 

+ 0.01 

# create the target output values (all 0.01, except the desired label which is 0.99) 

targets = numpy.zeros(output_nodes) + 0.01 

# all_values[0] is the target label for this record 

targets[int(all_values[0])] = 0.99 

n.train(inputs, targets) 

pass 

Możesz zobaczyć, że zaimportowaliśmy bibliotekę kreślenia u góry, dodaliśmy trochę kodu, aby 

ustawić rozmiar warstw wejściowych, ukrytych i wyjściowych, odczytaliśmy mniejszy zestaw danych 

treningowych MNIST, a następnie wytrenowaliśmy sieć neuronową za pomocą tych rekordów. 

Dlaczego wybraliśmy 784 węzły wejściowe? Pamiętaj, że to 28 x 28, piksele, które składają się na 

odręczny obraz liczbowy. Wybór 100 ukrytych węzłów nie jest tak naukowy. Nie wybraliśmy liczby 

większej niż 784, ponieważ chodzi o to, że sieci neuronowe powinny znajdować w danych wejściowych 

cechy lub wzorce, które można wyrazić w krótszej formie niż sam sygnał wejściowy. Zatem wybierając 

wartość mniejszą niż liczba wejść, zmuszamy sieć do próby podsumowania kluczowych cech. Jeśli 

jednak wybierzemy zbyt mało węzłów warstwy ukrytej, ograniczymy zdolność sieci do znalezienia 

wystarczających funkcji lub wzorców. Odebralibyśmy mu zdolność wyrażania własnego zrozumienia 

danych MNIST. Biorąc pod uwagę, że warstwa wyjściowa wymaga 10 etykiet, a więc 10 węzłów 

wyjściowych, wybór pośredniego 100 dla warstwy ukrytej wydaje się mieć sens. Warto tutaj poruszyć 

ważną kwestię. Nie ma idealnej metody na wybór liczby ukrytych węzłów, które powinny stanowić 

problem. Rzeczywiście, nie ma też idealnej metody na wybór liczby ukrytych warstw. Na razie 

najlepszym podejściem jest eksperymentowanie, dopóki nie znajdziesz dobrej konfiguracji problemu 

próbujesz rozwiązać. 

Testowanie sieci 

Teraz, gdy wyszkoliliśmy sieć, przynajmniej na małym podzbiorze 100 rekordów, chcemy przetestować, 

jak dobrze to działało. Robimy to w odniesieniu do drugiego zestawu danych, zestawu danych 

uczących. Najpierw musimy dostać się do rekordów testowych, a kod Pythona jest bardzo podobny do 

tego, którego używa się do uzyskania danych treningowych. 

# load the mnist test data CSV file into a list test_data_file = 

open(“mnist_dataset/mnist_test_10.csv”,‘r’) 

test_data_list = test_data_file.readlines() 

test_data_file.close() 

Rozpakowujemy te dane w taki sam sposób jak poprzednio, ponieważ mają taką samą strukturę. Zanim 

utworzymy pętlę, która przejdzie przez wszystkie rekordy testowe, zobaczmy, co się stanie, jeśli ręcznie 

uruchomimy jeden test. Poniżej przedstawiono pierwszy rekord ze zbioru danych testowych używany 

do wysyłania zapytań do teraz wytrenowanej sieci neuronowej. 



 

Widać, że etykieta pierwszego rekordu z zestawu danych testowych to „7”. Mamy nadzieję, że właśnie 

na to odpowie sieć neuronowa, gdy ją zapytamy. Wykreślenie wartości pikseli jako obrazu potwierdza, 

że odręcznie napisana liczba to rzeczywiście „7”. Zapytanie o wytrenowaną sieć tworzy listę liczb, 

danych wyjściowych z każdego z węzłów wyjściowych. Szybko można zauważyć, że jedna wartość 

wyjściowa jest znacznie większa od pozostałych i odpowiada etykiecie „7”. To ósmy element, ponieważ 

pierwszy odpowiada etykiecie „0”. Zadziałało! To prawdziwy moment do delektowania się. Cała nasza 

ciężka praca w tym przewodniku była tego warta! Wyszkoliliśmy naszą sieć neuronową i właśnie 

dostaliśmy jej informację, co według niej jest liczbą reprezentowaną przez ten obrazek. Pamiętaj, że 

nie widział wcześniej tego obrazu, nie był częścią zestawu danych treningowych. Tak więc sieć 

neuronowa była w stanie poprawnie sklasyfikować odręcznie napisany znak, którego wcześniej nie 

widziała. To jest ogromne! Za pomocą zaledwie kilku linijek prostego Pythona stworzyliśmy sieć 

neuronową, która uczy się robić coś, co wielu ludzi uważa za sztuczną inteligencję - uczy się 

rozpoznawać obrazy ludzkiego pisma. Jest to jeszcze bardziej imponujące, biorąc pod uwagę, że 

trenowaliśmy tylko na niewielkim podzbiorze pełnego zestawu danych treningowych. Pamiętaj, że 

zestaw danych treningowych zawiera 60 000 rekordów, a my trenowaliśmy tylko na 100. Osobiście nie 

sądziłem, że to zadziała! Przejdźmy dalej i napiszmy kod, aby zobaczyć, jak sieć neuronowa radzi sobie 

z resztą zestawu danych, i zachowajmy wynik, abyśmy mogli później sprawdzić, czy nasze własne 

pomysły na poprawę uczenia się sprawdziły, a także porównać z tym, jak dobrze zrobili to inni zrobiłem 

to. Najprościej jest spojrzeć na poniższy kod i omówić go: 

# przetestuj sieć neuronową 

# karta wyników dotycząca początkowej wydajności sieci 

empty 



scorecard = [] 

# go through all the records in the test data set 

for record in test_data_list: 

# split the record by the ‘,’ commas 

all_values = record.split(‘,’) 

# correct answer is first value 

correct_label = int(all_values[0]) 

print(correct_label, “correct label”) 

# scale and shift the inputs 

inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) 

+ 0.01 

# query the network 

outputs = n.query(inputs) 

# the index of the highest value corresponds to the label 

label = numpy.argmax(outputs) 

print(label, “network’s answer”) 

# append correct or incorrect to list 

if (label == correct_label): 

# network’s answer matches correct answer, add 1 to 

scorecard 

scorecard.append(1) 

else: 

# network’s answer doesn’t match correct answer, add 

0 to scorecard 

scorecard.append(0) 

pass 

pass 

Zanim wskoczymy w pętlę, która działa przez wszystkie rekordy zestawu danych testowych, tworzymy 

pustą listę, zwaną kartą wyników, która będzie kartą wyników aktualizowaną po każdym rekordzie. 

Widać, że wewnątrz pętli robimy to, co robiliśmy wcześniej, dzielimy rekord tekstowy przecinkami, aby 

oddzielić wartości. Odnotowujemy pierwszą wartość jako poprawną odpowiedź. Przechwytujemy 

pozostałe wartości i przeskalowujemy je, aby były odpowiednie do odpytywania sieci neuronowej. 

Przechowujemy odpowiedź z sieci neuronowej w zmiennej zwanej wyjściami. Następna jest 



interesująca część. Wiemy, że węzeł wyjściowy o największej wartości to ten, który według sieci jest 

odpowiedzią. Indeks tego węzła, czyli jego pozycja, odpowiada etykiecie. To długa droga do 

powiedzenia, pierwszy element odpowiada etykiecie „0”, a piąty element odpowiada etykiecie „4” i 

tak dalej. Na szczęście istnieje wygodna funkcja numpy, która znajduje największą wartość w tablicy i 

podaje nam jej pozycję, numpy.argmax(). Możesz o tym przeczytać online tutaj. Jeśli zwraca 0, wiemy, 

że sieć myśli, że odpowiedź to zero i tak dalej. Ten ostatni fragment kodu porównuje etykietę ze znaną 

poprawną etykietą. Jeśli są takie same, do karty wyników dodawana jest „1”, w przeciwnym razie 

dodawana jest „0”. W kodzie umieściłem kilka przydatnych poleceń print(), abyśmy mogli sami 

zobaczyć prawidłowe i przewidywane etykiety. Poniżej przedstawiono wyniki tego kodu, a także 

wydrukowania karty wyników. 

 

Tym razem nie tak świetnie! Widzimy, że jest sporo niedopasowań. Ostateczna karta wyników 

pokazuje, że z dziesięciu rekordów testowych sieć uzyskała prawidłowe wyniki. To wynik 60%. To nie 

jest takie złe, biorąc pod uwagę mały zestaw treningowy, którego używaliśmy. Zakończmy kodem, aby 

wydrukować wynik testu jako ułamek. 

# oblicz wynik wydajności, ułamek poprawnych odpowiedzi 

scorecard_array = numpy.asarray(scorecard) 

print (“performance = “, scorecard_array.sum() / 

scorecard_array.size) 

To jest proste obliczenie, aby przećwiczyć ułamek poprawnych odpowiedzi. Jest to suma wpisów „1” 

na karcie wyników podzielona przez łączną liczbę wpisów, czyli rozmiar karty wyników. Zobaczmy, co 

to daje. 



 

Daje to dokładność ułamka 0,6 lub 60%, jak oczekiwaliśmy. Szkolenie i testowanie z pełnymi zbiorami 

danych. 

Dodajmy cały ten nowy kod, który właśnie opracowaliśmy do testowania wydajności sieci, do naszego 

głównego programu. Skoro już przy tym jesteśmy, zmieńmy nazwy plików, aby teraz wskazywać pełny 

zestaw danych treningowych zawierający 60 000 rekordów oraz zestaw danych testowych zawierający 

10 000 rekordów. Wcześniej zapisaliśmy te pliki jako mnist_dataset/mnist_train.csv i 

mnist_dataset/mnist_test.csv. Teraz zaczynamy poważnie. Wynik uczenia naszej prostej 3-warstwowej 

sieci neuronowej na podstawie pełnych 60 000 przykładów uczących, a następnie przetestowania jej 

na 10 000 rekordów, daje nam ogólny wynik wydajności równy 0,9473. To bardzo, bardzo dobrze. 

Prawie 95% dokładności! 

 

Warto porównać ten wynik o prawie 95% dokładności z testami branżowymi zarejestrowanymi pod 

adresem http://yann.lecun.com/exdb/mnist/. Widzimy, że jesteśmy lepsi niż niektóre z historycznych 

benchmarków, mamy mniej więcej taką samą wydajność, jak najprostsze podejście do sieci 

neuronowych, które tam słuchamy, który ma wydajność 95,3%. To wcale nie jest złe. Powinniśmy być 

bardzo zadowoleni, że nasze pierwsze podejście do prostej sieci neuronowej osiąga taką wydajność, 

jaką osiągnął profesjonalny badacz sieci neuronowych. Nawiasem mówiąc, nie powinno cię dziwić, że 

przebrnięcie przez 60 000 przykładów treningowych, z których każdy wymaga zestawu obliczeń z 

wyprzedzeniem od 784 węzłów wejściowych, przez 100 ukrytych węzłów, a także wykonanie informacji 

zwrotnej o błędach i aktualizacji wagi, wszystko zajmuje trochę czasu, nawet dla szybki, nowoczesny 

komputer domowy. Mój nowy laptop potrzebował około 2 minut, aby przejść przez pętlę treningową. 

Twój może być szybszy lub wolniejszy. 

Niektóre ulepszenia: poprawianie tempa uczenia się 

95% wynik wydajności w zestawie danych MNIST z naszą pierwszą neuronową siecią neuronową, przy 

użyciu tylko prostych pomysłów i prostego Pythona, wcale nie jest zły, a jeśli chciałbyś na tym 

poprzestać, byłbyś całkowicie usprawiedliwiony. Ale zobaczmy, czy możemy wprowadzić kilka prostych 

ulepszeń. 

Pierwszym ulepszeniem, jakie możemy spróbować, jest dostosowanie tempa uczenia się. Ustawiliśmy 

go wcześniej na 0.3 bez eksperymentowania z różnymi wartościami. Spróbujmy podwoić go do 0,6, aby 

zobaczyć, czy wzmocnienie będzie rzeczywiście pomocne, czy szkodliwe dla ogólnego uczenia się sieci. 

Jeśli uruchomimy kod, uzyskamy wynik wydajności równy 0,9047. To gorzej niż wcześniej. Wygląda 

więc na to, że większa szybkość uczenia się prowadzi do podskakiwania i przesterowania podczas 



opadania gradientu. Spróbujmy jeszcze raz z szybkością uczenia się 0,1. Tym razem wydajność to 

poprawa do 0,9523. Jego wydajność jest podobna do tej wymienionej na tej stronie, która ma 1000 

ukrytych węzłów. Radzimy sobie dobrze, mając znacznie mniej! Co się stanie, jeśli pójdziemy dalej i 

ustawimy tempo uczenia się jeszcze mniejsze 0,01? Wydajność nie jest tak dobra przy 0,9241. Wydaje 

się więc, że zbyt mała szybkość uczenia się jest szkodliwa. Ma to sens, ponieważ ograniczamy prędkość, 

z jaką odbywa się opadanie gradientu, robimy kroki za małe. Poniżej przedstawiono wykres tych 

wyników. Nie jest to bardzo naukowe podejście, ponieważ naprawdę powinniśmy przeprowadzać te 

eksperymenty wiele razy, aby zmniejszyć efekt losowości i złych podróży w dół gradientu, ale nadal 

warto zobaczyć ogólną ideę, że istnieje idealny punkt dla szybkości uczenia się. 

 

Wykres sugerował, że między szybkością uczenia się 0,1 a 0,3 może być lepsza wydajność, więc 

spróbujmy współczynnika uczenia 0,2. Wydajność wynosi 0,9537. To jest rzeczywiście trochę lepsze niż 

0,1 i 0,3 Pomysł tworzenia wykresów, aby lepiej wyczuć, co się dzieje, jest czymś, co powinieneś 

rozważyć również w innych scenariuszach – obrazy pomagają nam zrozumieć znacznie lepiej niż lista 

liczb! Dlatego pozostaniemy przy współczynniku uczenia wynoszącym 0,2, co wydaje się być dobrym 

punktem dla zestawu danych MNIST i naszej sieci neuronowej. Nawiasem mówiąc, jeśli sam 

uruchomisz ten kod, twoje własne wyniki będą nieco inne, ponieważ cały proces jest trochę losowy. 

Twoje początkowe losowe wagi nie będą takie same jak moje początkowe losowe wagi, więc twój 

własny kod obierze inną drogę w dół gradientu niż moja. 

Niektóre ulepszenia: wykonywanie wielu przebiegów 

Kolejnym ulepszeniem, które możemy zrobić, jest kilkakrotne powtórzenie treningu w stosunku do 

zestawu danych. Niektórzy nazywają każdy bieg przez epokę. Tak więc sesja treningowa składająca się 

z 10 epok oznacza przechodzenie przez cały zestaw danych treningowych 10 razy. Dlaczego mielibyśmy 

to zrobić? Zwłaszcza jeśli czas, jaki zajmują naszym komputerom, wynosi do 10, 20, a nawet 30 minut? 

Powodem, dla którego warto to zrobić, jest to, że pomagamy tym ciężarkom w zejściu z gradientu, 

zapewniając więcej szans na skradanie się po zboczach. Spróbujmy z 2 epokami. Kod zmienia się 

nieznacznie, ponieważ dodaliśmy teraz dodatkową pętlę wokół kodu szkoleniowego. Poniżej 

przedstawiono kod kolorów tej zewnętrznej pętli, aby pomóc zobaczyć, co się dzieje. 

# train the neural network 



# epochs is the number of times the training data set is used 

for training 

epochs = 10 

for e in range(epochs): 

# go through all records in the training data set 

for record in training_data_list: 

# split the record by the ‘,’ commas 

all_values = record.split(‘,’) 

# scale and shift the inputs 

inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 

0.99) + 0.01 

# create the target output values (all 0.01, except the 

desired label which is 0.99) 

targets = numpy.zeros(output_nodes) + 0.01 

# all_values[0] is the target label for this record 

targets[int(all_values[0])] = 0.99 

n.train(inputs, targets) 

pass 

pass 

Wynikowa wydajność w 2 epokach wynosi 0,9579, co stanowi niewielką poprawę w porównaniu z 

zaledwie 1 epoką. Podobnie jak w przypadku poprawiania szybkości uczenia się, poeksperymentujmy 

z kilkoma różnymi epokami i stwórzmy wykres, aby zobrazować efekt, jaki to ma. Intuicja podpowiada, 

że im więcej treningów wykonasz, tym lepsze wyniki. Niektórzy z was zdadzą sobie sprawę, że zbyt 

dużo treningu jest w rzeczywistości złe, ponieważ sieć nadmiernie dopasowuje się do danych 

treningowych, a następnie źle radzi sobie z nowymi danymi, których wcześniej nie widziała. To 

nadmierne dopasowanie jest czymś, na co należy uważać w wielu różnych rodzajach uczenia 

maszynowego, nie tylko w sieciach neuronowych. Oto, co się dzieje: 



 

Widać, że wyniki nie są tak przewidywalne. Widać, że jest słodki punkt około 5 lub 7 epok. Po tym 

wydajność spada, co może być skutkiem nadmiernego dopasowania. Spadek w 6 epokach jest 

prawdopodobnie kiepskim przebiegiem, ponieważ sieć utknęła w złym minimum podczas opadania 

gradientu. Właściwie spodziewałbym się znacznie większej zmienności wyników, ponieważ nie 

przeprowadziliśmy wielu eksperymentów dla każdego punktu danych, aby zredukować efekt 

oczekiwanych odchyleń od tego, co jest zasadniczo procesem losowym. Dlatego zostawiłem ten dziwny 

punkt na 6 epok, aby przypomnieć nam, że uczenie się sieci neuronowych jest procesem losowym w 

sercu i czasami może nie działać tak dobrze, a czasami działa naprawdę źle. Innym pomysłem jest to, 

że tempo uczenia się jest zbyt wysokie dla większej liczby epok. Spróbujmy jeszcze raz ten eksperyment 

i zmniejszmy szybkość uczenia się z 0,2 do 0,1 i zobaczmy, co się stanie. Szczytowa wydajność wynosi 

teraz do 0,9628 lub 96,28% w 7 epokach. Poniższy wykres przedstawia nową wydajność ze 

współczynnikiem uczenia się na poziomie 0,1 nałożonym na poprzedni. 

 



Widać, że uspokojenie tempa uczenia się rzeczywiście przyniosło lepsze wyniki w większej liczbie epok. 

Ten szczyt 0,9689 reprezentuje przybliżony wskaźnik błędów na poziomie 3%, co jest porównywalne z 

testami sieciowymi na stronie internetowej Yanna LeCuna. Intuicyjnie ma to sens, że jeśli planujesz 

eksplorować zejście gradientowe znacznie dłużej (więcej epok), możesz pozwolić sobie na krótsze kroki 

(szybkość uczenia się) i ogólnie rzecz biorąc, znajdziesz lepszą ścieżkę w dół. Wydaje się, że 5 epok jest 

prawdopodobnie najlepszym punktem dla tej sieci neuronowej w stosunku do zadania uczenia się 

MNIST. Pamiętaj, że zrobiliśmy to w dość nienaukowy sposób. Aby zrobić to poprawnie, musiałbyś 

wykonać ten eksperyment wiele razy dla każdej kombinacji szybkości uczenia się i epok, aby 

zminimalizować efekt losowości, który jest nieodłączny podczas opadania gradientu. 

Zmień kształt sieci 

Jedną z rzeczy, których jeszcze nie próbowaliśmy, a być może powinniśmy byli wcześniej, jest zmiana 

kształtu sieci neuronowej. Spróbujmy zmienić liczbę węzłów środkowej warstwy ukrytej. Zbyt długo 

ustawialiśmy je na 100! Zanim wskoczymy i przeprowadzimy eksperymenty z różną liczbą ukrytych 

węzłów, zastanówmy się, co może się stać, jeśli to zrobimy. Warstwa ukryta to warstwa, w której 

odbywa się nauka. Pamiętaj, że węzły wejściowe po prostu wprowadzają sygnały wejściowe, a węzły 

wyjściowe po prostu wypychają odpowiedź sieci. To ukryta warstwa (lub warstwy), które muszą 

nauczyć się przekształcać dane wejściowe w odpowiedź. To tam odbywa się nauka. Właściwie to jest 

link wagi przed i po ukrytych węzłach, które się uczą, ale wiesz, o co mi chodzi. Gdybyśmy mieli zbyt 

mało ukrytych węzłów, powiedzmy 3, można sobie wyobrazić, że nie ma wystarczającej ilości miejsca, 

aby nauczyć się tego, czego uczy się sieć, aby w jakiś sposób przekształcić wszystkie dane wejściowe 

we właściwe dane wyjściowe. To tak, jakby samochód z 5 miejscami mógł przewozić 10 osób. Po prostu 

nie możesz zmieścić w środku tylu rzeczy. Informatycy nazywają ten rodzaj limitu zdolnością uczenia 

się. Nie możesz nauczyć się więcej niż zdolność uczenia się, ale możesz zmienić pojazd lub kształt sieci, 

aby zwiększyć wydajność. Co by było, gdybyśmy mieli 10000 ukrytych węzłów? Cóż, nie zabraknie nam 

możliwości uczenia się, ale może nam być trudniej wyszkolić sieć, ponieważ teraz jest zbyt wiele opcji, 

dokąd powinna zmierzać nauka. Może zajęłoby 10 000 epok, aby wytrenować taką sieć. 

Przeprowadźmy kilka eksperymentów i zobaczmy, co się stanie. 

 



Widać, że dla małej liczby ukrytych węzłów wyniki nie są tak dobre dla większej liczby. Spodziewaliśmy 

się tego. Ale wydajność z zaledwie 5 ukrytych węzłów wyniosła 0,7001. To całkiem zdumiewające, 

biorąc pod uwagę, że z tak niewielu miejsc nauki sieć nadal ma około 70% racji. Pamiętaj, że do tej pory 

używaliśmy 100 ukrytych węzłów. Tylko 10 ukrytych węzłów daje nam dokładność 0,8998, co znowu 

jest imponujące. To 1/10 węzłów, do których byliśmy przyzwyczajeni, a wydajność sieci skacze do 90%. 

Ten punkt jest wart docenienia. Sieć neuronowa jest w stanie dać naprawdę dobre wyniki przy tak 

małej liczbie ukrytych węzłów lub uczących się lokalizacji. To świadectwo ich mocy. Gdy zwiększamy 

liczbę ukrytych węzłów, wyniki poprawiają się, ale nie tak drastycznie. Czas potrzebny na trenowanie 

sieci również znacznie się wydłuża, ponieważ każdy dodatkowy ukryty węzeł oznacza nowe połączenia 

sieciowe do każdego węzła w warstwie poprzedniej i następnej, co wymaga znacznie więcej obliczeń! 

Musimy więc wybrać liczbę ukrytych węzłów o akceptowalnym czasie działania. Dla mojego komputera 

to 200 węzłów. Twój komputer może być szybszy lub wolniejsz7. Ustanowiliśmy również nowy rekord 

dokładności, wynoszący 0,9751 z 200 węzłami. A długa seria z 500 węzłami dała nam 0,9762. To 

naprawdę dobrze w porównaniu z benchmarkami wymienionymi na stronie internetowej LeCun. 

Patrząc wstecz na wykresy, widać, że poprzedni uparta granica dokładności około 95% została złamana 

przez zmianę kształtu sieci. 

Dobra robota! 

Patrząc wstecz na tę pracę, stworzyliśmy sieć neuronową, używając tylko prostych pojęć, które 

omówiliśmy wcześniej, i używając prostego Pythona. A ta sieć neuronowa działała tak dobrze, bez 

żadnej dodatkowej magii matematycznej, jej wydajność jest bardzo przyzwoita w porównaniu z 

sieciami, które tworzą naukowcy i badacze. Więcej zabawy jest w części trzeciej przewodnika, ale 

nawet jeśli nie zgłębisz tych pomysłów, nie wahaj się dalej eksperymentować z siecią neuronową, którą 

już stworzyłeś - wypróbuj inną liczbę ukrytych węzłów lub inne skalowanie, lub nawet inną funkcję 

aktywacji, aby zobaczyć, co się stanie. 

Kod końcowy 

Poniżej przedstawiono ostateczny kod 

# python notebook for Make Your Own Neural Network 

# code for a 3-layer neural network, and code for learning 

the MNIST dataset 

# (c) Tariq Rashid, 2016 

# license is GPLv2 

import numpy 

# scipy.special for the sigmoid function expit() 

import scipy.special 

# library for plotting arrays 

import matplotlib.pyplot 

# ensure the plots are inside this notebook, not an external 

window 

%matplotlib inline 



# neural network class definition 

class neuralNetwork: 

# initialise the neural network 

def __init__(self, inputnodes, hiddennodes, 

outputnodes, learningrate): 

# set number of nodes in each input, hidden, output 

layer 

self.inodes = inputnodes 

self.hnodes = hiddennodes 

self.onodes = outputnodes 

# link weight matrices, wih and who 

# weights inside the arrays are w_i_j, where link is 

from node i to node j in the next layer 

# w11 w21 

# w12 w22 etc 

self.wih = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.hnodes, -0.5), (self.hnodes, self.inodes)) 

self.who = numpy.random.normal(0.0, 

pow(self.onodes, -0.5), (self.onodes, self.hnodes)) 

# learning rate 

self.lr = learningrate 

# activation function is the sigmoid function 

self.activation_function = lambda x: 

scipy.special.expit(x) 

pass 

# train the neural network 

def train(self, inputs_list, targets_list): 

# convert inputs list to 2d array 

inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T 

# calculate signals into hidden layer 



hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

# calculate the signals emerging from hidden layer 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# calculate signals into final output layer 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# calculate the signals emerging from final output 

layer 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

# output layer error is the (target - actual) 

output_errors = targets - final_outputs 

# hidden layer error is the output_errors, split by 

weights, recombined at hidden nodes 

hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors) 

# update the weights for the links between the hidden 

and output layers 

self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * 

final_outputs * (1.0 - final_outputs)), 

numpy.transpose(hidden_outputs)) 

# update the weights for the links between the input 

and hidden layers 

self.wih += self.lr * numpy.dot((hidden_errors * 

hidden_outputs * (1.0 - hidden_outputs)), 

numpy.transpose(inputs)) 

pass 

# query the neural network 

def query(self, inputs_list): 

# convert inputs list to 2d array 

inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T 

# calculate signals into hidden layer 

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 



# calculate the signals emerging from hidden layer 

hidden_outputs = 

self.activation_function(hidden_inputs) 

# calculate signals into final output layer 

final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs) 

# calculate the signals emerging from final output 

layer 

final_outputs = self.activation_function(final_inputs) 

return final_outputs 

# number of input, hidden and output nodes 

input_nodes = 784 

hidden_nodes = 200 

output_nodes = 10 

# learning rate 

learning_rate = 0.1 

# create instance of neural network 

n = 

neuralNetwork(input_nodes,hidden_nodes,output_nodes, 

learning_rate) 

# load the mnist training data CSV file into a list 

training_data_file = open(“mnist_dataset/mnist_train.csv”, 

‘r’) 

training_data_list = training_data_file.readlines() 

training_data_file.close() 

# train the neural network 

# epochs is the number of times the training data set is used 

for training 

epochs = 5 

for e in range(epochs): 

# go through all records in the training data set 

for record in training_data_list: 



# split the record by the ‘,’ commas 

all_values = record.split(‘,’) 

# scale and shift the inputs 

inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 

0.99) + 0.01 

# create the target output values (all 0.01, except the 

desired label which is 0.99) 

targets = numpy.zeros(output_nodes) + 0.01 

# all_values[0] is the target label for this record 

targets[int(all_values[0])] = 0.99 

n.train(inputs, targets) 

pass 

pass 

# load the mnist test data CSV file into a list 

test_data_file = open(“mnist_dataset/mnist_test.csv”, ‘r’) 

test_data_list = test_data_file.readlines() 

test_data_file.close() 

# test the neural network 

# scorecard for how well the network performs, initially 

empty 

scorecard = [] 

# go through all the records in the test data set 

for record in test_data_list: 

# split the record by the ‘,’ commas 

all_values = record.split(‘,’) 

# correct answer is first value 

correct_label = int(all_values[0]) 

# scale and shift the inputs 

inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) 

+ 0.01 

# query the network 



outputs = n.query(inputs) 

# the index of the highest value corresponds to the label 

label = numpy.argmax(outputs) 

# append correct or incorrect to list 

if (label == correct_label): 

# network’s answer matches correct answer, add 1 to 

scorecard 

scorecard.append(1) 

else: 

# network’s answer doesn’t match correct answer, add 

0 to scorecard 

scorecard.append(0) 

pass 

pass 

# calculate the performance score, the fraction of 

correct answers 

scorecard_array = numpy.asarray(scorecard) 

print (“performance = “, scorecard_array.sum() / 

scorecard_array.size) 

Jeszcze więcej zabawy 

W tej części przewodnika zgłębimy kolejne pomysły tylko dlatego, że są zabawne. Nie są one niezbędne 

do zrozumienia podstaw sieci neuronowych, więc nie myśl, że musisz tutaj wszystko rozumieć. 

Ponieważ jest to fajna dodatkowa sekcja, tempo będzie nieznacznie szybsze, ale nadal postaramy się 

wyjaśnić idee prostym językiem angielskim. 

Twoje własne pismo odręczne 

W tym przewodniku używaliśmy obrazów odręcznych liczb ze zbioru danych MNIST. Dlaczego nie użyć 

własnego pisma? W tym eksperymencie utworzymy nasz testowy zestaw danych przy użyciu własnego 

pisma odręcznego. Spróbujemy również użyć różnych stylów pisania oraz hałaśliwych lub drżących 

obrazów, aby zobaczyć, jak dobrze radzi sobie nasza sieć neuronowa. Możesz tworzyć obrazy za 

pomocą dowolnego oprogramowania do  edycji obrazu lub malowania. Nie musisz używać drogiego 

Photoshopa, GIMP to bezpłatna alternatywa open source dostępna dla systemów Windows, Mac i 

Linux. Możesz nawet użyć długopisu na papierze i sfotografować swoje pisanie smartfonem lub 

aparatem, a nawet użyć odpowiedniego skanera. Jedynym wymaganiem jest, aby obraz był 

kwadratowy (szerokość jest taka sama jak długość) i zapisałeś go w formacie PNG. Często znajdziesz 

opcję formatu zapisu w obszarze Plik> Zapisz jako lub Plik> Eksportuj w swoim ulubionym edytorze 

obrazów. Oto kilka zdjęć, które zrobiłem. 



 

To zabawne, ale jest tu poważna sprawa. Naukowcy byli zdumieni zdolnością ludzkiego mózgu do 

dalszego funkcjonowania po uszkodzeniu. Sugeruje się, że sieci neuronowe rozdzielają to, czego się 

nauczyły, na kilka wag łączy, co oznacza, że jeśli doznają pewnych uszkodzeń, mogą działać całkiem 

dobrze. Oznacza to również, że mogą działać dość dobrze, jeśli obraz wejściowy jest uszkodzony lub 

niekompletny. To potężna rzecz. To właśnie chcemy przetestować z posiekanymi 3 na powyższym 

obrazku. Będziemy musieli utworzyć mniejsze wersje tych obrazów PNG przeskalowane do 28 na 28 

pikseli, aby pasowały do tego, co wykorzystaliśmy z danych MNIST. W tym celu możesz użyć swojego 

edytora obrazów. Biblioteki Pythona ponownie pomagają nam w odczytywaniu i dekodowaniu danych 

z popularnych formatów plików graficznych, w tym formatu PNG. Spójrz na następujący prosty kod: 

import scipy.misc  

img_array = scipy.misc.imread(image_file_name, 

flatten=True) 

img_data = 255.0 - img_array.reshape(784) 

img_data = (img_data / 255.0 * 0.99) + 0.01 

Funkcja scipy.misc.imread() to ta, która pomaga nam uzyskać dane z plików graficznych, takich jak pliki 

PNG lub JPG. Aby z niej korzystać, musimy zaimportować bibliotekę scipy.misc. Parametr 

„flatten=True” zamienia obraz w prostą tablicę liczb zmiennoprzecinkowych, a gdyby obraz był 

pokolorowany, wartości kolorów zostałyby spłaszczone do skali szarości, której potrzebujemy. 

Następna linia przekształca tablicę z kwadratu o wymiarach 28x28 na długą listę wartości, których 

potrzebujemy do zasilania naszej sieci neuronowej. Robiliśmy to już wiele razy. Nowością jest 

odejmowanie wartości tablicy od 255.0. Powodem tego jest to, że konwencjonalnie 0 oznacza czarny, 

a 255 oznacza biały, ale zestaw danych MNIST ma to odwrotnie, więc musimy odwrócić wartości, aby 

pasowały do tego, co robią dane MNIST. Ostatnia linia dokonuje znanego przeskalowania wartości 

danych, tak aby mieściły się w zakresie od 0,01 do 1,0.  Czy to działa? Robi to! Poniżej podsumowano 

wyniki zapytania z naszymi własnymi obrazami. 



 

Widać, że sieć neuronowa rozpoznała wszystkie obrazy jakie stworzyliśmy, w tym celowo uszkodzoną 

„3”. Tylko „6” z dodatkowym hałasem nie powiodło się. Wypróbuj to z własnymi obrazami, zwłaszcza 

odręcznymi, aby udowodnić sobie, że sieć neuronowa naprawdę działa. Zobacz, jak daleko możesz się 

posunąć z uszkodzonymi lub zdeformowanymi obrazami. Będziesz pod wrażeniem odporności sieci 

neuronowej. 

Wewnątrz umysłu sieci neuronowej 

Sieci neuronowe są przydatne do rozwiązywania problemów, które tak naprawdę nie wiemy, jak 

rozwiązać za pomocą prostych, ostrych zasad. Wyobraź sobie napisanie zestawu zasad, które należy 

zastosować do obrazów z odręcznie pisanymi cyframi, aby zdecydować, jaki był numer. Możesz sobie 

wyobrazić, że nie byłoby to łatwe, a nasze próby prawdopodobnie też nie są zbyt udane. 

Tajemnicza czarna skrzynka 

Gdy sieć neuronowa zostanie wytrenowana i działa wystarczająco dobrze na danych testowych, w 

zasadzie masz tajemniczą czarną skrzynkę. Naprawdę nie wiesz, jak działa odpowiedź – po prostu 

działa. Nie zawsze stanowi to problem, jeśli interesują Cię tylko odpowiedzi i nie obchodzi Cię, jak do 

nich dotarły. Jest to jednak wada tego rodzaju metod uczenia maszynowego – uczenie się często nie 

przekłada się na zrozumienie lub mądrość na temat problemu, który czarna skrzynka nauczyła się 

rozwiązywać. Zobaczmy, czy możemy zajrzeć do naszej prostej sieci neuronowej, aby zobaczyć, czy 

możemy zrozumieć, czego się nauczyła, aby zwizualizować wiedzę, którą zebrała podczas treningu. 

Moglibyśmy przyjrzeć się wagom, czego przecież uczy się sieć neuronowa. Ale to raczej nie będzie tak 

pouczające. Zwłaszcza, że sposób działania sieci neuronowych polega na rozłożeniu ich nauki na różne 

wagi linków. Daje im to przewagę, ponieważ są odporne na uszkodzenia, podobnie jak mózgi 

biologiczne. Jest mało prawdopodobne, że usunięcie jednego węzła, a nawet kilku węzłów, całkowicie 

uszkodzi zdolność sieci neuronowej do prawidłowego działania. 



Oto szalony pomysł. 

Zapytanie wstecz 

Zwykle wysyłamy do wytrenowanej sieci neuronowej pytanie, a wyskakuje odpowiedź. W naszym 

przykładzie to pytanie jest obrazem odręcznie napisanej przez człowieka liczby. Odpowiedzią jest 

etykieta reprezentująca liczbę od 0 do 9. A co jeśli odwrócimy to i zrobimy odwrotnie? Co jeśli 

wprowadzimy etykietę do węzłów wyjściowych i przekażemy sygnał wstecz przez już wytrenowaną 

sieć, aż wyskoczy obraz z węzłów wejściowych? Poniższy diagram pokazuje normalne zapytanie do 

przodu i ten szalony pomysł na zapytanie wsteczne. 

 

Wiemy już, jak propagować sygnały przez sieć, moderując je wagami łączy i rekombinując je w węzłach 

przed zastosowaniem funkcji aktywacji. Wszystko to działa również dla sygnałów płynących wstecz, z 

wyjątkiem tego, że używana jest aktywacja odwrotna. Jeśli y = f(x) było aktywacją w przód, to 

odwrotność wynosi x = g(y). Nie jest to trudne do opracowania dla funkcji logistycznej za pomocą 

prostej algebry: 

 

Nazywa się to funkcją logit, a biblioteka Pythona scipy.special udostępnia tę funkcję jako 

scipy.special.logit(), podobnie jak zapewnia scipy.special.expit() dla logistycznej funkcji sigmoid. Przed 

zastosowaniem funkcji odwrotnej aktywacji logit() musimy upewnić się, że sygnały są prawidłowe. Co 

to znaczy? Cóż, pamiętasz, że logistyczna funkcja sigmoidalna przyjmuje dowolną wartość i 



wyprowadza wartość gdzieś pomiędzy 0 a 1, ale nie obejmuje samych 0 i 1. Funkcja odwrotna musi 

przyjmować wartości z tego samego zakresu, gdzieś pomiędzy 0 a 1, z wyłączeniem 0 i 1, i wyskakiwać 

wartość, która może być dowolną liczbą dodatnią lub ujemną. Aby to osiągnąć, po prostu bierzemy 

wszystkie wartości w warstwie, w której ma być zastosowana funkcja logit(), i przeskalujemy je do 

prawidłowego zakresu. Wybrałem zakres od 0,01 do 0,99.  

Etykieta „0” 

Zobaczmy, co się stanie, jeśli wykonamy zapytanie wsteczne z etykietą „0”. Oznacza to, że 

przedstawiamy wartości węzłom wyjściowym, które mają wartość 0,01, z wyjątkiem pierwszego węzła 

reprezentującego etykietę „0”, gdzie używamy wartości 0,99. Innymi słowy, tablica [0,99, 0,01, 0,01, 

0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01. Poniżej przedstawiono obraz, który wyskakuje z węzłów 

wejściowych. 

 

To jest interesujące! Ten obraz to uprzywilejowany wgląd w umysł sieci neuronowej. Co to znaczy? Jak 

to interpretujemy? 

Najważniejszą rzeczą, jaką zauważamy, jest to, że na obrazie jest okrągły kształt. Ma to sens, ponieważ 

pytamy sieć neuronową, jakie jest idealne pytanie, aby odpowiedź wynosiła „0”. Zauważamy również 

ciemne, jasne i średnio szare obszary: 

● Ciemne obszary to te części obrazu pytania, które po zaznaczeniu długopisem stanowią dowód 

potwierdzający, że odpowiedź powinna być „0”. Mają one sens, ponieważ wydają się tworzyć zarys 

kształtu zerowego. 

● Jasne obszary to fragmenty obrazu pytania, które powinny pozostać wolne od jakichkolwiek śladów 

pióra, aby potwierdzić przypadek, że odpowiedź brzmi „0”. Ponownie mają one sens, ponieważ tworzą 

środkową część kształtu zerowego. 

● Sieć neuronowa jest zasadniczo obojętna na szare obszary. 

Tak więc właściwie zrozumieliśmy, w przybliżeniu, czego sieć neuronowa nauczyła się o klasyfikowaniu 

obrazów z etykietą „0”. To rzadki wgląd, ponieważ bardziej złożone sieci z większą liczbą warstw lub 

bardziej złożone problemy mogą nie mieć tak łatwych do interpretacji wyników. Zachęcamy do 

eksperymentowania i sam spróbował! 

Więcej skanów mózgu 

Poniżej przedstawiono wyniki wstecznego odpytywania reszty cyfry. 



 

Łał! Znowu kilka naprawdę interesujących zdjęć. Są jak skany ultradźwiękowe w mózgu sieci 

neuronowej. Kilka uwag na temat tych obrazów: 

● „7” jest naprawdę wyraźne. Widać ciemne bity, które zaznaczone na obrazie zapytania zdecydowanie 

sugerują etykietę „7”. Możesz również zobaczyć dodatkowy „biały” obszar, który musi być wolny od 

jakichkolwiek oznaczeń. Razem te dwie cechy wskazują na „7”. 

● To samo dotyczy „3” – są ciemne obszary, które po zaznaczeniu oznaczają „3” i są obszary białe, które 

muszą być wyraźne. 

● „2” i „5” są równie wyraźne. 

● „4” jest interesujące, ponieważ istnieje kształt, który wydaje się mieć 4 ćwiartki, a także obszary 

wykluczone. 

● „8” składa się w dużej mierze z białych obszarów w kształcie „bałwana”, co sugeruje, że ósemka 

charakteryzuje się znakami trzymanymi poza obszarami „głowy i ciała”. 

● „1” jest dość zagadkowe. Wydaje się, że skupia się bardziej na obszarach, które mają być wyraźnie 

utrzymywane, niż na obszarach, które muszą być oznaczone. W porządku, właśnie tego sieć nauczyła 

się z przykładów. 

● Cyfra „9” wcale nie jest bardzo wyraźna. Ma wyraźny ciemny obszar i kilka drobniejszych kształtów 

dla białych obszarów. Tego właśnie nauczyła się sieć i ogólnie, w połączeniu z tym, czego nauczyła się 

dla pozostałych cyfr, pozwala sieci działać naprawdę dobrze z 97,5% dokładnością. Możemy spojrzeć 

na ten obraz i dojść do wniosku, że więcej przykładów szkoleniowych może pomóc sieci nauczyć się 

bardziej przejrzystego szablonu dla „9”. 

A więc masz to - rzadki wgląd w działanie umysłu sieci neuronowej. 

Tworzenie nowych danych treningowych: Obroty 

Jeśli pomyślisz o danych treningowych MNIST, zdasz sobie sprawę, że jest to dość bogaty zestaw 

przykładów, jak ludzie piszą liczby. Są tam różne style pisma, zarówno dobre, jak i złe. Sieć neuronowa 

musi nauczyć się jak największej liczby tych odmian. Pomaga to, że istnieje wiele form liczby „4”. 

Niektóre są ściśnięte, inne szerokie, inne obrócone, niektóre mają otwartą górę, a niektóre są 

zamknięte. Czy nie byłoby przydatne, gdybyśmy mogli stworzyć jeszcze więcej takich odmian jako 

przykładów? Jak byśmy to zrobili? Nie możemy łatwo zebrać tysięcy innych przykładów ludzkiego 



pisma. Moglibyśmy, ale byłoby to bardzo pracochłonne. Fajnym pomysłem jest wzięcie istniejących 

przykładów i utworzenie z nich nowych, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara, na przykład o 10 stopni. Dla każdego przykładu szkolenia moglibyśmy 

mieć dwa dodatkowe przykłady. Moglibyśmy stworzyć o wiele więcej przykładów z różnymi kątami 

obrotu, ale na razie spróbujmy po prostu +10 i -10 stopni, aby sprawdzić, czy pomysł działa. Wiele 

rozszerzeń i bibliotek Pythona znów przychodzi na ratunek. Funkcja ndimage.interpolation.rotate() 

może obrócić tablicę o zadany kąt, co jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Pamiętaj, że nasze dane 

wejściowe to jednowymiarowa długa lista o długości 784, ponieważ zaprojektowaliśmy nasze sieci 

neuronowe tak, aby pobierały długą listę sygnałów wejściowych. Będziemy musieli przekształcić tę 

długą listę w tablicę 28*28, abyśmy mogli ją obrócić, a następnie rozwinąć wynik z powrotem do długiej 

listy sygnałów wejściowych 784, zanim prześlemy go do naszej sieci neuronowej. Poniższy kod 

pokazuje, jak używamy funkcji ndimage.interpolation.rotate(), zakładając, że mamy 

# create rotated variations 

# rotated anticlockwise by 10 degrees 

inputs_plus10_img = 

scipy.ndimage.interpolation.rotate(scaled_input.reshape(2 

8,28), 10, cval=0.01, reshape=False) 

# rotated clockwise by 10 degrees 

inputs_minus10_img = 

scipy.ndimage.interpolation.rotate(scaled_input.reshape(2 8,28), -10, cval=0.01, reshape=False) 

Widać, że oryginalna tablica scaled_input została zmieniona na tablicę 28 na 28, a następnie 

przeskalowana. Ten parametr reshape=False zapobiega nadmiernej pomocy biblioteki i ściskaniu 

obrazu tak, aby wszystko pasowało po obrocie bez obcinania żadnych bitów. cval to wartość używana 

do wypełniania elementów tablicy, ponieważ nie istniały one w oryginalnym obrazie, ale teraz pojawiły 

się. Nie chcemy domyślnej wartości 0.0, ale zamiast niej 0.01, ponieważ przesunęliśmy zakres, aby 

uniknąć wprowadzania zer do naszej sieci neuronowej. Rekord 6 (siódmy rekord) mniejszego zestawu 

treningowego MNIST to odręcznie napisana cyfra „1”. Oryginał i dwie dodatkowe odmiany stworzone 

przez kod można zobaczyć na poniższym schemacie. 

 

Widać wyraźnie korzyści. Wersja oryginalnego obrazu obrócona o +10 stopni stanowi przykład, w 

którym ktoś może mieć styl pisania, który pochyla ich jedynkę do tyłu. Jeszcze ciekawsza jest wersja 



oryginału obrócona o -10 stopni, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Widać, że ta wersja jest w 

rzeczywistości prostsza niż oryginał i w pewnym sensie bardziej reprezentatywny obraz, z którego 

można się uczyć. Stwórzmy nowy notatnik Pythona z oryginalnym kodem sieci neuronowej, ale teraz z 

dodatkowymi przykładami treningowymi utworzonymi przez obrócenie oryginałów o 10 stopni w obu 

kierunkach.  

Początkowy bieg z szybkością uczenia się ustawioną na 0,1 i tylko jedną epoką treningową, wynikowa 

wydajność wyniosła 0,9669. To solidna poprawa w stosunku do 0,954 bez dodatkowych obróconych 

obrazów treningowych. Ten występ jest już jednym z lepszych wymienionych na stronie internetowej 

Yanna LeCunna. Przeprowadźmy serię eksperymentów, zmieniając liczbę epok, aby zobaczyć, czy 

możemy jeszcze bardziej podnieść tę i tak już dobrą wydajność. Zmniejszmy również szybkość uczenia 

się do 0,01, ponieważ teraz tworzymy znacznie więcej danych treningowych, więc możemy sobie 

pozwolić na wykonywanie mniejszych, bardziej ostrożnych kroków uczenia się, ponieważ ogólnie 

wydłużyliśmy czas uczenia się. Pamiętaj, że nie oczekujemy, że uzyskamy 100%, ponieważ jest bardzo 

prawdopodobne, że istnieje nieodłączny limit wynikający z naszej specyficznej architektury sieci 

neuronowej lub kompletności naszych danych treningowych, więc możemy nigdy nie mieć nadziei, że 

przekroczymy 98% lub jakąś inną wartość. Przez „konkretną architekturę sieci neuronowej” rozumiemy 

wybór węzłów w każdej warstwie, wybór warstw ukrytych, wybór funkcji aktywacji i tak dalej. Oto 

wykres przedstawiający wydajność, gdy zmieniamy kąt dodatkowych obróconych obrazów 

treningowych. W celu łatwego porównania pokazano również wydajność bez dodatkowych 

rotowanych przykładów treningowych. 

 

Widać, że przy 5 epokach najlepszy wynik to dokładność 0,9745 lub 97,5%. To kolejny skok w stosunku 

do naszego poprzedniego rekordu. Warto zauważyć, że pod dużymi kątami wydajność spada. Ma to 

sens, ponieważ duże kąty oznaczają, że tworzymy obrazy, które w rzeczywistości w ogóle nie 

przedstawiają liczb. Wyobraź sobie „3” na boku pod kątem 90 stopni. To już nie jest trójka. Dodając 

więc przykłady szkoleniowe z nadmiernie obróconymi obrazami, obniżamy jakość szkolenia, dodając 

fałszywe przykłady. Dziesięć stopni wydaje się być optymalnym kątem do maksymalizacji wartości 

dodatkowych danych. Wydajność przez 10 epok osiąga rekordową wartość 0,9787, czyli prawie 98%! 

To naprawdę oszałamiający wynik, jeden z najlepszych dla tego rodzaju prostej sieci. Pamiętaj, że nie 

zrobiliśmy żadnych wymyślnych sztuczek w sieci lub danych, które zrobią niektórzy ludzie, 

zachowaliśmy prostotę i nadal osiągnęliśmy wynik, z którego można być bardzo dumnym. 



 

Dobra robota! 

 

 

 

 

 

 


