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Wprowadzenie do sieci neuronowych 

Przetwarzanie neuronowe 

Jak rozpoznajesz twarz w tłumie? Jak ekonomista przewiduje kierunek stóp procentowych? W obliczu 

takich problemów ludzki mózg wykorzystuje sieć połączonych elementów przetwarzania zwanych 

neuronami do przetwarzania informacji. Każdy neuron jest autonomiczny i niezależny; wykonuje swoją 

pracę asynchronicznie, to znaczy bez synchronizacji z innymi zachodzącymi zdarzeniami. Dwa 

przedstawione problemy, a mianowicie rozpoznawanie twarzy i prognozowanie stóp procentowych, 

mają dwie ważne cechy, które odróżniają je od innych problemów: Po pierwsze, problemy są złożone, 

to znaczy nie można opracować prostego algorytmu krok po kroku lub precyzyjnego wzoru, aby dać ci 

odpowiedź; po drugie, dane dostarczone w celu rozwiązania problemów są równie złożone i mogą być 

głośne lub niekompletne. Mogłeś zapomnieć o okularach, gdy próbujesz rozpoznać tę twarz. 

Ekonomista może dysponować tysiącami danych, które mogą lub nie mogą być istotne dla jego 

prognozy dotyczącej gospodarki i stóp procentowych. Ogromna moc przetwarzania tkwiąca w 

biologicznych strukturach neuronowych zainspirowała badania samej struktury pod kątem wskazówek 

dotyczących organizacji struktur komputerowych stworzonych przez człowieka. Sztuczne sieci 

neuronowe, , omawiają sposób organizowania syntetycznych neuronów w celu rozwiązania tego 

samego rodzaju trudnych, złożonych problemów w podobny sposób, jak sądzimy, że ludzki mózg może. 

Ta część zawiera próbkę terminów i nazewnictwa używanych do mówienia o sieciach neuronowych. 

Terminy te zostaną omówione bardziej szczegółowo w kolejnych częściach. 

Sieć neuronowa 

Sieć neuronowa jest strukturą obliczeniową inspirowaną badaniami biologicznego przetwarzania 

neuronowego. Istnieje wiele różnych typów sieci neuronowych, od stosunkowo prostych do bardzo 

złożonych, podobnie jak istnieje wiele teorii na temat działania biologicznego przetwarzania 

neuronowego. Zaczniemy od omówienia warstwowego typu sieci neuronowej z wyprzedzeniem i 

omówimy inne paradygmaty w dalszej części sekcji oraz w innych częściach. Warstwowa przednia sieć 

neuronowa ma warstwy lub podgrupy elementów przetwarzających. Warstwa elementów 

przetwarzających wykonuje niezależne obliczenia na danych, które otrzymuje i przekazuje wyniki do 

innej warstwy. Kolejna warstwa może z kolei wykonywać swoje niezależne obliczenia i przekazywać 

wyniki do kolejnej warstwy. Wreszcie podgrupa jednego lub większej liczby elementów 

przetwarzających określa wyjście z sieci. Każdy element przetwarzający dokonuje obliczeń na 

podstawie ważonej sumy danych wejściowych. Pierwsza warstwa to warstwa wejściowa, a ostatnia 

warstwa wyjściowa. Warstwy umieszczone między pierwszą a ostatnią warstwą są warstwami 

ukrytymi. Elementy przetwarzania są postrzegane jako jednostki podobne do neuronów w ludzkim 

mózgu, a zatem są nazywane komórkami, neuromimy lub sztuczne neurony. Funkcja progowa jest 

czasami używana do zakwalifikowania wyjścia neuronu w warstwie wyjściowej. Nawet jeśli nasza 

tematyka dotyczy sztucznych neuronów, będziemy po prostu nazywać je neuronami. Synapsy między 

neuronami określa się jako połączenia, które są reprezentowane przez krawędzie ukierunkowanego 

wykresu, w którym węzły są sztucznymi neuronami. 

Rysunek 



 

to wielowarstwowa sieć neuronowa. Okrągłe węzły reprezentują neurony. Są tu trzy warstwy, warstwa 

wejściowa, warstwa ukryta i warstwa wyjściowa. Wymieniony wykres pokazuje połączenia z węzłów z 

danej warstwy do innych węzłów w innych warstwach. W tej książce zobaczysz wiele odmian liczby i 

typów warstw. 

Wyjście neuronu 

Zasadniczo, wewnętrzna aktywacja lub surowe wyjście neuronu w sieci neuronowej jest niesłychaną 

sumą jego wejść, ale funkcja progowa jest również używana do określenia końcowej wartości lub 

wyjścia. Gdy wynik wynosi 1, mówi się, że neuron wystrzeliwuje, a gdy wynosi 0, neuron uważa się za 

nie wystrzelony. Gdy używana jest funkcja progowa, różne wyniki aktywacji, wszystkie w tym samym 

przedziale wartości, mogą powodować tę samą końcową wartość wyjściową. Ta sytuacja pomaga w 

tym sensie, że jeśli precyzyjne wejście powoduje aktywację 9, a zaszumione wejście powoduje 

aktywację 10, to wyjście działa tak samo, jak gdyby szum był filtrowany. Aby opisać sieć neuronową w 

prostym i znanym otoczeniu, opiszmy przykład o teleturnieju telewizyjnym „The Price is Right”. 

Kasa Gra 

Opisano kilka produktów, ich ceny nie są znane zawodnikowi, a uczestnik musi zadeklarować, ile 

jednostek każdego przedmiotu chciałby (udawać) kupić. Jeśli łączny zakup nie przekracza określonej 

kwoty, uczestnik wygrywa nagrodę specjalną. Po tym, jak zawodnik ogłosi, ile przedmiotów danego 

produktu chce, cena tego produktu zostaje ujawniona i jest umieszczana na kasie. Zawodnik musi 

uważać, w tym przypadku, aby suma nie przekracza pewnej wartości nominalnej, aby zdobyć związaną 

z nią nagrodę. Możemy teraz spojrzeć na całą operację tej gry, pod względem sieci neuronowej, zwanej 

Perceptronem, w następujący sposób. Rozważ każdy produkt na półce jako neuron w warstwie 

wejściowej, a jego wejście to cena jednostkowa tego produktu. Kasa fiskalna to pojedynczy neuron w 

warstwie wyjściowej. Jedyne połączenia w sieci znajdują się między każdym z neuronów (produktów 

wyświetlanych na półce) w warstwie wejściowej a neuronem wyjściowym (w kasie). Taki układ jest 

zwykle nazywany neuronem, w tym przypadku kasą fiskalną, będącą instancją w terminologii sieci 

neuronowej. Zawodnik faktycznie określa te połączenia, ponieważ gdy zawodnik mówi, że chce, 

powiedzmy, pięć jednostek , określonego produktu, zawodnik przypisuje w ten sposób wagę 5 do 

połączenia między tym produktem a kasą. Całkowity rachunek za zakupy przez uczestnika jest niczym 

innym jak ważoną sumą cen jednostkowych różnych oferowanych produktów. W przypadku 

przedmiotów, których uczestnik nie zdecyduje się na zakup, przypisana domyślna waga wynosi 0. 

Zastosowanie limitu dolara do rachunku jest po prostu zastosowaniem progu, z wyjątkiem tego, że 

wartość progowa nie powinna zostać przekroczona dla wyniku z tej sieci faworyzować zawodnika, 



wygrywając mu dobrą nagrodę. W Perceptronie sposób działania progu polega na tym, że neuron 

wyjściowy ma strzelać, jeśli jego wartość aktywacji przekracza wartość progową 

Wagi 

Wagi stosowane w połączeniach między różnymi warstwami mają duże znaczenie w działaniu sieci 

neuronowej i charakteryzowaniu sieci. Następujące działania są możliwe w sieci neuronowej: 

1. Zacznij od jednego zestawu wag i uruchom sieć. (NIE PADA) 

2. Zacznij od jednego zestawu wag, uruchom sieć i zmodyfikuj niektóre lub wszystkie wagi, a następnie 

uruchom sieć ponownie z nowym zestawem wag. Powtarzaj ten proces, aż zostanie osiągnięty 

określony cel. (TRENING) 

Trening 

Ponieważ dane wyjściowe mogą nie być zgodne z oczekiwaniami, waga może wymagać zmiany. 

Niektóre reguły muszą być wtedy użyte, aby określić, jak zmienić wagi. Powinno również istnieć 

kryterium określające, kiedy kończy się proces kolejnych modyfikacji wag. Ten proces zmiany wag, a 

raczej aktualizowania wag, nazywa się treningiem. Mówi się, że sieć, w której wykorzystuje się naukę, 

podlega szkoleniu. Szkolenie to proces zewnętrzny lub schemat. Nauka jest pożądanym procesem, 

który odbywa się wewnątrz sieci. 

Sprzężenie zwrotne 

Jeśli chcesz wyszkolić sieć, aby mogła rozpoznać lub zidentyfikować niektóre z góry określone wzorce 

lub ocenić niektóre wartości funkcji dla danych argumentów, ważne byłoby, aby informacje były 

przekazywane z neuronów wyjściowych do neuronów w jakiejś warstwie, aby umożliwić dalsze 

przetwarzanie i regulacja odważników na połączeniach. Taka informacja zwrotna może dotyczyć 

warstwy wejściowej lub warstwy między warstwą wejściową a warstwą wyjściową, czasami oznaczoną 

warstwą ukrytą. To, co jest sprzężone zwrotnie, to zazwyczaj błąd na wyjściu, odpowiednio 

zmodyfikowany zgodnie z pewnym użytecznym paradygmatem. Proces sprzężenia zwrotnego trwa 

przez kolejne cykle działania sieci neuronowej i ustaje po zakończeniu szkolenia. 

Nauka nadzorowana lub nienadzorowana 

Sieć może podlegać nauce nadzorowanej lub nienadzorowanej. Nauka byłaby nadzorowana, gdyby 

kryteria zewnętrzne były wykorzystywane i dopasowane przez wyjście sieciowe, a jeśli nie, uczenie się 

nie jest nadzorowane. Jest to jeden szeroki sposób na podzielenie różnych podejść sieci neuronowych. 

Podejścia nienadzorowane są również określane jako samoorganizujące się. Istnieje więcej interakcji 

między neuronami, zazwyczaj ze sprzężeniem zwrotnym i połączeniami między neuronami, 

promującymi samoorganizację. Sieci nadzorowane są nieco prostsze do konceptualizacji niż sieci bez 

nadzoru. Wprowadzasz dane wejściowe do nadzorowanej sieci wraz z oczekiwaną odpowiedzią, 

podobnie jak warunkowy bodziec i reakcja Pawłowa. Ty formujesz sieć z parami bodziec-odpowiedź. 

Forecaster giełdowy może przedstawić dane ekonomiczne (bodziec) wraz z parametrami wydajności 

rynku akcji (odpowiedź) do sieci neuronowej do chwili obecnej i próbować przewidzieć przyszłość po 

zakończeniu szkolenia. Zapewniasz sieci bez nadzoru z tylko bodźcami. Możesz na przykład chcieć, aby 

sieć bez nadzoru poprawnie klasyfikowała części z taśmy przenośnika na numery części, dostarczając 

obraz każdej części w celu dokonania klasyfikacji (bodziec). Bez nadzoru sieć w tym przypadku 

działałaby jak pamięć przeglądowa indeksowana przez jej zawartość lub pamięć adresowalna treści 

(CAM) 

Hałas 



Hałas jest zaburzeniem lub odchyleniem od rzeczywistości. Zestaw danych używany do trenowania 

sieci neuronowej może mieć w sobie szum wewnętrzny lub obraz może mieć na przykład losowe 

plamki. Odpowiedź sieci neuronowej na szum jest ważnym czynnikiem przy określaniu jej przydatności 

do danego zastosowania. W procesie szkolenia możesz zastosować metrykę do sieci neuronowej, aby 

sprawdzić, jak dobrze sieć nauczyła się danych treningowych. W przypadkach, gdy metryka ustabilizuje 

się do pewnej znaczącej wartości, bez względu na to, czy wartość jest dla Ciebie akceptowalna, czy nie, 

mówisz, że sieć zbiega się. Możesz wprowadzić szum celowo w szkoleniu, aby dowiedzieć się, czy sieć 

może nauczyć się o istnieniu szumu i czy sieć może zbiegać się w hałaśliwych danych. 

Pamięć 

Po szkoleniu sieci na zestawie danych załóżmy, że kontynuujesz szkolenie sieci z nowymi danymi. Czy 

sieć zapomni zaplanowane szkolenie na oryginalnym zestawie, czy będzie pamiętać? Jest to kolejny 

problem, do którego podchodzą niektórzy badacze zainteresowani zachowaniem pamięci 

długoterminowej sieci (LTM), jak również jej pamięci krótkoterminowej (STM). Pamięć 

długoterminowa to pamięć związana z uczeniem się, która utrzymuje się przez długi czas. Pamięć 

krótkotrwała to pamięć związana z zanikającą siecią neuronową w pewnym przedziale czasu. 

Kapsuła historii 

Zachwycasz się możliwościami ludzkiego mózgu i odkrywasz, że jego sposoby przetwarzania informacji 

są w dużym stopniu nieznane. Niesamowite jest to, że bardzo złożone sytuacje są dostrzegane z dużo 

większą prędkością niż komputer. Warren McCulloch i Walter Pitts sformułowali w 1943 r. Model 

komórki nerwowej, neuronu, podczas próby zbudowania teorii systemów samoorganizujących się. 

Później Frank Rosenblatt skonstruował Perceptron, układ elementów przetwarzających 

reprezentujących komórki nerwowe w sieć. Jego sieć potrafiła rozpoznać proste kształty. To było 

pojawienie się różnych modeli dla różnych zastosowań. Ci, którzy pracują w dziedzinie sztucznej 

inteligencji (AI), próbowali postawić hipotezę, że można modelować procesy myślowe za pomocą 

niektórych symboli i pewnych reguł, za pomocą których można przekształcić symbole. Ograniczenie 

podejścia symbolicznego jest związane z tym, jak reprezentowana jest wiedza. Część informacji jest 

zlokalizowana, to znaczy, być może dostępna w jednym miejscu. Nie jest rozłożony na wiele lokalizacji. 

Łatwo zauważyć, że wiedza rozproszona prowadzi do szybszego i większego procesu wnioskowania. 

Informacje są mniej podatne na uszkodzenie lub utratę, gdy są dystrybuowane, niż gdy są 

zlokalizowane. Rozproszone przetwarzanie informacji może być do pewnego stopnia odporne na 

błędy, ponieważ istnieje wiele źródeł wiedzy, które można zastosować do danego problemu. Nawet 

jeśli jedno źródło zostanie odcięte lub zniszczone, inne źródła mogą nadal pozwolić na rozwiązanie 

problemu. Co więcej, dzięki późniejszemu uczeniu się, można przekształcić rozwiązanie nowej 

organizacji elementów przetwarzania rozproszonego, które wykluczają wadliwy element 

przetwarzający. W sieciach neuronowych informacja może wpływać na aktywność więcej niż jednego 

neuronu. Wiedza jest rozpowszechniana i łatwo daje się jej obliczyć równolegle. Rzeczywiście istnieje 

wiele działań badawczych w dziedzinie projektowania sprzętu neuronowego, które wykorzystują 

paradygmat sieci neuronowej. Carver Mead, pionier w tej dziedzinie, zaproponował analogowe 

implementacje obwodów sieci neuronowych VLSI (integracja na dużą skalę). 

Budowa sieci neuronowej 

Istnieją trzy aspekty budowy sieci neuronowej: 

1. Struktura - architektura i topologia sieci neuronowej 

2. Kodowanie - metoda zmiany wagi 



3. Pobieranie - metoda i zdolność do pobierania informacji 

Omówmy pierwszą - strukturę. Odnosi się to do tego, ile warstw powinna zawierać sieć i jakie są ich 

funkcje, takie jak dane wejściowe, wyjściowe lub ekstrakcja funkcji. Struktura obejmuje również 

sposób tworzenia połączeń między neuronami w sieci i ich funkcjami. Drugi aspekt to kodowanie. 

Kodowanie odnosi się do paradygmatu używanego do określenia i zmiany wag na połączeniach między 

neuronami. W przypadku wielowarstwowej przedniej sieci neuronowej można początkowo 

zdefiniować wagi przez randomizację. Następnie w procesie szkolenia można użyć algorytmu wstecznej 

propagacji, który jest sposobem aktualizowania wag począwszy od wyjścia wstecz. Po zakończeniu 

treningu wielowarstwowej sieci neuronowej z transmisją do przodu kończy się kodowanie, ponieważ 

wagi nie zmieniają się po zakończeniu treningu. Wreszcie, odwołanie jest również ważnym aspektem 

sieci neuronowej. Pobieranie odnosi się do uzyskania oczekiwanego wyjścia dla danego wejścia. Jeśli 

to samo wejście, co poprzednio, jest prezentowane w sieci, powinno wynikać to samo wyjście, co 

poprzednio. Rodzaj wycofania może scharakteryzować sieć jako autoasocjacyjną lub hetero-

związkową. Automatyczna asocjacja to zjawisko kojarzenia wektora wejściowego ze sobą jako wyjścia, 

podczas gdy heteroasocjacja polega na przywoływaniu pokrewnego wektora z podaniem wektora 

wejściowego. Masz niewyraźną pamięć o numerze telefonu. Na szczęście zapisałeś go w 

autoasocjacyjnej sieci neuronowej. Kiedy zastosujesz niewyraźną pamięć, otrzymasz rzeczywisty 

numer telefonu. To jest użycie automatycznego powiązania. Jeśli chcesz, aby imię i nazwisko osoby 

było powiązane z danym numerem telefonu, wymagałoby to powiązania hetero. Przypomnijmy, że jest 

on ściśle związany z wprowadzonymi wcześniej koncepcjami STM i LTM. Wymienione powyżej trzy 

aspekty budowy sieci neuronowej zasadniczo rozróżniają różne sieci neuronowe i są częścią ich 

procesu projektowania 

Przykładowe aplikacje 

Jedną aplikacją dla sieci neuronowej jest klasyfikacja wzorców lub dopasowywanie wzorców. Wzory 

mogą być reprezentowane przez cyfry binarne w dyskretnych przypadkach lub liczby rzeczywiste 

reprezentujące sygnały analogowe w ciągłych przypadkach. Klasyfikacja wzorców jest formą 

ustanowienia auto-asocjacji lub heteroasocjacji. Przypomnij sobie, że kojarzenie różnych wzorców 

buduje rodzaj powiązania zwanego heteroasocjacją. Jeśli wprowadzisz uszkodzony lub zmodyfikowany 

wzorzec A do sieci neuronowej i otrzymasz prawdziwy wzorzec A, jest to nazywane automatycznym 

powiązaniem. Jak to zapewnia? Zapamiętaj przykład podany na początku tej części. Na przykładzie 

ludzkiego mózgu powiedz, że chcesz przypomnieć sobie twarz w tłumie i masz mgliste wspomnienie 

(wejście). To, czego chcesz, to rzeczywisty obraz. Automatyczna asocjacja jest zatem przydatna w 

rozpoznawaniu lub pobieraniu wzorców z potencjalnie niepełnymi informacjami jako danymi 

wejściowymi. Co z heteroasocjacją? Tutaj kojarzysz A z B. Dajesz A, dostajesz B, a czasami odwrotnie. 

Możesz na przykład zapisać twarz osoby i pobrać ją z imieniem i nazwiskiem osoby. W rzeczywistych 

okolicznościach dość często robi się coś przeciwnego, a czasem nie tak dobrze. Przypominasz sobie 

twarz osoby, ale nie możesz umieścić jej nazwy. 

Kwalifikacja do kredytu hipotecznego 

Inną przykładową aplikacją, która w rzeczywistości znajduje się w pracach agencji rządowej USA, jest 

opracowanie sieci neuronowej, aby uzyskać szybki rating kredytowy osoby starającej się o kredyt 

hipoteczny. Dotychczasowym problemem związanym z procesem składania wniosku o kredyt 

hipoteczny była oszałamiająca ilość dokumentów i danych wymaganych do złożenia wniosku. Po 

zebraniu informacji czas odpowiedzi na informację, czy kredyt hipoteczny został zatwierdzony, zwykle 

wynosił kilka tygodni. Wszystko to się zmieni. Proponowany system sieci neuronowych pozwoli na 

pełne przeprowadzenie procesu zatwierdzania i zatwierdzania przez trzy godziny, a zatwierdzenie 



nastąpi w ciągu pięciu minut od wprowadzenia wszystkich wymaganych informacji. Wprowadzasz 

historię zatrudnienia wnioskodawcy, informacje o wynagrodzeniu, informacje o kredytach i inne 

czynniki i stosujesz je do wyszkolonej sieci neuronowej. Sieć neuronowa, oparta na wcześniejszym 

szkoleniu w tysiącach historii przypadków, szuka wzorców w profilu wnioskodawcy, a następnie tworzy 

ocenę tak lub nie, która jest godna przeprowadzenia określonej hipoteki. Kontynuujmy teraz dyskusję 

na temat czynników, które odróżniają modele sieci neuronowych od siebie. 

Przykład - sieć przekazywania danych 

 

Przykładowa sieć przekazywania do przodu,  ma pięć neuronów rozmieszczonych w trzech warstwach: 

dwa neurony (oznaczone x1 i x2) w warstwie 1, dwa neurony (oznaczone x3 i x4) w warstwie 2 i jeden 

neuron (oznaczone etykietą x5) w warstwie 3. Są strzałki łączące neurony razem. To jest kierunek 

przepływu informacji. Sieć przekazująca informacje ma tylko informacje przepływające do przodu. 

Każda strzałka łącząca neurony ma przypisaną jej wagę (na przykład w31). Obliczasz stan, x, każdego 

neuronu, sumując ważone wartości, które wpływają do neuronu. Stan neuronu jest wartością 

wyjściową neuronu i pozostaje taki sam, dopóki neuron nie otrzyma nowych informacji o swoich 

wejściach. 

Na przykład dla x3 i x5: 

x3 = w23 x2 + w13 x1 

x5 = w35 x3 + w45 x4 w części 7, w którym wyszczególniono jeden z algorytmów szkoleniowych dla sieci 

sprzężenia zwrotnego o nazwie Backpropagation. Zauważ, że prezentujesz informacje do tej sieci w 

skrajnych lewych węzłach (warstwa 1) nazywanych warstwą wejściową. Możesz pobierać informacje z 

dowolnej innej warstwy w sieci, ale w większości przypadków robi to z prawego węzła (węzłów), które 

tworzą warstwę wyjściową. Wagi są zwykle określane przez nadzorowany algorytm treningowy, w 

którym podajesz przykłady do sieci i odpowiednio dostosowujesz wagi, aby uzyskać pożądaną 

odpowiedź. Po ukończeniu szkolenia możesz korzystać z sieci bez zmiany ciężarów i zanotować 

odpowiedź na wprowadzone dane. Zauważ, że szczegół jeszcze nie pokazany jest nieliniową funkcją 

skalowania, która ogranicza zakres ważonej sumy. Ta funkcja skalowania działa przez obcinanie bardzo 

dużych wartości w kierunkach dodatnich i ujemnych dla każdego neuronu, tak aby sumowanie 

sumujące występujące w sieci pozostało w rozsądnych granicach. Typowe zakresy liczb rzeczywistych 

dla wejść i wyjść neuronów to –1 do +1 lub 0 do +1. Więcej informacji na temat tej sieci i aplikacji 

można znaleźć w części 7. Teraz porównamy tę sieć neuronową z zupełnie innym typem sieci 

neuronowej, siecią Hopfield i przedstawimy kilka prostych aplikacji dla sieci Hopfield. 

Przykład - sieć Hopfield 

Sieć neuronowa, którą prezentujemy, jest siecią Hopfielda z pojedynczą warstwą. Umieszczamy w tej 

warstwie cztery neurony, każdy połączony z resztą.  



 

Niektóre połączenia mają masę dodatnią, a reszta ma masę ujemną. Sieć będzie prezentowana z 

dwoma wzorcami wejściowymi, po jednym na raz, i ma je przywoływać. Wejścia byłyby wzorami 

binarnymi mającymi w każdym składniku 0 lub 1. Jeśli podane są dwa wzorce o równej długości i 

traktowane są jako wektory, ich produkt punktowy jest uzyskiwany najpierw przez pomnożenie 

odpowiednich składników razem, a następnie dodanie tych produktów. Mówi się, że dwa wektory są 

ortogonalne, jeśli ich iloczyn punktowy wynosi 0. Matematyka zaangażowana w obliczenia wykonane 

dla sieci neuronowych obejmuje mnożenie macierzy, transponowanie macierzy i transponowanie 

wektora. Dwa wzorce, które chcemy przywołać do sieci, to A = (1, 0, 1, 0) i B = (0, 1, 0, 1), które można 

zweryfikować jako ortogonalne. Przypomnij sobie, że dwa wektory A i B są ortogonalne, jeśli ich iloczyn 

punktowy jest równy zero. Jest tak w tym przypadku, ponieważ A1B1 + A2 B2 + A3B3 + A4B4 = (1x0 + 

0x1 + 1x0 + 0x1) = 0 

Poniższa macierz W podaje wagi połączeń w sieci. 

 

Potrzebujemy również funkcji progowej i definiujemy ją w następujący sposób. Wartość progowa 0 

wynosi 0. 

 

Mamy cztery neurony w jedynej warstwie w tej sieci. Musimy obliczyć aktywację każdego neuronu jako 

ważonej sumy jego wejść. Aktywacja w pierwszym węźle jest iloczynem kropkowym wektora 

wejściowego i pierwszej kolumny macierzy wagowej (0 -3 3 -3). Podobnie aktywujemy pozostałe węzły. 

Wyjście neuronu jest następnie obliczane przez ocenę funkcji progowej przy aktywacji neuronu. Jeśli 

więc przedstawimy wektor wejściowy A, iloczyn punktowy działa na 3 i f (3) = 1. Podobnie, 

otrzymujemy produkty kropkowe drugiego, trzeciego i czwartego węzła jako –6, 3 i –6 , odpowiednio. 

Odpowiednimi wyjściami są zatem 0, 1 i 0. Oznacza to, że wyjście sieci to wektor (1, 0, 1, 0), taki sam 

jak wzorzec wejściowy. Sieć przywołała wzorzec jako przedstawiony lub możemy powiedzieć, że 

wzorzec A jest stabilny, ponieważ wyjście jest równe wejściu. Gdy przedstawiono B, produkt punktowy 



uzyskany w pierwszym węźle wynosi –6, a wynik wynosi 0. Wyjścia dla pozostałych węzłów razem z 

wyjściem pierwszego węzła dają (0, 1, 0, 1), co oznacza, że sieć ma również stabilne wycofanie dla B. 

Do tej pory przedstawiliśmy sieciom proste przypadki - wektory, które sieć Hopfield została specjalnie 

zaprojektowana (poprzez wybór matrycy wagowej) do przypomnienia. Co da sieć jako wyjście, jeśli 

przedstawimy wzór inny niż A i B? Niech C = (0, 1, 0, 0) zostanie przedstawione w sieci. Aktywacje będą 

wynosiły –3, 0, –3, 3, dzięki czemu wyjścia 0, 1, 0, 1, co oznacza, że B osiąga stabilne przywołanie. To 

jest dość interesujące. Załóżmy, że zamierzaliśmy wprowadzić B i popełniliśmy niewielki błąd, a zamiast 

tego pokazaliśmy C. Sieć zrobiła to, co chcieliśmy i przypomniała sobie B. Ale dlaczego nie? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, pytajmy C bliżej A lub B? Jak się porównujemy? Używamy wzoru odległości 

dla dwóch punktów czterowymiarowych. Jeśli (a, b, c, d) i (e, f, g, h) są dwoma punktami 

czterowymiarowymi, odległość między nimi wynosi: 

[radic] [(a - e) 2 + (b - f) 2 + (c - g) 2 + (d - h) 2] 

Odległość między A i C wynosi [radykalnie] 3, podczas gdy odległość między B i C wynosi zaledwie 1. 

Ponieważ B jest bliżej w tym sensie, B został przywołany, a nie A. Możesz sprawdzić, czy wykonamy to 

samo z D = (0, 0, 1, 0), zobaczymy, że sieć przywołuje A, czyli bliżej niż B do D. 

Odległość Hamminga 

Kiedy mówimy o bliskości wzoru bitowego z innym wzorem bitowym, odległość euklidesowa nie musi 

być brana pod uwagę. Zamiast tego można zastosować odległość Hamminga, co jest znacznie 

łatwiejsze do określenia, ponieważ jest to liczba pozycji bitów, w których dwa porównywane wzorce 

różnią się. Wzory będące ciągami, odległość Hamminga jest bardziej odpowiednia niż odległość 

euklidesowa. 

Aktualizacja asynchroniczna 

Sieć Hopfielda jest siecią cykliczną. Oznacza to, że wyjścia z sieci są zwracane jako wejścia. Sieć Hopfield 

zawsze stabilizuje się do ustalonego punktu. Aby osiągnąć tę stabilność, istnieje bardzo ważny szczegół 

dotyczący sieci Hopfield. W dotychczasowych przykładach nie mieliśmy problemu z uzyskaniem 

stabilnego wyjścia z sieci, więc nie przedstawiliśmy tego szczegółu działania sieci. Ten szczegół to 

potrzeba asynchronicznej aktualizacji sieci. Oznacza to, że zmiany nie zachodzą równocześnie z 

wyjściami, które są zwracane jako dane wejściowe, ale występują dla jednego komponentu 

wektorowego na raz. Prawdziwe działanie sieci Hopfield postępuje zgodnie z poniższą procedurą dla 

wektora wejściowego Invec i wektora wyjściowego Outvec: 

1. Zastosuj wejście, Invec, do sieci i zainicjuj Outvec = Invec 

2. Zacznij od i = 1 

3. Calculate Valuei = DotProduct (Inveci, Columni of Weight matrix) 

4. Oblicz Outveci = f (Valuei), gdzie f jest funkcją progową omówioną wcześniej 

5. Zaktualizuj dane wejściowe do sieci za pomocą komponentu Outveci 

6. Zwiększyć i i powtórzyć kroki 3, 4, 5 i 6, aż Invec = Outvec (zauważ, że gdy osiągnę maksymalną 

wartość, to jest następnie resetowany do 1, aby cykl był kontynuowany) 

Teraz zobaczmy, jak zastosować tę procedurę. Opierając się na ostatnim przykładzie, wprowadzamy 

teraz E = (1, 0, 0, 1), które znajduje się w równej odległości od A i B. Bez zastosowania procedury 

asynchronicznej powyżej, ale zamiast tego używamy procedury skrótu, której używaliśmy jak dotąd 

otrzymasz wyjście F = (0, 1, 1, 0). Ten wektor, F, jako kolejne dane wejściowe, skutkowałby E jako 



wyjściem. Jest to nieprawidłowe, ponieważ sieć oscyluje między dwoma stanami. Zaktualizowaliśmy 

cały wektor wejściowy synchronicznie. Teraz zastosuj aktualizację asynchroniczną.  

Wejścia binarne i bipolarne 

Dwa rodzaje wejść, które są używane w sieciach neuronowych, to wejścia binarne i bipolarne. 

Widzieliśmy już przykłady wejścia binarnego. Wejścia bipolarne mają jedną z dwóch wartości, 1 i –1. 

Jest wyraźnie odwzorowanie jeden-na-jeden lub korespondencja między nimi, mianowicie posiadanie 

-1 bipolarnego odpowiada 0 binarnemu. Przy określaniu macierzy wagowej w niektórych sytuacjach, 

gdy łańcuchy binarne są wejściami, to mapowanie jest używane, a gdy wyjście pojawia się w 

wartościach bipolarnych, transformacja odwrotna jest stosowana w celu uzyskania odpowiedniego 

ciągu binarnego. Prostym przykładem może być to, że łańcuch binarny 1 0 0 1 jest mapowany na ciąg 

dwubiegunowy 1 –1 –1 1; używając transformacji odwrotnej w ciągu dwubiegunowym –1 1 –1 –1, 

otrzymujemy ciąg binarny 0 1 0 0. 

Stronniczość 

Użycie wartości progowej może przybrać dwie formy. Jeden pokazany w przykładzie. Aktywacja jest 

porównywana z wartością progową, a neuron wystrzeliwuje, gdy wartość progowa zostanie osiągnięta 

lub przekroczona. Innym sposobem jest dodanie wartości do samej aktywacji, w którym to przypadku 

nazywa się to odchyleniem, a następnie określenie wyjścia neuronu. Napotkamy później stronniczość 

i zysk. 

Kolejny przykład dla sieci Hopfield 

W części 12 zobaczysz zastosowanie mapy funkcji Kohonena do rozpoznawania wzorców. Podajemy 

tutaj przykład powiązania wzoru z siecią Hopfield. Wzory to niektóre postacie. Wzór reprezentujący 

postać staje się wejściem do sieci Hopfielda przez wektor bipolarny. Ten bipolarny wektor jest 

generowany z siatki pikseli (elementu obrazu) dla znaku, z przypisaniem 1 do czarnego piksela i -1 do 

piksela, który jest biały. W tych podejściach zazwyczaj stosuje się rozmiar siatki, taki jak 5x7 lub wyższy. 

Liczba zaangażowanych pikseli wyniesie wtedy 35 lub więcej, co określa wymiar wektora bipolarnego 

dla wzoru znaku. Dla uproszczenia użyjemy siatki 3x3 dla wzorów znaków w naszym przykładzie. 

Oznacza to, że sieć Hopfielda ma 9 neuronów w jedynej warstwie w sieci. Ponownie dla uproszczenia 

używamy dwóch wzorców lub wzorców odniesienia, które podano na rysunku  

 

Rozważmy wzór po lewej jako reprezentację znaku „plus”, +, a po prawej znak „minus”, -. Wektory 

dwubiegunowe, które reprezentują znaki na rysunku, odczytujące wzorce pikseli wiersz po wierszu, od 

lewej do prawej i od góry do dołu, z 1 dla czerni i -1 dla białych pikseli, to C + = (-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -

1) i C- = (-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). Macierz masy W to: 



 

Aktywacje z wejściem C + są podawane przez wektor (-12, 2, -12, 12, 12, 12, -12, 2, -12). W przypadku 

wejścia C- wektor aktywacji to (-12, -2, -12, 12, 12, 12, -12, -2, - 12). Kiedy ta sieć Hopfielda korzysta z 

funkcji progowej 

 

odpowiednimi wyjściami będą odpowiednio C + i C-, pokazujące stabilne przywoływanie 

przykładowych wektorów, i ustanawianie dla nich automatycznego powiązania. Kiedy wektory 

wyjściowe są używane do konstruowania odpowiednich znaków, otrzymujesz oryginalne wzory 

znaków. Wprowadźmy teraz wzór znaku na rysunku 

 

Nazwiemy odpowiedni wektor bipolarny A = (1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). Otrzymujesz wektor aktywacji 

(-12, -2, -8, 4, 4, 4, -8, -2, -8), dając wektor wyjściowy, C- = (-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). Innymi słowy, 

postać - nieco uszkodzona, jest przywoływana jako postać - przez sieć Hopfield. Zamierzony wzór 

zostanie rozpoznany. Wprowadzamy teraz wektor bipolarny, który różni się od wektorów 

odpowiadających przykładom, i sprawdzamy, czy sieć może przechowywać odpowiedni wzorzec. 

Wybrany wektor to B = (1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1). Odpowiednie aktywacje neuronów są podawane 

przez wektor (12, -2, 12, -4, -4, -4, 12, -2, 12), który powoduje, że wyjście jest wektorem (1, -1, 1, - 1, -

1, -1, 1, -1, 1), tak samo jak B. Dodatkowy wzorzec, który jest siatką 3x3 z czarnymi pikselami narożnymi, 

jak pokazano na rysunku 

 



jest również przywoływany, ponieważ jest on automatycznie powiązany, przez tę sieć Hopfielda.  Jeśli 

pominiemy część wzoru z powyższego rysunku , pozostawiając tylko czarne narożniki, jak na rysunku  

 

otrzymamy wektor bipolarny D = (1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1). Możesz to również uznać za niekompletną 

lub uszkodzoną wersję wzoru na rysunku  poprzednim Aktywacje sieciowe okazują się być (4, -2, 4, -4, 

-4, -4, 8, -2, 8) i dają wyjście (1, -1, 1, -1, -1, -1, 1 , -1, 1), czyli B. 

Podsumowanie 

W tej części wprowadziliśmy sieć neuronową jako przetwarzanie zbioru elementów rozproszonych na 

skończonej liczbie warstw i połączonych dodatnimi lub ujemnymi wagami, w zależności od tego, czy 

współpraca lub konkurencja (lub zahamowanie) jest zamierzona. Aktywacja neuronu jest zasadniczo 

ważoną sumą jego wejść. Funkcja progowa określa wyjście sieci. Pomiędzy warstwą wejściową a 

warstwą wyjściową mogą znajdować się warstwy neuronów, a niektóre takie warstwy środkowe 

nazywane są warstwami ukrytymi, inne nazwami, takimi jak warstwy Grossberga lub Kohonena, 

nazwanymi na cześć naukowców Stephena Grossberga i Teuvo Kohonena, którzy zaproponowali ich i 

ich funkcje. Modyfikacja wag jest procesem szkolenia sieci, a mówi się, że sieć podlegająca temu 

procesowi uczy się w tej fazie działania sieci. W niektórych operacjach sieciowych stosowana jest 

operacja sprzężenia zwrotnego, w której wyjście prądowe jest traktowane jako zmodyfikowane wejście 

do tej samej sieci. Widziałeś kilka przykładów sieci Hopfield, jednej z nich do rozpoznawania wzorców. 

Sieci neuronowe mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów, których nie można 

rozwiązać przy użyciu znanej formuły, oraz w przypadku problemów z niepełnymi lub zaszumionymi 

danymi. Sieci neuronowe wydają się mieć zdolność rozpoznawania wzorców w prezentowanych 

danych, a zatem są przydatne w wielu typach problemów z rozpoznawaniem wzorców. 



C ++ i orientacja obiektowa 

C ++ jest zorientowanym obiektowo językiem programowania zbudowanym na bazie języka C. Ta 

prezentacja zawiera bardzo krótkie wprowadzenie do C ++, dotykając wielu ważnych aspektów C ++, 

dzięki czemu będziesz mógł śledzić nasze prezentacje implementacji modeli sieci neuronowych w C ++ 

i pisać własne programy w C ++. Język C ++ jest nadzbiorem języka C. Możesz pisać programy C ++, takie 

jak programy C, lub możesz korzystać z obiektowych funkcji C ++, aby pisać programy zorientowane 

obiektowo. Co sprawia, że język programowania lub metodologia programowania jest obiektowa? Cóż, 

istnieje kilka niepodważalnych filarów orientacji obiektowej. Funkcje te wyróżniają się bardziej niż inne 

pod względem orientacji obiektowej. Są to hermetyzacja, ukrywanie danych, przeciążanie, polimorfizm 

i dziadek ich wszystkich: dziedziczenie. Każdy z filarów orientacji obiektowej zostanie omówiony 

później, ale zanim się z nimi uporamy, musimy odpowiedzieć na pytanie: co dają te wszystkie rzeczy 

zorientowane obiektowo? Korzystając z obiektowych funkcji C ++ w połączeniu z Object-Oriented 

Analysis and Design (OOAD), która jest metodologią w pełni wykorzystującą orientację obiektową, 

możesz mieć dobrze zapakowane, wielokrotnego użytku, rozszerzalne i niezawodne programy i 

segmenty programów . Jest to poza zakresem naszej dyskusji na temat OOAD 

 Hermetyzacja 

W C ++ masz możliwość enkapsulacji danych i operacji, które manipulują tymi danymi w odpowiednim 

obiekcie. Umożliwia to wykorzystanie tych zbiorów danych i funkcji, zwanych obiektami, w programach 

innych niż program, dla którego zostały pierwotnie utworzone. Z obiektami, podobnie jak w tradycyjnej 

koncepcji podprogramów, tworzysz funkcjonalne bloki kodu. Nadal masz dostępne abstrakcje 

obsługiwane w języku, takie jak zakres i osobna kompilacja. Jest to podstawowa forma hermetyzacji. 

Obiekty przenoszą hermetyzację o krok dalej. W przypadku obiektów definiujesz nie tylko sposób 

działania funkcji lub jej implementacji, ale także sposób dostępu do obiektu lub jego interfejsu. Możesz 

określić dostęp inaczej dla różnych podmiotów. Na przykład, możesz sprawić, aby funkcja 

do_operation() zawarta w obiekcie A była dostępna dla obiektu B, ale nie dla obiektu C. Tej kwalifikacji 

dostępu można również użyć dla elementów danych wewnątrz obiektu. Hermetyzacja danych i 

zamierzone operacje na nich zapobiegają poddaniu danych działaniu nieprzeznaczonym dla nich. To 

właśnie sprawia, że przedmioty są wielokrotnego użytku i przenośne! Operacje są zwykle podawane w 

postaci funkcji działających na elementach danych. Takie funkcje są również nazywane metodami w 

niektórych obiektowych językach programowania. Elementy danych i funkcje, które nimi manipulują, 

są łączone w strukturę zwaną klasą. Klasa jest abstrakcyjnym typem danych. Kiedy tworzysz instancję 

klasy, masz obiekt. Nie różni się to od utworzenia typu liczb całkowitych w celu utworzenia zmiennych 

i i j. Na przykład projektujesz klasę o nazwie ElectronicBook, z elementem danych o nazwie 

ArrayofPages. Kiedy tworzysz instancję swojej klasy, tworzysz obiekty typu ElectronicBook. Załóżmy, 

że utworzysz dwa z nich o nazwie EB_Geography i EB_History. Każdy obiekt, który jest tworzony, ma w 

sobie swój własny element danych, do którego odwołuje się ArrayOfPages. 

Ukrywanie danych 

Z pojęciem enkapsulacji związana jest koncepcja ukrywania danych. Hermetyzacja ukrywa dane przed 

innymi klasami i funkcje w innych klasach. Wracając do klasy ElectronicBook, możesz zdefiniować 

funkcje takie jak GetNextPage, GetPreviousPage i GetCurrentPage jako jedyny sposób dostępu do 

informacji w elemencie danych ArrayofPages za pomocą funkcji, które uzyskują dostęp do obiektu 

ElectronicBook. Chociaż w klasie ElectronicBook może być sto jeden innych atrybutów i elementów 

danych, wszystkie są ukryte. Dzięki temu programy są bardziej niezawodne, ponieważ opublikowanie 

określonego interfejsu do obiektu zapobiega przypadkowemu dostępowi do danych w sposób, który 

nie został zaprojektowany ani uwzględniony. W C ++ dostęp do obiektu oraz jego enkapsulowane dane 



i funkcje są traktowane bardzo ostrożnie, przy użyciu słów kluczowych private, protected i public. 

Można określić specyfikacje dostępu do obiektów danych i funkcji jako prywatne, chronione lub 

publiczne podczas definiowania klasy. Tylko wtedy, gdy deklaracja jest publiczna, inne funkcje i obiekty 

mają dostęp do obiektu i jego komponentów bez pytania. Z drugiej strony, jeśli deklaracja ma charakter 

prywatny, nie ma takiej możliwości dostępu. Gdy podana deklaracja jest tak samo chroniona, to dostęp 

do danych i funkcji w klasie przez innych nie jest tak swobodny jak wtedy, gdy jest publiczny, ani tak 

ograniczony, jak gdy jest prywatny. Możesz zadeklarować jedną klasę jako pochodną innej klasy, co 

zostanie omówione wkrótce. Tak zwane klasy pochodne i klasa deklarująca uzyskują dostęp do 

komponentów obiektu, które są zadeklarowane jako chronione. Jedna klasa, która nie jest klasą 

pochodną drugiej klasy, może uzyskać dostęp do elementów danych i funkcji drugiej klasy, jeśli 

zostanie zadeklarowana jako klasa zaprzyjaźniona w drugiej. Trzy typy deklaracji specyfikacji dostępu 

mogą być różne dla różnych składników obiektu. Na przykład niektóre elementy danych można uznać 

za publiczne, niektóre prywatne, a inne chronione. Ta sama sytuacja może wystąpić w przypadku 

funkcji w obiekcie. Jeśli nie zostanie złożone wyraźne oświadczenie, domyślna specyfikacja jest 

prywatna. 

Konstruktory i Destruktory jako specjalne funkcje C ++ 

Konstruktory i destruktory są specjalnymi funkcjami w C ++. Definiują sposób tworzenia i niszczenia 

obiektu. Nie można zdefiniować klasy w programie C ++ bez zadeklarowania i zdefiniowania dla niej co 

najmniej jednego konstruktora. Możesz pominąć deklarowanie, a następnie zdefiniowanie destruktora 

tylko dlatego, że używany kompilator utworzy domyślny destruktor. Dla klasy można zadeklarować 

więcej niż jednego konstruktora, ale tylko jeden destruktor. Konstruktory służą do tworzenia obiektu 

klasy i inicjowania go. C ++ wymaga, aby każda funkcja miała typ return. Jedynymi wyjątkami są 

konstruktory i destruktory. Konstruktor otrzymuje taką samą nazwę jak klasa, dla której jest 

konstruktorem. Może to wymagać argumentów lub może ich nie potrzebować. Różne konstruktory dla 

tej samej klasy różnią się liczbą i typami argumentów, które przyjmują. Dobrym pomysłem jest 

zapewnienie dla każdej klasy przynajmniej domyślnego konstruktora, który nie przyjmuje żadnych 

argumentów i nie robi nic poza tworzeniem obiektu tego typu klasy. Konstruktor jest wywoływany w 

momencie, gdy trzeba utworzyć obiekt jego klasy. Destruktor ma również taką samą nazwę jak klasa, 

dla której jest destruktorem, ale z tyldą (~) poprzedzającą nazwę. Zazwyczaj w destruktorze wykonuje 

się instrukcje, które proszą system o usunięcie różnych struktur danych utworzonych dla klasy. Pomaga 

to zwolnić przydzieloną pamięć dla tych struktur danych. Destruktor jest wywoływany, gdy wcześniej 

utworzony obiekt nie jest już potrzebny w programie. 

Dynamiczna alokacja pamięci 

C ++ ma słowa kluczowe new i delete, które są używane jako para w tej kolejności, chociaż są 

oddzielone innymi instrukcjami programu. Służą do dynamicznego przydzielania pamięci w momencie 

tworzenia obiektu klasy i do zwalniania takiej przydzielonej pamięci, gdy nie jest już potrzebna. Za 

pomocą nowego tworzysz przestrzeń na stercie. Eliminuje to potrzebę C ++ dla malloc, który jest 

funkcją dynamicznego przydzielania pamięci używaną w C. 

Przeciążenie 

Hermetyzacja danych i funkcji pozwoliłaby również na użycie tej samej nazwy funkcji w dwóch różnych 

obiektach. Wielokrotne użycie nazwy dla funkcji nie musi być tylko w różnych deklaracjach 

obiektowych. W tym samym obiekcie można używać tej samej nazwy dla funkcji o różnych funkcjach, 

jeśli można je rozróżnić pod względem typu zwracanego lub pod względem typów argumentów i liczby. 

Ta funkcja nazywa się przeciążeniem. Na przykład, jeśli dwa różne typy zmiennych są elementami 

danych w obiekcie, często nazywaną funkcją może być dodatek, po jednym dla każdego z dwóch typów 



zmiennych - wykorzystując w ten sposób przeciążenie. Następnie mówi się, że dodanie funkcji jest 

przeciążone. Pamiętaj jednak, że funkcja main jest prawie jedyną funkcją, której nie można przeciążyć. 

Polimorfizm i funkcje polimorficzne 

Funkcja polimorficzna to funkcja, której nazwa jest używana w programie na różne sposoby. Można jej  

również uznać za wirtualny, jeśli zamiar jest później wiążący. Umożliwia to związanie go w czasie 

wykonywania. Późne wiązanie jest również określane jako wiązanie dynamiczne. Zaletą 

zadeklarowania funkcji w obiekcie jako wirtualnym jest to, że jeśli program korzystający z tego obiektu 

wywołuje tę funkcję tylko warunkowo, nie ma potrzeby wcześniejszego wiązania funkcji podczas 

kompilacji programu. Będzie związany tylko wtedy, gdy warunek zostanie spełniony i nastąpi 

wywołanie funkcji. Na przykład możesz mieć funkcję polimorficzną o nazwie draw(), która jest 

powiązana z różnymi obiektami graficznymi, takimi jak prostokąt, okrąg i kula. Szczegóły lub metody 

funkcji są różne, ale nazwa draw() jest powszechna. Jeśli teraz masz kolekcję tych obiektów i wybierzesz 

dowolny obiekt, nie wiedząc dokładnie, co to jest (na przykład za pomocą wskaźnika), nadal możesz 

wywołać funkcję rysowania dla obiektu i mieć pewność, że właściwa funkcja rysowania będzie 

związany z obiektem i wywoływany. 

Przeciążenie operatorów 

Oprócz funkcji przeciążania można przeciążać operatorów. W rzeczywistości zdefiniowany przez 

system operator przesunięcia w lewo << jest również przeciążony w C ++, gdy jest używany z cout, 

odmianą C ++ funkcji printf języka C. Podobna sytuacja występuje z prawym operatorem shift >> w C 

++, gdy jest używany z cin, odmianą C ++ funkcji skanowania języka C. Możesz wziąć dowolny operator 

i go przeciążyć. Ale chcesz być ostrożny i nie przesadzać, a także nie powodować zamieszania, gdy 

przeciążasz operator. Główną zasadą w tym względzie jest stworzenie obiektu oszczędzającego kod i 

oszczędzającego czas przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i przejrzystości. Przeciążenie operatora 

jest szczególnie przydatne do wykonywania normalnej arytmetyki na niestandardowych typach 

danych. Możesz na przykład przeciążyć symbol mnożenia, aby na przykład pracować z liczbami 

zespolonymi. 

Dziedziczenie 

Podstawowym rozróżnieniem dla C ++ od C jest to, że C ++ ma klasy. Obiekty są zdefiniowane w klasach. 

Same klasy mogą być elementami danych w innych klasach, w którym to przypadku jedna klasa byłaby 

elementem innej klasy. Oczywiście wtedy jedna klasa jest członkiem, który niesie ze sobą własne dane 

i funkcje, w drugiej klasie. Ten rodzaj relacji jest określany jako relacja „has-a”: Obiekt A ma w sobie 

Obiekt B. Relację między klasami można ustanowić nie tylko poprzez uczynienie jednej klasy członkiem 

innej, ale także poprzez proces wyprowadzania jednej klasy z drugiej. Jedna klasa może pochodzić z 

innej klasy, która staje się jej klasą podstawową. Następnie ustanawia się hierarchię klas i ustanawia 

się rodzaj relacji rodzic-dziecko między klasami. Klasa pochodna dziedziczy po klasie podstawowej 

niektóre elementy danych i funkcje. Ten rodzaj relacji określa się mianem relacji „is-a”. Możesz mieć 

klasę Prostokąt pochodzącą z klasy Kształt, ponieważ Prostokąt jest Kształtem. Oczywiście, jeśli klasa A 

pochodzi z klasy B, a jeśli sama B pochodzi z klasy C, to A dziedziczy zarówno z B, jak i C. Klasa może 

pochodzić z więcej niż jednej klasy. Tak zachodzi wielokrotne dziedziczenie. Dziedziczenie to potężny 

mechanizm do tworzenia podstawowej funkcjonalności, który jest przekazywany następnej generacji 

w celu dalszego ulepszenia lub modyfikacji. 

Klasy pochodne 



Gdy jedna klasa ma niektórych członków zadeklarowanych w niej jako chronione, wówczas takie 

elementy byłyby ukryte przed innymi klasami, ale nie przed klasami pochodnymi. Innymi słowy, 

wyprowadzenie jednej klasy z drugiej jest sposobem na uzyskanie dostępu do chronionych członków 

klasy nadrzędnej przez klasy pochodne. Następnie mówimy, że klasa pochodna dziedziczy po klasie 

nadrzędnej tych członków klasy nadrzędnej, które są zadeklarowane jako chronione lub publiczne. 

Deklarując klasę pochodną z innej klasy, można wprowadzić specyfikację dostępu lub widoczności, co 

oznacza, że taka pochodna może być publiczna lub przypadek domyślny prywatny. 

Ponowne użycie kodu 

C ++ jest również atrakcyjny ze względu na możliwość rozszerzenia napisanych w nim programów i 

możliwość ponownego użycia, dzięki wspomnianym wcześniej funkcjom w C ++, takim jak dziedziczenie 

i polimorfizm. Nowy projekt programistyczny może nie tylko ponownie wykorzystywać klasy 

utworzone dla innego programu, jeśli są one odpowiednie, ale może rozszerzyć o inny program o 

dodatkowe klasy i funkcje, które uznają za konieczne. Możesz dziedziczyć z istniejącej hierarchii klas i 

zmieniać funkcjonalność tylko tam, gdzie jest to konieczne. 

Kompilatory C ++ 

Wszystkie nasze programy  zostały skompilowane i przetestowane z Turbo C ++, Borland C ++, 

Microsoft C / C ++ i Microsoft Visual C ++. Oto niektóre z popularnych dostępnych komercyjnych 

kompilatorów C ++. Powinieneś także móc korzystać z większości innych komercyjnych kompilatorów 

C ++. Wszystkie programy powinny również łatwo przenosić się na inne systemy operacyjne, takie jak 

Unix i Mac, ponieważ wszystkie są programami znakowymi. 

Pisanie programów w C ++ 

Zanim zaczniesz pisać program C ++ dla konkretnego problemu, musisz mieć jasny obraz różnych 

parametrów i zmiennych, które byłyby częścią definicji problemu i / lub jego rozwiązania. Ponadto 

powinno być jasne, jakie manipulacje należy wykonać podczas procesu rozwiązania. Następnie 

dokładnie określa się, jakie klasy są potrzebne i jakie relacje mają ze sobą w hierarchii klas. Pomyśl o 

relacjach is-a i has-a, aby zobaczyć, gdzie należy zdefiniować klasy i jakie klasy mogą pochodzić od 

innych. W tym momencie planu programista byłby znacznie bardziej zrozumiały dla programistów, 

jakie powinny być specyfikacje dostępu do danych i funkcji itd. Typowe komunikaty o błędach 

kompilacji, które może napotkać programista w C ++, informują, że dana funkcja lub dane nie należą 

do określonej klasy lub nie są dostępne dla danej klasy, lub że dla konkretnej klasy nie był dostępny 

konstruktor. Kiedy argumenty  funkcji w deklaracji i miejscu, w którym wywoływana jest funkcja, nie 

pasują ani do liczb, ani do typów, ani do obu, kompilator uważa je za dwie różne funkcje. Kompilator 

nie znajduje definicji i / lub deklaracji jednego z nich i ma powód do narzekań. Ten rodzaj błędu w 

jednym wierszu kodu może spowodować, że kompilator ostrzeże Cię, że występuje również kilka 

innych błędów, być może niektóre z nich związane z niewłaściwą interpunkcją. W takim przypadku 

naprawienie wskazanego podstawowego błędu rozwiązałoby wiele innych spornych kwestii. Poniższa 

lista zawiera kilka dodatkowych informacji, o których należy pamiętać, kiedy piszesz  programy w C ++. 

• Element x obiektu A jest określany za pomocą A.x, podobnie jak w przypadku elementów konstrukcji 

w C. 

• Jeśli zadeklarujesz klasę B, wówczas funkcja konstruktora ma również nazwę B. B nie ma typu 

zwracanego. Jeśli ten konstruktor przyjmuje, powiedzmy, jeden argument typu liczba całkowita, 

definiujesz konstruktor za pomocą składni: B :: B (int) {cokolwiek robi funkcja}; 



• Jeśli zadeklarujesz funkcję członka C klasy B, gdzie zwracanym typem C jest, powiedzmy, 

zmiennoprzecinkowe, a C przyjmuje dwa argumenty, jeden typu zmiennoprzecinkowego, a drugi int, 

wówczas definiujesz C składnią: float B :: C (float, int) {cokolwiek robi funkcja}; 

• Jeśli zadeklarujesz funkcję składową D klasy B, w której D nie zwraca żadnej wartości i nie przyjmuje 

żadnych argumentów, definiujesz D używając składni: void B :: D () {cokolwiek robi funkcja}; 

• Jeśli G jest klasą pochodną, powiedzmy, klasy B poprzednio wspomnianej, deklarujesz G używając 

składni: class G: B. Konstruktor dla G jest zdefiniowany za pomocą składni: G :: G (argumenty G): B (int) 

{cokolwiek robi funkcja}. Jeśli natomiast G wywodzi się, powiedzmy, z klasy B, a także z klasy T, to 

deklarujesz G używając składni: class G: B, T. 

• Jeśli jedna klasa zostanie zadeklarowana jako pochodząca z więcej niż jednej innej klasy, to znaczy, 

jeśli istnieje dla niej więcej niż jedna klasa bazowa, specyfikacja pochodnych może być inna lub taka 

sama. Zatem klasa może pochodzić z jednej klasy publicznie, a jednocześnie z innej klasy prywatnie. 

• Jeśli zadeklarowałeś zmienną globalną y zewnętrzną względem klasy B i jeśli masz również element 

danych y w klasie B, możesz użyć zewnętrznego y z symbolem odniesienia 

::. Zatem :: y odnosi się do zmiennej globalnej, podczas gdy y, w funkcji składowej B, lub B.y odnosi się 

do elementu danych B. W ten sposób można odróżnić funkcje polimorficzne od każdej innej 



Spojrzenie na logikę rozmytą 

Wyraźna czy rozmyta logika? 

Logika zajmuje się prawdą i fałszem. Zdanie może być raz prawdziwe, a innym razem fałszywe. „Jabłko 

to czerwony owoc” to taka propozycja. Jeśli trzymasz zielone jabłko Granny Smith, twierdzenie, że 

jabłko jest czerwonym owocem, jest fałszywe. Z drugiej strony, jeśli twoje jabłko jest czerwonej, 

pysznej odmiany, jest to czerwony owoc i propozycja, o której mowa, jest prawdziwa. Jeśli zdanie jest 

prawdziwe, ma wartość prawdziwości 1; jeśli jest fałszywe, jego wartość logiczna wynosi 0. Są to jedyne 

możliwe wartości logiczne. Propozycje można łączyć w celu generowania innych propozycji za pomocą 

operacji logicznych. Kiedy mówisz, że dzisiaj będzie padać lub że będziesz mieć dziś piknik na świeżym 

powietrzu, z całą pewnością składasz oświadczenia. Oczywiście Twoje wypowiedzi w tym przypadku 

mogą być prawdziwe lub fałszywe. Prawda w twoich wypowiedziach może wynosić tylko 1 lub 0. Twoje 

wypowiedzi można wtedy uznać za szorstkie. Z drugiej strony są stwierdzenia, których nie można złożyć 

z taką pewnością. Możesz powiedzieć, że myślisz, że dzisiaj będzie padać. Jeśli będziesz naciskany dalej, 

możesz z pewną dozą pewności stwierdzić w swoim oświadczeniu, że dzisiaj będzie padać. Twój poziom 

pewności wynosi jednak około 0,8, a nie 1. Do modelowania tego typu sytuacji opracowano logikę 

rozmytą. Logika rozmyta zajmuje się zdaniami, które mogą być prawdziwe do pewnego stopnia - gdzieś 

od 0 do 1. Dlatego wartość prawdziwości zdania wskazuje stopień pewności, co do którego to zdanie 

jest prawdziwe. Stopień pewności brzmi jak prawdopodobieństwo (być może prawdopodobieństwo 

subiektywne), ale to nie to samo. Prawdopodobieństwo zdarzeń wzajemnie wykluczających się nie 

może sumować się do więcej niż 1, ale ich rozmyte wartości mogą. Załóżmy, że prawdopodobieństwo, 

że filiżanka kawy jest gorąca, wynosi 0,8, a prawdopodobieństwo, że filiżanka kawy jest zimna, wynosi 

0,2. Te prawdopodobieństwa muszą się sumować do 1,0. Wartości rozmyte nie muszą być sumowane 

do 1,0. Prawda twierdzenia, że filiżanka kawy jest gorąca, wynosi 0,8. Prawda twierdzenia, że filiżanka 

kawy jest zimna, może wynosić 0,5. Nie ma ograniczeń co do tego, do czego muszą się składać te 

wartości prawdy. 

Zbiory rozmyte 

Logika rozmyta jest najlepiej rozumiana w kontekście przynależności do zbioru. Załóżmy, że zbierasz 

zestaw deszczowych dni. Czy umieściłbyś dzisiaj w zbiorze? Kiedy masz do czynienia tylko z ostrymi 

stwierdzeniami, które są albo prawdziwe, albo fałszywe, twoje włączenie dnia dzisiejszego do zestawu 

deszczowych dni opiera się na pewności. Mając do czynienia z logiką rozmytą, do zestawu dni 

deszczowych należy doliczyć dzień dzisiejszy za pomocą uporządkowanej pary, takiej jak (dzisiaj, 0.8). 

Pierwszy członek w tak uporządkowanej parze jest kandydatem do włączenia do zbioru, a drugi członek 

to wartość z zakresu od 0 do 1 włącznie, nazywana stopniem przynależności do zbioru. Włączenie 

stopnia przynależności do zbioru ułatwia programistom wymyślenie teorii mnogości opartej na logice 

rozmytej, tak jak rozwija się regularną teorię mnogości. Zbiory rozmyte to zbiory, w których członkowie 

są przedstawiani jako uporządkowane pary zawierające informacje o stopniu przynależności. 

Tradycyjny zbiór, powiedzmy, k elementów, jest szczególnym przypadkiem zbioru rozmytego, w 

którym każdy z tych k elementów ma stopień przynależności 1, a każdy inny element zbioru 

uniwersalnego ma stopień przynależności 0, dla którego powód, dla którego nie zadajesz sobie trudu, 

aby go wymienić. 

Operacje na zestawach rozmytych 

Zwykłe operacje, które możesz wykonać na zwykłych zestawach, to suma, w której bierzesz wszystkie 

elementy, które są w jednym lub drugim zestawie; i skrzyżowanie, w którym bierzesz elementy 

znajdujące się w obu zestawach. W przypadku zbiorów rozmytych branie sumy polega na znalezieniu 

stopnia przynależności, jaki element powinien mieć w nowym zbiorze rozmytym, który jest sumą 



dwóch zbiorów rozmytych. Jeśli a, b, c i d są takie, że ich stopnie przynależności do zbioru rozmytego 

A wynoszą odpowiednio 0,9, 0,4, 0,5 i 0, to zbiór rozmyty A jest określony przez wektor dopasowania 

(0,9, 0,4, 0,5 , 0). Składniki tego wektora dopasowania nazywane są wartościami dopasowania a, b, c i 

d. 

Unia zbiorów rozmytych 

Rozważ połączenie dwóch tradycyjnych zbiorów i elementu, który należy tylko do jednego z tych 

zbiorów. Wcześniej widziałeś, że jeśli traktujesz te zbiory jako zbiory rozmyte, ten element ma stopień 

przynależności 1 w jednym przypadku i 0 w drugim, ponieważ należy do jednego, a nie do drugiego. A 

jednak zamierzasz umieścić ten element w unii. Kryterium, którego używasz w tej akcji, ma związek ze 

stopniami członkostwa. Musisz przyjrzeć się dwóm stopniom przynależności, a mianowicie 0 i 1, i 

wybrać wyższą wartość z nich, a mianowicie 1. Innymi słowy, czego chcesz dla stopnia przynależności 

elementu wymienionego w unii dwóch zbiorów rozmytych, to maksymalna wartość jego stopni 

przynależności w obrębie dwóch zbiorów rozmytych tworzących unię. Jeśli a, b, c i d mają odpowiednie 

stopnie przynależności do zbiorów rozmytych A, B jako A = (0,9, 0,4, 0,5, 0) i B = (0,7, 0,6, 0,3, 0,8), to 

A [kubek ]B = (0,9, 0,6, 0,5, 0,8). 

Przecięcie i dopełnienie dwóch zbiorów rozmytych 

Analogicznie, stopień przynależności elementu w przecięciu dwóch zbiorów rozmytych jest minimalną 

lub mniejszą wartością jego stopnia przynależności indywidualnie w dwóch zbiorach tworzących 

przecięcie. Np. jeśli dzisiaj jest 0,8 stopnia przynależności do zbioru dni deszczowych i 0,5 stopnia 

przynależności do zbioru dni wykonania pracy, to dzień dzisiejszy należy do zbioru dni deszczowych, w 

których praca jest wykonywana w stopniu 0,5, mniejsza o 0,5 i 0,8. Przypomnijmy zbiory rozmyte A i B 

z poprzedniego przykładu. A = (0,9, 0,4, 0,5, 0) i B = (0,7, 0,6, 0,3, 0,8). A[∩]B, który jest przecięciem 

zbiorów rozmytych A i B, otrzymuje się biorąc w każdym składniku mniejszą z wartości znajdujących się 

w tym składniku w A i B. Zatem A[∩]B = ( 0,7, 0,4, 0,3, 0). Idea zbioru uniwersalnego jest zawarta w 

radzeniu sobie ze zbiorami tradycyjnymi. Na przykład, jeśli mówisz o zbiorze osób w związku 

małżeńskim, zbiorem uniwersalnym jest zbiór wszystkich osób. Każdy inny zbiór, który rozważasz w 

tym kontekście, jest podzbiorem zbioru uniwersalnego. Poruszamy kwestię zbioru uniwersalnego, 

ponieważ przy dopełnianiu zbioru tradycyjnego A trzeba wstawić każdy element zbioru uniwersalnego, 

którego nie ma w zbiorze A. Dopełnienie zbioru rozmytego uzyskuje się jednak w następujący sposób 

. W przypadku zbiorów rozmytych, jeżeli stopień przynależności danego elementu wynosi 0,8, to ten 

element nie znajduje się w tym zbiorze w stopniu 1,0 – 0,8 = 0,2. Można więc ustawić stopień 

przynależności w zbiorze rozmytym dopełnienia do dopełnienia w odniesieniu do 1. Jeśli wrócimy do 

scenariusza, w którym w zbiorze dni deszczowych wrócimy do stopnia 0,8, to dzisiaj w zestawie dni 

deszczowych musi być stopień przynależności 0,2 stopnia. zestaw dni bezdeszczowych lub pogodnych. 

Kontynuując nasz przykład zbiorów rozmytych A i B, oznaczając dopełnienie A przez A’, mamy A’ = (0,1, 

0,6, 0,5, 1) i B’ = (0,3, 0,4, 0,7, 0,2). Zauważ, że A' [∩] B' = (0,3, 0,6, 0,7, 1), który jest również 

uzupełnieniem A [duże] B. Możesz w podobny sposób zweryfikować, że dopełnienie A [∪] B jest takie 

samo jak A’[∩] B’. Ponadto A [∩] A' = (0,9, 0,6, 0,5, 1) i A [∩] A' = (0,1, 0,4, 0,5, 0), co nie jest wektorem 

samych zer, jak miałoby to miejsce w konwencjonalnych zestawach. W rzeczywistości A i A’ będą równe 

w tym sensie, że ich wektory dopasowania są takie same, jeśli każdy składnik w wektorze dopasowania 

jest równy 0,5. 

Zastosowania logiki rozmytej 

Zastosowania zbiorów rozmytych i logiki rozmytej można znaleźć w wielu dziedzinach, w tym w 

sztucznej inteligencji, inżynierii, informatyce, badaniach operacyjnych, robotyce i rozpoznawaniu 

wzorców. Pola te są również gotowe do zastosowań w sieciach neuronowych. Wydaje się więc 



naturalne, że rozmycie powinno być wprowadzone do samych sieci neuronowych. W każdym obszarze, 

w którym ludzie muszą sobie pozwolić na podejmowanie decyzji, zbiory rozmyte mogą znaleźć swoje 

miejsce, ponieważ informacje, na których mają być oparte decyzje, mogą nie zawsze być kompletne, a 

wiarygodność rzekomych wartości podstawowych parametrów nie zawsze jest pewna. 

Przykłady logiki rozmytej 

Powiedzmy, że w określonym czasie trzeba wykonać pięć zadań, a każde zadanie wymaga jednej 

dedykowanej do niego osoby. Załóżmy, że jest sześć osób zdolnych do wykonania tych zadań. Ponieważ 

masz więcej niż wystarczającą liczbę osób, nie ma problemu z zaplanowaniem tej pracy i jej 

wykonaniem. Oczywiście, kto zostanie przydzielony do którego zadania, zależy od pewnego kryterium, 

np. całkowitego czasu realizacji, od którego można dokonać pewnej optymalizacji. Ale załóżmy, że te 

sześć osób niekoniecznie jest dostępnych w określonym czasie, o którym mowa. Nagle równanie staje 

się mniej wyraziste. Ocenia się dostępność ludzi. Oto przykład problemu przypisania, w którym można 

użyć zbiorów rozmytych. 

Aplikacje komercyjne 

Obecnie istnieje wiele komercyjnych zastosowań logiki rozmytej. Oto kilka przykładów: 

• Metro w Sendai w Japonii używa rozmytego kontrolera do sterowania wagonem metra. Ten kontroler 

przewyższył ludzkie i konwencjonalne kontrolery, zapewniając płynną jazdę pasażerom w każdym 

terenie i warunkach zewnętrznych. 

• Aparaty i kamery wykorzystują logikę rozmytą do regulacji mechanizmów autofokusa i eliminowania 

drgań spowodowanych drżeniem ręki. 

• Niektóre samochody wykorzystują logikę rozmytą do różnych zastosowań sterowania. Nissan posiada 

patenty na układy hamulcowe z logiką rozmytą, sterowanie skrzynią biegów i wtryskiwacze paliwa. GM 

stosuje w swoich pojazdach Saturn system rozmytej transmisji. 

• Firma FuziWare opracowała i opatentowała rozmyty arkusz kalkulacyjny o nazwie FuziCalc, który 

umożliwia użytkownikom uwzględnienie nieostrości w swoich danych. 

• Opracowano aplikacje do wyszukiwania i dopasowywania obrazów dla określonych obszarów 

zainteresowania pikseli. Avian Systems posiada pakiet oprogramowania o nazwie FullPixelSearch. 

• Narzędzie do tworzenia wykresów i badań giełdowych o nazwie SuperCharts firmy Omega Research 

wykorzystuje logikę rozmytą w jednym ze swoich modułów w celu określenia, czy rynek jest zwyżkowy, 

niedźwiedzi czy neutralny. 

Rozmycie w sieciach neuronowych 

Istnieje wiele sposobów wykorzystania logiki rozmytej w sieciach neuronowych. Być może 

najprostszym sposobem jest użycie funkcji fuzzifier do wstępnego lub końcowego przetwarzania 

danych dla sieci neuronowej. Jest to pokazane na rysunku, gdzie sieć neuronowa ma fuzzifier 

przetwarzania wstępnego, który konwertuje dane na dane rozmyte do zastosowania w sieci 

neuronowej. 



 

Zbudujmy prosty fuzzifier w oparciu o aplikację do przewidywania kierunku giełdy. Załóżmy, że chcesz 

rozmyć jeden zestaw danych wykorzystywanych w sieci, politykę fiskalną Rezerwy Federalnej, w jednej 

z czterech nieostrych kategorii: bardzo akomodacyjna, akomodacyjna, ciasna lub bardzo ciasna. 

Załóżmy, że surowe dane, które musimy zmyć, to stopa dyskontowa i stopa procentowa kontrolowane 

przez Rezerwę Federalną w celu ustalenia polityki fiskalnej. Otóż niska stopa dyskontowa zwykle 

wskazuje na luźną politykę fiskalną, ale zależy to nie tylko od obserwatora, ale także od klimatu 

politycznego. Istnieje prawdopodobieństwo, że dla danej stopy dyskontowej znajdziesz dwie osoby, 

które oferują różne kategorie polityki fiskalnej Fed. Dlatego właściwe jest rozmycie danych, tak aby 

dane, które przedstawiamy sieci neuronowej, były takie, jak zobaczyłby obserwator. Rysunek 2 

przedstawia rozmyte kategorie dla różnych stóp procentowych. Zwróć uwagę, że kategoria tight ma 

największy zasięg. Na dowolnym poziomie stóp procentowych możesz mieć jedną lub kilka możliwych 

kategorii. Jeśli na wykresie występuje tylko jedna stopa procentowa, oznacza to, że członkostwo w tym 

zbiorze rozmytym wynosi 1,0. Jeśli masz trzy możliwe zestawy rozmyte, wymagane jest, aby suma 

członkostwa wynosiła 1,0. Przy oprocentowaniu 8% masz szansę na znalezienie go w kategorii ciasnej 

lub kategorii akomodacyjnej. Aby znaleźć prawdopodobieństwo procentowe z wykresu, weź wysokość 

każdej krzywej przy danej stopie procentowej i znormalizuj ją do długości jednej jednostki. Przy 8%, 

kategoria ciasna ma około 0,8 jednostki wysokości, a akomodacyjna ma około 0,3 jednostki wysokości. 

Suma wynosi około 1,1 jednostki, a prawdopodobieństwo, że wartość będzie ciasna wynosi wtedy 

0,8/1,1 = 0,73, podczas gdy prawdopodobieństwo wartości bycia akomodacyjnym wynosi 0,27. 

 

Kod dla Fuzzifier 

Rozwińmy kod w C++, aby stworzyć prosty fuzzifier. Klasa zwana kategorią jest zdefiniowana w listingu 

1. Ta klasa zawiera dane, które musimy zdefiniować, kategorie na rysunku 2. Istnieją trzy prywatne 

elementy danych o nazwach lowval, midval i highval. Reprezentują one wartości na wykresie, które 

definiują trójkąt kategorii. W kategorii tight lowval wynosi 5,0, midval to 8,5, a highval to 12,0. Klasa 

kategorii umożliwia utworzenie wystąpienia obiektu kategorii i przypisanie do niego parametrów w 

celu jego zdefiniowania. Istnieje również ciąg o nazwie name, który identyfikuje kategorię, np. 

"obcisły." Różne funkcje członkowskie są używane do łączenia się z członkami prywatnych danych. 



Istnieje na przykład setval(), która pozwala ustawić wartość trzech parametrów, podczas gdy 

gethighval() zwraca wartość parametru highval. Funkcja getshare() zwraca względną wartość 

członkostwa w kategorii podanej na wejściu. W omawianym wcześniej przykładzie, gdzie stopa 

dyskontowa Fed wynosi 8,0, a kategoria wąska jest zdefiniowana zgodnie z wykresem na rysunku 3.2, 

metoda getshare() zwróciłaby 0,8. Zauważ, że nie jest to jeszcze znormalizowane. Idąc za tym 

przykładem, wartość getshare() z kategorii akomodacji również zostałaby użyta do określenia wag 

członkostwa. Wagi te określają prawdopodobieństwo w danej kategorii. Generator liczb losowych 

służy do definiowania wartości używanej do wybierania kategorii rozmytej na podstawie 

zdefiniowanych prawdopodobieństw. 

Listing 1 fuzzfier.h 

// fuzzfier.h V. Rao, H. Rao 

// program to fuzzify data 

class category 

{ 

private: 

char name[30]; 

float lowval,highval,midval; 

public: 

category(){}; 

void setname(char *); 

char * getname(); 

void setval(float&,float&,float&); 

float getlowval(); 

float getmidval(); 

float gethighval(); 

float getshare(const float&); 

~category(){}; 

}; 

int randnum(int); 

Przyjrzyjmy się plikowi implementacji z listingu 3.2. 

Listing 3.2 fuzzfier.cpp 

// fuzzfier.cpp V. Rao, H. Rao 

// program to fuzzify data 

#include <iostream.h> 



#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include <string.h> 

#include <fuzzfier.h> 

void category::setname(char *n) 

{ strcpy(name,n); 

} 

char * category::getname() 

{ return name; 

} 

void category::setval(float &h, float &m, float &l) 

{ highval=h; 

midval=m; 

lowval=l; 

} 

float category::getlowval() 

{ 

return lowval; 

} 

float category::getmidval() 

{ 

return midval; 

} 

float category::gethighval() 

{ 

return highval; 

} 

float category::getshare(const float & input) 

{ 

// this member function returns the relative membership 

// of an input in a category, with a maximum of 1.0 



float output; 

float midlow, highmid; 

midlow=midval-lowval; 

highmid=highval-midval; 

// if outside the range, then output=0 

if ((input <= lowval) || (input >= highval)) 

output=0; 

else 

{ 

if (input > midval) 

output=(highval-input)/highmid; 

else 

if (input==midval) 

output=1.0; 

else 

output=(input-lowval)/midlow; 

} 

return output; 

} 

int randomnum(int maxval) 

{ 

// random number generator 

// will return an integer up to maxval 

srand ((unsigned)time(NULL)); 

return rand() % maxval; 

} 

void main() 

{ 

// a fuzzifier program that takes category information: 

// lowval, midval and highval and category name 

// and fuzzifies an input based on 



// the total number of categories and the membership 

// in each category 

int i=0,j=0,numcat=0,randnum; 

float l,m,h, inval=1.0; 

char input[30]=" "; 

category * ptr[10]; 

float relprob[10]; 

float total=0, runtotal=0; 

//input the category information; terminate with `done'; 

while (1) 

{ 

cout << "\nPlease type in a category name, e.g. Cool\n"; 

cout << "Enter one word without spaces\n"; 

cout << "When you are done, type `done' :\n\n"; 

ptr[i]= new category; 

cin >> input; 

if ((input[0]=='d' && input[1]=='o' && 

input[2]=='n' && input[3]=='e')) break; 

ptr[i]->setname(input); 

cout << "\nType in the lowval, midval and highval\n"; 

cout << "for each category, separated by spaces\n"; 

cout << " e.g. 1.0 3.0 5.0 :\n\n"; 

cin >> l >> m >> h; 

ptr[i]->setval(h,m,l); 

i++; 

} 

numcat=i; // number of categories 

// Categories set up: Now input the data to fuzzify 

cout <<"\n\n"; 

cout << "===================================\n"; 

cout << "==Fuzzifier is ready for data==\n"; 



cout << "===================================\n"; 

while (1) 

{ 

cout << "\ninput a data value, type 0 to terminate\n"; 

cin >> inval; 

if (inval == 0) break; 

// calculate relative probabilities of 

// input being in each category 

total=0; 

for (j=0;j<numcat;j++) 

{ 

relprob[j]=100*ptr[j]->getshare(inval); 

total+=relprob[j]; 

} 

if (total==0) 

{ 

cout << "data out of range\n"; 

exit(1); 

} 

randnum=randomnum((int)total); 

j=0; 

runtotal=relprob[0]; 

while ((runtotal<randnum)&&(j<numcat)) 

{ 

j++; 

runtotal += relprob[j]; 

} 

cout << "\nOutput fuzzy category is ==> " << 

ptr[j]->getname()<<"<== \n"; 

cout <<"category\t"<<"membership\n"; 

cout <<"---------------\n"; 



for (j=0;j<numcat;j++) 

{ 

cout << ptr[j]->getname()<<"\t\t"<< 

(relprob[j]/total) <<"\n"; 

} 

} 

cout << "\n\nAll done. Have a fuzzy day !\n"; 

} 

Ten program najpierw konfiguruje wszystkie zdefiniowane przez Ciebie kategorie. Może to być 

przykład, który wybieramy lub dowolny przykład, który możesz wymyślić. Po zdefiniowaniu kategorii 

możesz zacząć wprowadzać dane, które mają być rozmyte. Gdy wprowadzasz dane, widzisz, że w grę 

wchodzi aspekt prawdopodobieństwa. Jeśli wpiszesz tę samą wartość dwa razy, możesz otrzymać 

różne kategorie! Wkrótce zobaczysz przykładowe dane wyjściowe, ale najpierw uwagę techniczną 

dotyczącą konfiguracji ważonych prawdopodobieństw. Najlepszym sposobem na wyjaśnienie tego jest 

przykład. Załóżmy, że zdefiniowałeś trzy kategorie, A, B i C. Załóżmy, że kategoria A ma przynależność 

względną 0,8, kategoria B 0,4, a kategoria C 0,2. W programie te liczby są najpierw mnożone przez 100, 

więc otrzymujesz A=80, B=40 i C=20. Teraz są one przechowywane w wektorze z indeksem j 

zainicjowanym, aby wskazywał na pierwszą kategorię. Załóżmy, że te trzy liczby reprezentują trzy 

sąsiadujące ze sobą pojemniki liczbowe, które są ze sobą połączone. Teraz wybierz losową liczbę do 

indeksowania w koszu, która ma maksymalną wartość (80+40+20). Jeśli liczba wynosi 100, to jest 

większa niż 80 i mniejsza niż (80+40), trafiasz do drugiego przedziału, który reprezentuje B. Czy ten 

schemat daje ważone prawdopodobieństwa? Tak, ponieważ wielkość kosza (przy równomiernym 

rozłożeniu w nim losowych indeksów) określa prawdopodobieństwo wpadnięcia do kosza. Dlatego 

prawdopodobieństwo wpadnięcia do kosza A wynosi 80/(80+40+20). Przykładowe wyjście z programu 

pokazano poniżej. Nasze dane wejściowe są pisane kursywą; dane wyjściowe komputera nie są. W tym 

przykładzie wprowadzono kategorie zdefiniowane przez wykres na rysunku 3.2. Po skonfigurowaniu 

kategorii pierwszy wpis danych 4.0 zostaje rozmyty do kategorii akomodacyjnej. Pamiętaj, że 

członkostwa są również prezentowane w każdej kategorii. Ta sama wartość jest wprowadzana 

ponownie i tym razem zostaje rozmyta do bardzo akomodacyjnej kategorii. Przy ostatnim wpisie 

danych 12,5 widać, że tylko bardzo wąska kategoria zawiera członkostwo dla tej wartości. We 

wszystkich przypadkach zauważysz, że suma członkostwa wynosi 1,0. 

fuzzfier 

Please type in a category name, e.g. Cool 

Enter one word without spaces 

When you are done, type `done' : 

v.accommodative 

Type in the lowval, midval and highval 

for each category, separated by spaces 

e.g. 1.0 3.0 5.0 : 



0 3 6 

Please type in a category name, e.g. Cool 

Enter one word without spaces 

When you are done, type `done' : 

accommodative 

Type in the lowval, midval and highval 

for each category, separated by spaces 

e.g. 1.0 3.0 5.0 : 

3 6 9 

Please type in a category name, e.g. Cool 

Enter one word without spaces 

When you are done, type `done' : 

tight 

Type in the lowval, midval and highval 

for each category, separated by spaces 

e.g. 1.0 3.0 5.0 : 

5 8.5 12 

Please type in a category name, e.g. Cool 

Enter one word without spaces 

When you are done, type `done' : 

v.tight 

Type in the lowval, midval and highval 

for each category, separated by spaces 

e.g. 1.0 3.0 5.0 : 

10 12 14 

Please type in a category name, e.g. Cool 

Enter one word without spaces 

When you are done, type `done' : 

done 

=================================== 

==Fuzzifier is ready for data== 



=================================== 

input a data value, type 0 to terminate 

4.0 

Output fuzzy category is ==> accommodative<== 

category membership 

----------------------------- 

v.accommodative 0.666667 

accommodative 0.333333 

tight 0 

v.tight 0 

input a data value, type 0 to terminate 

4.0 

Output fuzzy category is ==> v.accommodative<== 

category membership 

----------------------------- 

v.accommodative 0.666667 

accommodative 0.333333 

tight 0 

v.tight 0 

input a data value, type 0 to terminate 

7.5 

Output fuzzy category is ==> accommodative<== 

category membership 

----------------------------- 

v.accommodative 0 

accommodative 0.411765 

tight 0.588235 

v.tight 0 

input a data value, type 0 to terminate 

11.0 

Output fuzzy category is ==> tight<== 



category membership 

----------------------------- 

v.accommodative 0 

accommodative 0 

tight 0.363636 

v.tight 0.636364 

input a data value, type 0 to terminate 

12.5 

Output fuzzy category is ==> v.tight<== 

category membership 

----------------------------- 

v.accommodative 0 

accommodative 0 

tight 0 

v.tight 1 

input a data value, type 0 to terminate 

0 

All done. Have a fuzzy day ! 

Rozmyte systemy sterowania 

Najbardziej rozpowszechnione obecnie zastosowanie logiki rozmytej dotyczy aplikacji sterowania 

rozmytego. Możesz użyć logiki rozmytej, aby klimatyzator schłodził pomieszczenie. Możesz też 

zaprojektować system metra, który będzie wykorzystywał logikę rozmytą do sterowania układem 

hamulcowym w celu płynnego i dokładnego zatrzymania. System sterowania to system z zamkniętą 

pętlą, który zazwyczaj steruje maszyną w celu uzyskania określonej pożądanej reakcji, biorąc pod 

uwagę szereg danych wejściowych z otoczenia. Rozmyty system sterowania to system z zamkniętą 

pętlą, który wykorzystuje proces fuzzyfikacji, jak pokazano w przykładzie programu polityki Rezerwy 

Federalnej, do generowania rozmytych danych wejściowych do silnika wnioskowania, który jest bazą 

wiedzy o działaniach, które należy podjąć. Proces odwrotny, zwany rozmyciem, jest również używany 

w systemie sterowania rozmytego do tworzenia wyraźnych, rzeczywistych wartości, które można 

zastosować w maszynie lub procesie pod kontrolą. W Japonii kontrolery rozmyte są używane do 

sterowania wieloma maszynami, w tym pralkami i kamerami. Rysunek.3 przedstawia schemat 

rozmytego systemu sterowania. Główne części tego systemu zamkniętej pętli to: 



 

• maszyna pod kontrolą - jest to maszyna lub proces, którym sterujesz np. pralka 

• wyjścia - są to zmierzone zachowania odpowiedzi urządzenia, na przykład temperatura wody 

• wyjścia rozmyte - są to te same wyjścia przepuszczane przez fuzzifier, np. gorące lub bardzo zimne 

• silnik wnioskowania/baza reguł rozmytych - silnik wnioskowania konwertuje dane wyjściowe rozmyte 

na akcje, które należy wykonać, uzyskując dostęp do reguł rozmytych w bazie reguł rozmytych. 

Przykład reguły rozmytej: JEŚLI wyjście jest bardzo zimne, TO zwiększ nastawę temperatury wody o 

bardzo dużą wartość 

• wejścia rozmyte - są to działania rozmyte do wykonania, takie jak zwiększenie ustawienia 

temperatury wody o bardzo dużą wartość 

• wejścia - są to (ostre) pokrętła na maszynie do sterowania jej zachowaniem, np. ustawienie 

temperatury wody = 3,423, przeliczone z wejść rozmytych za pomocą defuzzifier 

Kluczem do opracowania rozmytego systemu sterowania jest iteracyjne skonstruowanie bazy reguł 

rozmytych, które dadzą żądaną odpowiedź z maszyny. Konstruujesz te rozmyte reguły na podstawie 

wiedzy o problemie. W wielu przypadkach jest to bardzo intuicyjne i zapewnia solidny system 

sterowania w bardzo krótkim czasie. 

Rozmycie w sieciach neuronowych 

Rozmycie może wchodzić do sieci neuronowych w celu zdefiniowania wag ze zbiorów rozmytych. 

Porównanie systemów eksperckich z systemami rozmytymi jest ważne do zrozumienia w kontekście 

sieci neuronowych. Systemy eksperckie opierają się na ścisłych zasadach. Takie rygorystyczne zasady 

mogą nie zawsze być dostępne. Systemy eksperckie muszą uwzględniać wyczerpujący zestaw 

możliwości. Takie zbiory mogą nie być wcześniej znane. Kiedy sztywne zasady nie są możliwe i kiedy 

nie wiadomo, czy możliwości są wyczerpujące, podejście systemów eksperckich nie jest dobre. 

Niektóre sieci neuronowe, dzięki funkcjom uczenia i uczenia się, mogą funkcjonować w 

nieoczekiwanych sytuacjach. W tym przypadku sieci neuronowe mają przewagę nad systemami 

ekspertowymi i mogą zarządzać znacznie mniejszą ilością informacji, niż potrzebują systemy 

ekspertowe. Jedną z form rozmycia w sieciach neuronowych jest rozmyta mapa poznawcza. Rozmyta 

mapa poznawcza jest jak dynamiczna maszyna stanów ze stanami rozmytymi. Tradycyjna maszyna 

stanów to maszyna ze zdefiniowanymi stanami i wyjściami powiązanymi z każdym stanem. Przejścia ze 

stanu do stanu odbywają się zgodnie ze zdarzeniami wejściowymi lub bodźcami. Rozmyta mapa 

poznawcza wygląda jak maszyna stanów, ale ma stany rozmyte (nie tylko 1 lub 0). Na każdej ścieżce 

przejścia masz zestaw wag, które można nauczyć się z zestawu danych treningowych. Nasze podejście 

do rozmycia w sieciach neuronowych opiera się na omówieniu rozmytej pamięci skojarzeniowej, w 

skrócie FAM, która podobnie jak rozmyta mapa poznawcza została opracowana przez Barta Kosko.  



Wyszkolone neuronowo systemy rozmyte 

Do tej pory rozważaliśmy rolę logiki rozmytej w sieciach neuronowych. Odwrotna zależność, sieci 

neuronowe w systemach rozmytych, jest również aktywnym obszarem badań. Aby zbudować system 

rozmyty, musisz mieć zestaw reguł członkostwa dla kategorii rozmytych. Czasami trudno jest 

wydedukować te reguły członkostwa przy danym zestawie złożonych danych. Dlaczego nie wykorzystać 

sieci neuronowej do zdefiniowania reguł rozmytych? Sieć neuronowa jest dobra w odkrywaniu relacji 

i wzorców w danych i może być używany do wstępnego przetwarzania danych w systemie rozmytym. 

Co więcej, sieć neuronowa, która może uczyć się nowych relacji z nowymi danymi wejściowymi, może 

zostać wykorzystana do udoskonalenia reguł rozmytych w celu stworzenia rozmytego systemu 

adaptacyjnego. Trening neuronowego systemu rozmytego są używane w wielu zastosowaniach 

komercyjnych, zwłaszcza w Japonii: 

• Laboratorium Międzynarodowych Badań Inżynierii Rozmytej (LIFE) w Jokohamie w Japonii posiada 

sieć neuronową propagacji wstecznej, która wyprowadza reguły rozmyte i funkcje członkostwa. System 

LIFE został z powodzeniem zastosowany do systemu wsparcia handlu dewizowego z około 5000 

regułami rozmytymi. 

• Firma Ford Motor Company opracowała możliwe do przeszkolenia systemy rozmyte do kontroli 

prędkości jazdy na biegu jałowym w samochodach. 

• National Semiconductor Corporation posiada oprogramowanie o nazwie NeuFuz, które obsługuje 

generowanie reguł rozmytych za pomocą sieci neuronowej dla aplikacji sterujących. 

• Wiele japońskich produktów konsumenckich i przemysłowych wykorzystuje sieci neuronowe z 

systemami rozmytymi, w tym odkurzacze, urządzenia do gotowania ryżu, pralki i kserokopiarki. 

• Firma AEG Corporation z Niemiec używa w swojej pralce oszczędzającej wodę i energię wyszkolonego 

przez sieć neuronową systemu sterowania rozmytego. Po załadowaniu pralki mierzy poziom wody za 

pomocą czujnika ciśnienia i określa ilość prania w pralce na podstawie prędkości i objętości wody. W 

sumie 157 reguł zostało wygenerowanych przez sieć neuronową, która została wytrenowana na 

danych korelujących ilość prania z pomiarem poziomu wody na czujniku. 

Podsumowanie 

Tu przeczytasz o logice rozmytej, zbiorach rozmytych i prostych operacjach na zbiorach rozmytych. 

Logika rozmyta, w przeciwieństwie do logiki Boole'a, ma więcej niż dwie kategorie włączenia lub 

wyłączenia do opisania zachowania systemów. Używasz wartości członkostwa dla danych w 

kategoriach rozmytych, które mogą się pokrywać. W tym rozdziale opracowałeś również program 

fuzzifier w C++, który pobiera wartości ostre i konwertuje je na wartości rozmyte, na podstawie 

zdefiniowanych przez Ciebie kategorii i przynależności. W przypadku sieci neuronowych logika rozmyta 

może służyć jako filtr przetwarzania końcowego lub przetwarzania wstępnego. Kosko opracował sieci 

neuronowe wykorzystujące rozmycie i nazwał je rozmytą pamięcią skojarzeniową, co zostanie 

omówione w dalszych rozdziałach. Przeczytałeś również o tym, jak sieci neuronowe mogą być używane 

w systemach rozmytych do definiowania funkcji przynależności i reguł rozmytych. 



Konstruowanie sieci neuronowej 

Pierwszy przykład implementacji C++ 

Sieć neuronowa, którą przedstawiliśmy w Częsci 1, jest przykładem sieci Hopfielda z pojedynczą 

warstwą. Teraz przedstawiamy implementację tej sieci w C++. Załóżmy, że umieściliśmy na tej warstwie 

cztery neurony, wszystkie połączone ze sobą, jak pokazano na rysunku .Niektóre z tych połączeń mają 

wagę dodatnią, a reszta ujemną. Możesz przypomnieć sobie z wcześniejszej prezentacji tego przykładu, 

że do wyznaczenia macierzy wag użyliśmy dwóch wzorców wejściowych. Sieć przywołuje je, gdy dane 

wejściowe są prezentowane w sieci, pojedynczo. Wejścia te są binarne i ortogonalne, dzięki czemu 

zapewnione jest ich stabilne przywoływanie. Każdy składnik binarnego wzorca wejściowego ma 

wartość 0 lub 1. Dwa wektory są ortogonalne, gdy ich iloczyn skalarny - suma iloczynów 

odpowiadających im składników - wynosi zero. Przykładem binarnego wzorca wejściowego jest 1 0 1 0 

0. Przykładem pary wektorów ortogonalnych jest (0, 1, 0, 0, 1) i (1, 0, 0, 1, 0). Przykładem pary 

wektorów, które nie są ortogonalne, są (0, 1, 0, 0, 1) i (1, 1, 0, 1, 0). Te dwa ostatnie wektory mają 

iloczyn skalarny równy 1, różny od 0. 

 

Dwa wzorce, dla których chcemy, aby sieć miała stabilne przywoływanie, to A = (1, 0, 1, 0) i B = (0, 1, 

0, 1). Macierz wag W jest podawana w następujący sposób: 

 

UWAGA: Pozytywne powiązania (wartości ze znakami dodatnimi) zwykle zachęcają do porozumienia 

w stabilnej konfiguracji, podczas gdy ujemne powiązania (wartości ze znakami ujemnymi) mają 

tendencję do zniechęcania do porozumienia w stabilnej konfiguracji. Potrzebujemy również funkcji 

progowej i definiujemy ją za pomocą wartości progowej [theta] w następujący sposób: 

 

Wartość progowa [theta] jest wykorzystywana jako wartość odcięcia dla aktywacji neuronu, aby 

umożliwić mu odpalenie. Aktywacja powinna być równa lub przekraczać wartość progową dla neuronu 

do odpalenia, co oznacza, że ma wyjście 1. W naszej sieci Hopfielda [theta] jest przyjmowane jako 0. 

W jedynej warstwie tej sieci znajdują się cztery neurony. Dane wyjściowe pierwszego węzła to dane 

wyjściowe funkcji progowej. Argumentem dla funkcji progowej jest aktywacja węzła. A aktywacja 



węzła jest iloczynem skalarnym wektora wejściowego i pierwszej kolumny macierzy wag. Więc jeśli 

wektor wejściowy to A, iloczyn skalarny wynosi 3, a f(3) = 1. Iloczyny skalarne drugiego, trzeciego i 

czwartego węzła wynoszą odpowiednio –6, 3 i –6. Odpowiednimi wyjściami są zatem 0, 1 i 0. Oznacza 

to, że wyjściem sieci jest wektor (1, 0, 1, 0), który jest taki sam jak wzorzec wejściowy. Dlatego sieć 

przywołała przedstawiony schemat. W przypadku prezentacji B iloczyn skalarny uzyskany w pierwszym 

węźle wynosi –6, a wynik wynosi 0. Aktywacje wszystkich czterech węzłów wraz z funkcją progową dają 

(0, 1, 0, 1) jako wynik z sieci, co oznacza, że sieć przywołała również B. Macierz wag działała dobrze z 

obydwoma wzorcami wejściowymi i nie musimy jej modyfikować. 

Klasy w implementacji C++ 

W naszej implementacji tej sieci w C++ występują następujące klasy: klasa sieci i klasa neuronu. W 

naszej implementacji tworzymy sieć z czterema neuronami, a te cztery neurony są ze sobą połączone. 

Neuron nie jest jednak połączony z samym sobą. Oznacza to, że w skierowanym grafie reprezentującym 

sieć nie ma krawędzi, w której krawędź jest od jednego węzła do samej siebie. Ale dla uproszczenia 

moglibyśmy udawać, że takie połączenie istnieje i ma wagę 0, więc macierz wag ma zera na swojej 

głównej przekątnej. Funkcje, które decydują o aktywacji neuronów i wyjściu z sieci, są deklarowane 

jako publiczne. Dzięki temu są widoczne i dostępne bez ograniczeń. Aktywacje neuronów są obliczane 

za pomocą funkcji zdefiniowanych w klasie neuronów. Gdy w sieci neuronowej jest więcej niż jedna 

warstwa, wyjścia neuronów w jednej warstwie stają się wejściami dla neuronów w następnej warstwie. 

Aby ułatwić przekazywanie danych wyjściowych z jednej warstwy jako danych wejściowych do innej 

warstwy, nasze implementacje C++ obliczają wyjścia neuronów w klasie sieci. Z tego powodu funkcja 

progu jest członkiem klasy sieci. Robimy to również dla sieci Hopfield. Aby sprawdzić, czy sieć uzyskała 

prawidłowe przywołanie, dokonujesz porównań między prezentowanym wzorcem a wyjściem sieci, 

komponent po komponencie. 

Program C++ dla sieci Hopfield 

Dla wygody każdy program C++ składa się z dwóch komponentów: Jednym z nich jest plik nagłówkowy 

ze wszystkimi deklaracjami klas i listami plików bibliotek dołączanych; drugi to plik źródłowy, który 

zawiera plik nagłówkowy i szczegółowe opisy funkcji składowych klas zadeklarowanych w pliku 

nagłówkowym. Umieszczasz również funkcję main w pliku źródłowym. Większość obliczeń jest 

wykonywana przez funkcje składowe klasy, gdy obiekty klasy są tworzone w funkcji main i wykonywane 

są wywołania odpowiednich funkcji. Jak wiadomo, plik nagłówkowy ma rozszerzenie .h (lub .hpp), a 

plik źródłowy ma rozszerzenie .cpp, co wskazuje, że jest to plik kodu C++. Można mieć zawartość pliku 

nagłówkowego zapisaną na początku pliku .cpp i pracować tylko z jednym plikiem, ale rozdzielenie 

deklaracji i implementacji na dwa pliki pozwala na zmianę implementacji klasy (.cpp) bez zmiana 

interfejsu na klasę (.h). 

Plik nagłówkowy programu C++ dla sieci Hopfield 

Listing 1 zawiera Hop.h, plik nagłówkowy programu C++ dla sieci Hopfield. Wymienione w nim pliki 

dołączane to stdio.h, iostream.h i math.h. Plik iostream.h zawiera deklaracje i szczegóły strumieni C++ 

dla danych wejściowych i wyjściowych. Klasa sieci i klasa neuronów są zadeklarowane w Hop.h. 

Elementy członkowskie danych i funkcje członkowskie są deklarowane w każdej klasie, a ich 

dostępność jest określana za pomocą słów kluczowych protected lub public. 

Listing 1Plik nagłówkwy dla programu C++ dla sieci Hopfield. 

//Hop.h V. Rao, H. Rao 

//Single layer Hopfield Network with 4 neurons 



#include <stdio.h> 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

class neuron 

{ protected: 

int activation; 

friend class network; 

public: 

int weightv[4]; 

neuron() {}; 

neuron(int *j) ; 

int act(int, int*); 

}; 

class network 

{ 

public: 

neuron nrn[4]; 

int output[4]; 

int threshld(int) ; 

void activation(int j[4]); 

network(int*,int*,int*,int*); 

}; 

Uwagi dotyczące pliku nagłówkowego Hop.h 

Zauważ, że aktywacja elementu danych w klasie neuronu jest zadeklarowana jako chroniona. Aby 

aktywacja członków klasy neuronu była dostępna dla klasy sieci, sieć jest zadeklarowana jako klasa 

zaprzyjaźniona w klasie neuron. Ponadto istnieją dwa konstruktory dla neuronu klasy. Jeden z nich 

tworzy neuron obiektowy bez inicjowania żadnych składowych danych. Drugi tworzy neuron 

obiektowy i inicjuje wagi połączeń. 

Kod źródłowy sieci Hopfield 

Listing 2 zawiera kod źródłowy programu C++ dla sieci Hopfield w pliku Hop.cpp. W tym miejscu 

zaimplementowano funkcje składowe klas zadeklarowanych w Hop.h. Funkcja main zawiera wzorce 

wejściowe, wartości inicjujące macierz wag oraz wywołania konstruktora klasy sieciowej i innych 

funkcji składowych klasy sieciowej. 

Listing 2 Kod źródłowy programu C++ dla sieci Hopfield. 



//Hop.cpp V. Rao, H. Rao 

//Single layer Hopfield Network with 4 neurons 

#include "hop.h" 

neuron::neuron(int *j) 

{ 

int i; 

for(i=0;i<4;i++) 

{ 

weightv[i]= *(j+i); 

} 

} 

int neuron::act(int m, int *x) 

{ 

int i; 

int a=0; 

for(i=0;i<m;i++) 

{ 

a += x[i]*weightv[i]; 

} 

return a; 

} 

int network::threshld(int k) 

{ 

if(k>=0) 

return (1); 

else 

return (0); 

} 

network::network(int a[4],int b[4],int c[4],int d[4]) 

{ 

nrn[0] = neuron(a) ; 



nrn[1] = neuron(b) ; 

nrn[2] = neuron(c) ; 

nrn[3] = neuron(d) ; 

} 

void network::activation(int *patrn) 

{ 

int i,j; 

for(i=0;i<4;i++) 

{ 

for(j=0;j<4;j++) 

{ 

cout<<"\n nrn["<<i<<"].weightv["<<j<<"] is " 

<<nrn[i].weightv[j]; 

} 

nrn[i].activation = nrn[i].act(4,patrn); 

cout<<"\nactivation is "<<nrn[i].activation; 

output[i]=threshld(nrn[i].activation); 

cout<<"\noutput value is "<<output[i]<<"\n"; 

} 

} 

void main () 

{ 

int patrn1[]= {1,0,1,0},i; 

int wt1[]= {0,-3,3,-3}; 

int wt2[]= {-3,0,-3,3}; 

int wt3[]= {3,-3,0,-3}; 

int wt4[]= {-3,3,-3,0}; 

cout<<"\nTHIS PROGRAM IS FOR A HOPFIELD NETWORK WITH A SINGLE LAYER OF"; 

cout<<"\n4 FULLY INTERCONNECTED NEURONS. THE NETWORK SHOULD RECALL THE"; 

cout<<"\nPATTERNS 1010 AND 0101 CORRECTLY.\n"; 

//create the network by calling its constructor. 



// the constructor calls neuron constructor as many times as the number of 

// neurons in the network. 

network h1(wt1,wt2,wt3,wt4); 

//present a pattern to the network and get the activations of the neurons 

h1.activation(patrn1); 

//check if the pattern given is correctly recalled and give message 

for(i=0;i<4;i++) 

{ 

if (h1.output[i] == patrn1[i]) 

cout<<"\n pattern= "<<patrn1[i]<< 

" output = "<<h1.output[i]<<" component matches"; 

else 

cout<<"\n pattern= "<<patrn1[i]<< 

" output = "<<h1.output[i]<< 

" discrepancy occurred"; 

} 

cout<<"\n\n"; 

int patrn2[]= {0,1,0,1}; 

h1.activation(patrn2); 

for(i=0;i<4;i++) 

{ 

if (h1.output[i] == patrn2[i]) 

cout<<"\n pattern= "<<patrn2[i]<< 

" output = "<<h1.output[i]<<" component matches"; 

else 

cout<<"\n pattern= "<<patrn2[i]<< 

" output = "<<h1.output[i]<< 

" discrepancy occurred"; 

} 

} 

Komentarze do programu C++ dla SieciHopfield 



Zwróć uwagę na użycie operatora strumienia wyjściowego cout<< do wyprowadzania tekstu jak  ciągi 

znaków lub wyjście numeryczne. C++ ma klasy istream i ostream, z których pochodzi klasa iostream. 

Standardowymi strumieniami wejściowymi i wyjściowymi są odpowiednio cin i cout, używane 

odpowiednio z operatorami >> i <<. Użycie cout dla strumienia wyjściowego jest znacznie prostsze niż 

użycie funkcji C printf. Jak widać, nie ma sugerowanego formatowania danych wyjściowych. Istnieje 

jednak przepis, który pozwala sformatować wyjście podczas korzystania z cout. Zwróć także uwagę na 

sposób wprowadzania komentarzy w programie. Linia z komentarzami powinna zaczynać się 

podwójnym ukośnikiem //. W przeciwieństwie do C, komentarz nie musi kończyć się podwójnym 

ukośnikiem. Oczywiście, jeśli komentarze rozciągają się na kolejne wiersze, każdy taki wiersz powinien 

mieć na początku podwójny ukośnik. Nadal możesz używać pary, /* na początku z */ na końcu linii 

komentarzy, tak jak to robisz w C. Jeśli komentarz będzie kontynuowany przez wiele linii, łatwiej będzie 

rozgraniczyć komentarze za pomocą funkcji C. Neurony w sieci należą do klasy sieci i są identyfikowane 

skrótem nrn. W programie dwa wzorce, 1010 i 0101, są prezentowane w sieci pojedynczo. 

Dane wyjściowe z programu C++ dla sieci Hopfield 

Wynik tego programu jest następujący i nie wymaga wyjaśnień. Po uruchomieniu tego programu 

prawdopodobnie zobaczysz wiele danych wyjściowych, więc aby spokojnie spojrzeć na dane 

wyjściowe, użyj przekierowania. Wpisz Hop > nazwa pliku, a wynik zostanie zapisany w pliku, który 

możesz edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu lub listy, używając typu polecenia filename | 

more . 

THIS PROGRAM IS FOR A HOPFIELD NETWORK WITH A SINGLE LAYER OF 4 FULLY 

INTERCONNECTED NEURONS. THE NETWORK SHOULD RECALL THE PATTERNS 1010 AND 

0101 CORRECTLY. 

nrn[0].weightv[0] is 0 

nrn[0].weightv[1] is -3 

nrn[0].weightv[2] is 3 

nrn[0].weightv[3] is -3 

activation is 3 

output value is 1 

nrn[1].weightv[0] is -3 

nrn[1].weightv[1] is 0 

nrn[1].weightv[2] is -3 

nrn[1].weightv[3] is 3 

activation is -6 

output value is 0 

nrn[2].weightv[0] is 3 

nrn[2].weightv[1] is -3 

nrn[2].weightv[2] is 0 



nrn[2].weightv[3] is -3 

activation is 3 

output value is 1 

nrn[3].weightv[0] is -3 

nrn[3].weightv[1] is 3 

nrn[3].weightv[2] is -3 

nrn[3].weightv[3] is 0 

activation is -6 

output value is 0 

pattern= 1 output = 1 component matches 

pattern= 0 output = 0 component matches 

pattern= 1 output = 1 component matches 

pattern= 0 output = 0 component matches 

nrn[0].weightv[0] is 0 

nrn[0].weightv[1] is -3 

nrn[0].weightv[2] is 3 

nrn[0].weightv[3] is -3 

activation is -6 

output value is 0 

nrn[1].weightv[0] is -3 

nrn[1].weightv[1] is 0 

nrn[1].weightv[2] is -3 

nrn[1].weightv[3] is 3 

activation is 3 

output value is 1 

nrn[2].weightv[0] is 3 

nrn[2].weightv[1] is -3 

nrn[2].weightv[2] is 0 

nrn[2].weightv[3] is -3 

activation is -6 

output value is 0 



nrn[3].weightv[0] is -3 

nrn[3].weightv[1] is 3 

nrn[3].weightv[2] is -3 

nrn[3].weightv[3] is 0 

activation is 3 

output value is 1 

pattern= 0 output = 0 component matches 

pattern= 1 output = 1 component matches 

pattern= 0 output = 0 component matches 

pattern= 1 output = 1 component matches 

Dalsze uwagi na temat programu i jego wyników 

Przypomnijmy nasze wcześniejsze omówienie tego przykładu w Części 1. Co sieć daje jako wynik, jeśli 

przedstawimy wzorzec inny niż zarówno A, jak i B? Jeśli C = (0, 1, 0, 0) jest wzorcem wejściowym, 

aktywacja (iloczyny skalarne) wyniesie –3, 0, –3, 3, co daje wyjścia (stan następny) neuronów 0,1,0, 1, 

aby B został odwołany. Jest to dość interesujące, ponieważ gdybyśmy chcieli wprowadzić B, a 

popełniliśmy drobny błąd i zamiast tego przedstawiliśmy C, sieć wywoła B. Możesz uruchomić program, 

zmieniając wzorzec na 0, 1, 0, 0 i kompilacja ponownie, aby zobaczyć, że wzorzec B został przywołany. 

Innym elementem przykładu z rozdziału 1 jest to, że macierz wag W nie jest jedyną macierzą wag, która 

umożliwiłaby sieci poprawne przywołanie wzorców A i B. Jeśli zastąpimy 3 i –3 w macierzy odpowiednio 

2 i –2, otrzymana macierz ułatwi tę samą wydajność sieci. Jednym ze sposobów sprawdzenia tego jest 

odpowiednia zmiana wt1, wt2, wt3, wt4 podanych w programie oraz skompilowanie i ponowne 

uruchomienie programu. Powodem, dla którego działają obie matryce wagowe, jest to, że są ze sobą 

ściśle powiązane. W rzeczywistości jeden jest skalarną (stałą) wielokrotnością drugiego, to znaczy, jeśli 

pomnożysz każdy element macierzy przez ten sam skalar, czyli 2/3, otrzymasz odpowiednią macierz w 

przypadku zastąpienia 3 i -3 odpowiednio z 2 i –2. 

Nowa macierz wag, która przywołuje więcej wzorców 

Kontynuujmy omawianie tego przykładu. Załóżmy, że jesteśmy zainteresowani tym, aby oprócz 

wzorców A i B również prawidłowo przywołać wzorce E = (1, 0, 0, 1) i F = (0, 1, 1, 0). Będziemy trenować 

sieć i wymyślić algorytm uczenia się, który omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części . 

Wymyślamy macierz W1, która następuje. 

 

Spróbuj użyć tej modyfikacji macierzy wag w programie źródłowym, a następnie skompiluj i uruchom 

program, aby zobaczyć, że sieć pomyślnie przywołuje wszystkie cztery wzorce A, B, E i F. 



UWAGA: Przedstawiona implementacja C++ nie zawiera funkcji aktualizacji asynchronicznej 

wspomnianej w Rozdziale 1, która nie jest konieczna dla przedstawionych wzorców. Kodowanie tej 

funkcji pozostawiono jako ćwiczenie dla czytelnika. 

Oznaczanie wagi 

Być może zastanawiasz się, w jaki sposób te macierze wag zostały opracowane w poprzednim 

przykładzie, ponieważ do tej pory omawialiśmy tylko, jak sieć wykonuje swoją pracę i jak wdrożyć 

model. Nauczyłeś się, że wybór matrycy wagowej niekoniecznie jest wyjątkowy. Ale chcesz mieć 

pewność, że istnieje pewien ustalony sposób, poza próbami i błędami, na skonstruowanie macierzy 

wag. Możesz przejść do tego w następujący sposób. 

Mapowanie binarne na bipolarne 

Spójrzmy na poprzedni przykład. Widziałeś, że zastępując każde 0 w ciągu binarnym przez –1, 

otrzymujesz odpowiedni ciąg dwubiegunowy. Jeśli zachowasz wszystkie jedynki i zamienisz każde 0 na 

–1, otrzymasz formułę dla powyższej opcji. Możesz zastosować następującą funkcję do każdego bitu w 

ciągu: 

f(x) = 2x – 1 

UWAGA: Kiedy podasz binarny bit x, otrzymasz odpowiedni dwubiegunowy znak f(x) 

W przypadku mapowania odwrotnego, które zamienia ciąg bipolarny w ciąg binarny, użyj następującej 

funkcji: 

f(x) = (x + 1) / 2 

UWAGA: Kiedy podasz dwubiegunowy znak x, otrzymasz odpowiedni bit binarny f(x) 

Wkład wzorca do wagi 

Następnie pracujemy z bipolarnymi wersjami wzorców wejściowych. Bierzesz każdy wzorzec do 

przywołania, pojedynczo, i określasz jego udział w macierzy wag sieci. Wkład każdego wzoru sam w 

sobie jest macierzą. Wielkość takiej macierzy jest taka sama jak macierz wag sieci. Następnie dodaj te 

wkłady w sposób, w jaki dodawane są macierze, a otrzymasz macierz wag dla sieci, która jest również 

nazywana macierzą korelacji. Znajdźmy wkład wzorca A = (1, 0, 1, 0): Po pierwsze, zauważymy, że 

odwzorowanie binarne na bipolarne A = (1, 0, 1, 0) daje wektor (1, –1 , 1, –1). Następnie bierzemy 

transpozycję i mnożymy, tak jak macierze są mnożone i widzimy co następuje: 

 

Teraz odejmij 1 od każdego elementu na głównej przekątnej (która biegnie od lewego górnego rogu 

do prawego dolnego). Ta operacja daje taki sam wynik, jak odjęcie macierzy jednostkowej od podanej 

macierzy i otrzymanie zer na głównej przekątnej. Otrzymana macierz, która jest podana dalej, jest 

wkładem wzorca (1, 0, 1, 0) do macierzy wag. 



 

Podobnie, możemy obliczyć wkład z wzorca B = (0, 1, 0, 1), sprawdzając, czy wkład wzorca B jest tą 

samą macierzą, co wkład wzorca A. Dlatego macierz wag dla tego ćwiczenia jest macierzą W pokazaną 

tutaj. 

 

Możesz teraz opcjonalnie zastosować dowolny mnożnik skalarny do wszystkich wpisów macierzy, jeśli 

chcesz. W ten sposób wcześniej uzyskaliśmy wartości +/- 3 zamiast pokazanych powyżej +/- 2 wartości. 

Sieć autoasocjacyjna 

Pokazana właśnie sieć Hopfield ma cechę polegającą na tym, że sieć kojarzy ze sobą wzorzec wejściowy 

podczas przywołania. To sprawia, że sieć staje się siecią autoasocjacyjną. Wzorce używane do 

wyznaczania właściwej macierzy wag są również tymi, które są autoasocjacyjnie przywołany. Te wzorce 

nazywane są wzorami. Wzorzec inny niż przykładowy może, ale nie musi być przywołany przez sieć. 

Oczywiście, gdy przedstawiasz wzorzec 0 0 0 0, jest on stabilny, mimo że nie jest wzorcowym wzorcem. 

Ortogonalne wzory bitów 

Być może zastanawiasz się, ile wzorców jest w stanie przywołać sieć z czterema węzłami. Rozważmy 

najpierw, ile różnych wzorców bitowych jest ortogonalnych do danego wzorca bitowego. To pytanie 

tak naprawdę odnosi się do wzorców bitowych, w których przynajmniej jeden bit jest równy 1. Trochę 

odbicie mówi nam, że jeśli dwa wzorce bitowe mają być ortogonalne, to oba nie mogą mieć jedynek w 

tej samej pozycji, ponieważ iloczyn skalarny musiałby wynosić 0. Innymi słowy, musi skutkować bitową 

operacją logiczną AND dwóch wzorców bitowych w 0. To sugeruje, co następuje. Jeśli wzorzec P ma k, 

mniej niż 4, pozycje bitowe z 0 (a więc pozycje 4-k bitowe z 1) i jeśli wzorzec Q ma być ortogonalny do 

P, to Q może mieć 0 lub 1 w tych k pozycjach, ale musi mieć tylko 0 w pozostałych 4-k pozycjach. 

Ponieważ istnieją dwie możliwości wyboru dla każdej z pozycji k, istnieje 2k możliwych wzorów 

prostopadłych do P. Ta liczba 2k wzorów obejmuje wzór ze wszystkimi zerami. Tak więc naprawdę 

istnieją 2k-1 niezerowe wzory ortogonalne do P. Niektóre z tych 2k-1 wzorów nie są do siebie 

ortogonalne. Na przykład P może być wzorcem 0 1 0 0, który ma k = 3 pozycje z 0. Istnieje 23–1=7 

niezerowych wzorców ortogonalnych do 0 1 0 0. Wśród nich są wzorce 1 0 1 0 i 1 0 0 1, które nie są do 

siebie prostopadłe, ponieważ ich iloczyn skalarny wynosi 1, a nie 0. 

Węzły sieciowe i wzorce wejściowe 

Ponieważ nasza sieć ma w sobie cztery neurony, ma również cztery węzły na grafie skierowanym, który 

reprezentuje sieć. Są one połączone bocznie, ponieważ połączenia są ustanawiane od węzła do węzła. 

Są boczne, ponieważ wszystkie węzły znajdują się w tej samej warstwie. Zaczęliśmy od wzorców A = (1, 

0, 1, 0) i B = (0, 1, 0, 1) jako przykładów. Jeśli weźmiemy jakikolwiek inny niezerowy wzorzec, który jest 

ortogonalny do A, będzie miał 1 w pozycji, w której B również ma 1. Więc nowy wzorzec nie będzie 



ortogonalny do B. Dlatego ortogonalny zestaw wzorców, który zawiera A i B może mieć tylko te dwa 

elementy jako swoje elementy. Jeśli usuniesz B ze zbioru, możesz uzyskać (co najwyżej) dwie inne 

osoby, które połączą się z A, tworząc zbiór ortogonalny. Są to wzorce (0, 1, 0, 0) i (0, 0, 0, 1). Jeśli 

wykonasz opisaną wcześniej procedurę, aby uzyskać macierz korelacji, otrzymasz następującą macierz 

wag: 

 

W przypadku tej macierzy przywoływany jest wzorzec A, ale wzorzec zerowy (0, 0, 0, 0) jest uzyskiwany 

dla dwóch wzorców (0, 1, 0, 0) i (0, 0, 0, 1). Po uzyskaniu wzorca zerowego jego własne przywołanie 

będzie stabilne. 

Drugi przykład implementacji C++ 

Przypomnijmy grę kasową z serialu The Price is Right, użytego jako jeden z przykładów w Części 1. Ten 

przykład doprowadził do opisu sieci neuronowej Perceptron. Wrócimy teraz do naszej dyskusji na 

temat modelu Perceptron i kontynuujemy jego implementację w C++. Miej na uwadze przykład gry 

kasowej, czytając następującą implementację C++ modelu Perceptron. Należy również zauważyć, że 

sygnały wejściowe w tym przykładzie niekoniecznie są binarne, ale mogą być liczbami rzeczywistymi. 

Dzieje się tak dlatego, że ceny przedmiotów, które zawodnik musi wybrać, są liczbami rzeczywistymi 

(dolary i centy). Perceptron ma jedną warstwę neuronów wejściowych i jedną warstwę neuronów 

wyjściowych. Każdy neuron warstwy wejściowej jest połączony z każdym neuronem w warstwie 

wyjściowej. 

Implementacja C++ sieci Perceptron 

W naszej implementacji tej sieci w C++ mamy klasy: mamy osobne klasy dla neuronów wejściowych i 

wyjściowych. Klasa ineuron jest przeznaczona dla neuronów wejściowych. Ta klasa ma wagę i 

aktywację jako składowe danych. Klasa neuronu jest podobna i dotyczy neuronu wyjściowego. Jest 

deklarowany jako klasa przyjacielska w klasie ineuron. Klasa neuronu wyjściowego ma również element 

danych zwany wyjściem. Istnieje klasa sieci, która jest klasą przyjaciela w klasie oneuron. Instancja klasy 

network jest tworzona z czterema neuronami wejściowymi. Te cztery neurony są połączone jednym 

neuronem wyjściowym. Funkcje składowe klasy ineuron to: (1) domyślny konstruktor, (2) drugi 

konstruktor, który jako argument przyjmuje liczbę rzeczywistą oraz (3) funkcja obliczająca wyjście 

neuronu wejściowego. Konstruktor przyjmujący jeden argument używa tego argumentu do ustawienia 

wartości wagi połączenia między neuronem wejściowym a wyjściowym. Funkcje, które decydują o 

aktywacji neuronów i wyjściu z sieci, są deklarowane jako publiczne. Aktywacje neuronów są obliczane 

za pomocą funkcji zdefiniowanych w klasach neuronów. Wartość progowa jest używana przez funkcję 

składową neuronu wyjściowego do określenia, czy aktywacja neuronu jest wystarczająco duża, aby 

mógł się uruchomić, dając wynik równy 1. 

Plik nagłówka 

Listing 3 zawiera percept.h, plik nagłówkowy programu C++ dla sieci Perceptron. percept.h zawiera 

deklaracje dla trzech klas, jednej dla neuronów wejściowych, jednej dla neuronów wyjściowych i jednej 

dla sieci. 



Listing 3 percept.h plik nagłówkowy. 

//percept.h V. Rao, H. Rao 

// Perceptron model 

#include <stdio.h> 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

class ineuron 

{ protected: 

float weight; 

float activation; 

friend class oneuron; 

public: 

ineuron() {}; 

ineuron(float j) ; 

float act(float x); 

}; 

class oneuron 

{ 

protected: 

int output; 

float activation; 

friend class network; 

public: 

oneuron() { }; 

void actvtion(float x[4], ineuron *nrn); 

int outvalue(float j) ; 

}; 

class network 

{ 

public: 

ineuron nrn[4]; 



oneuron onrn; 

network(float,float,float,float); 

}; 

Implementacja funkcji 

Sieć jest zaprojektowana tak, aby mieć cztery neurony w warstwie wejściowej. Każda z nich jest 

obiektem klasy ineuron, a są to klasy składowe w sieci klas. Istnieje jeden wyraźnie zdefiniowany 

neuron wyjściowy klasy oneneuron. Konstruktor sieci wywołuje również konstruktor neuronu dla 

każdego neuronu warstwy wejściowej w sieci, podając mu początkową wagę połączenia z neuronem 

w warstwie wyjściowej. Konstruktor dla neuronu wyjściowego jest również wywoływany przez 

konstruktor sieci, w tym samym czasie inicjując elementy danych wyjściowych i aktywacji neuronu 

wyjściowego na zero. Aby upewnić się, że istnieje dostęp do potrzebnych informacji i funkcji, neuron 

wyjściowy jest zadeklarowany jako klasa zaprzyjaźniona w klasie ineuron. Sieć jest zadeklarowana jako 

klasa przyjacielska w klasie oneneuron. 

Kod źródłowy dla sieci Perceptron 

Listing 4 zawiera kod źródłowy w percept.cpp dla implementacji C++ modelu Perceptron omówionego 

wcześniej. 

Listing 4 Kod źródłowy modelu Perceptron. 

//percept.cpp V. Rao, H. Rao 

//Perceptron model 

#include "percept.h" 

#include "stdio.h" 

#include "stdlib.h" 

ineuron::ineuron(float j) 

{ 

weight= j; 

} 

float ineuron::act(float x) 

{ 

float a; 

a = x*weight; 

return a; 

} 

void oneuron::actvtion(float *inputv, ineuron *nrn) 

{ 



int i; 

activation = 0; 

for(i=0;i<4;i++) 

{ 

cout<<"\nweight for neuron "<<i+1<<" is "<<nrn[i].weight; 

nrn[i].activation = nrn[i].act(inputv[i]); 

cout<<" activation is "<<nrn[i].activation; 

activation += nrn[i].activation; 

} 

cout<<"\n\nactivation is "<<activation<<"\n"; 

} 

int oneuron::outvalue(float j) 

{ 

if(activation>=j) 

{ 

cout<<"\nthe output neuron activation \ 

exceeds the threshold value of "<<j<<"\n"; 

output = 1; 

} 

else 

{ 

cout<<"\nthe output neuron activation \ 

is smaller than the threshold value of "<<j<<"\n"; 

output = 0; 

} 

cout<<" output value is "<< output; 

return (output); 

} 

network::network(float a,float b,float c,float d) 

{ 

nrn[0] = ineuron(a) ; 



nrn[1] = ineuron(b) ; 

nrn[2] = ineuron(c) ; 

nrn[3] = ineuron(d) ; 

onrn = oneuron(); 

onrn.activation = 0; 

onrn.output = 0; 

} 

void main (int argc, char * argv[]) 

{ 

float inputv1[]= {1.95,0.27,0.69,1.25}; 

float wtv1[]= {2,3,3,2}, wtv2[]= {3,0,6,2}; 

FILE * wfile, * infile; 

int num=0, vecnum=0, i; 

float threshold = 7.0; 

if (argc < 2) 

{ 

cerr << "Usage: percept Weightfile Inputfile"; 

exit(1); 

} 

// open files 

wfile= fopen(argv[1], "r"); 

infile= fopen(argv[2], "r"); 

if ((wfile == NULL) || (infile == NULL)) 

{ 

cout << " Can't open a file\n"; 

exit(1); 

} 

cout<<"\nTHIS PROGRAM IS FOR A PERCEPTRON NETWORK WITH AN INPUT LAYER OF"; 

cout<<"\n4 NEURONS, EACH CONNECTED TO THE OUTPUT NEURON.\n"; 

cout<<"\nTHIS EXAMPLE TAKES REAL NUMBERS AS INPUT SIGNALS\n"; 

//create the network by calling its constructor. 



//the constructor calls neuron constructor as many times as the number of 

//neurons in input layer of the network. 

cout<<"please enter the number of weights/vectors \n"; 

cin >> vecnum; 

for (i=1;i<=vecnum;i++) 

{ 

fscanf(wfile,"%f %f %f %f\n", &wtv1[0],&wtv1[1],&wtv1[2],&wtv1[3]); 

network h1(wtv1[0],wtv1[1],wtv1[2],wtv1[3]); 

fscanf(infile,"%f %f %f %f \n", 

&inputv1[0],&inputv1[1],&inputv1[2],&inputv1[3]); 

cout<<"this is vector # " << i << "\n"; 

cout << "please enter a threshold value, eg 7.0\n"; 

cin >> threshold; 

h1.onrn.actvtion(inputv1, h1.nrn); 

h1.onrn.outvalue(threshold); 

cout<<"\n\n"; 

} 

fclose(wfile); 

fclose(infile); 

} 

Komentarze do Twojego programu C++ 

Zwróć uwagę na użycie operatora strumienia wejściowego cin>> w programie C++ zamiast funkcji C 

scanf w kilku miejscach. Klasa iostream w C++ została omówiona wcześniej w tym rozdziale. Program 

działa tak : Najpierw neurony wejściowe sieci otrzymują wagi połączeń, a następnie wektor wejściowy 

jest prezentowany warstwie wejściowej. Określona jest wartość progowa, a neuron wyjściowy 

wykonuje ważoną sumę swoich wejść, które są wyjściami neuronów warstwy wejściowej. Ta ważona 

suma jest aktywacją neuronu wyjściowego i jest porównywana z wartością progową, a neuron 

wyjściowy odpala (wyjście wynosi 1), jeśli wartość progowa nie jest większa niż jego aktywacja. Nie 

odpala (wyjście wynosi 0), jeśli jego aktywacja jest mniejsza od wartości progowej. W tym wdrożeniu 

nie uwzględnia się szkoleń nadzorowanych ani nienadzorowanych. 

Wejście/wyjście dla percept.cpp 

W tym programie używane są dwa pliki danych. Jeden służy do ustawiania wag, a drugi do ustawiania 

wektorów wejściowych. W wierszu poleceń wpisujesz nazwę programu, a następnie wagę z nazwą 

pliku i nazwę pliku wejściowego. Do tej dyskusji (również na dysku towarzyszącym tej książce) utwórz 

plik o nazwie weight.dat, który zawiera następujące dane: 



 

To są dwa wektory wagowe. Utwórz również plik wejściowy o nazwie input.dat z dwoma wektorami 

danych poniżej: 

 

Podczas wykonywania programu najpierw zostaniesz zapytany o liczbę używanych wektorów (w tym 

przypadku 2), a następnie o wartość progową dla wektorów danych wejściowych/wagi (w obu 

przypadkach użyj 7,0). Zobaczysz wtedy następujące dane wyjściowe. Zwróć uwagę, że dane 

wprowadzane przez użytkownika są zapisane kursywą. 

percept weight.dat input.dat 

THIS PROGRAM IS FOR A PERCEPTRON NETWORK WITH AN INPUT LAYER OF 4 

NEURONS, EACH CONNECTED TO THE OUTPUT NEURON. 

THIS EXAMPLE TAKES REAL NUMBERS AS INPUT SIGNALS 

please enter the number of weights/vectors 

2 

this is vector # 1 

please enter a threshold value, eg 7.0 

7.0 

weight for neuron 1 is 2 activation is 3.9 

weight for neuron 2 is 3 activation is 0.81 

weight for neuron 3 is 3 activation is 2.07 

weight for neuron 4 is 2 activation is 2.5 

activation is 9.28 

the output neuron activation exceeds the threshold value of 7 

output value is 1 

this is vector # 2 

please enter a threshold value, eg 7.0 

7.0 

weight for neuron 1 is 3 activation is 0.9 

weight for neuron 2 is 0 activation is 0 

weight for neuron 3 is 6 activation is 4.5 



weight for neuron 4 is 2 activation is 0.38 

activation is 5.78 

the output neuron activation is smaller than the threshold value of 7 

output value is 0 

Na koniec spróbuj dodać wektor danych (1,4, 0,6, 0,35, 0,99) do pliku danych. Dodaj wektor wag (2, 6, 

8, 3) do pliku wag i użyj wartości progowej 8,25, aby zobaczyć wynik. Możesz również użyć innych 

wartości do eksperymentowania. 

Modelowanie sieci 

Do tej pory rozważaliśmy budowę dwóch sieci, pamięci Hopfielda i Perceptronu. Jakie są inne kwestie 

(które zostaną omówione bardziej szczegółowo później), o których należy pamiętać? Niektóre z 

rozważań dotyczących modelowania sieci neuronowej dla aplikacji to: 

 



 

Modele hybrydowe, jak wskazano powyżej, mogą być różnorodnym połączeniem podejścia sieci 

neuronowych z metodami systemów eksperckich lub łączenia paradygmatów przetwarzania 

addytywnego i multiplikatywnego. Systemy wspomagania decyzji są podatne na podejścia łączące sieci 

neuronowe z systemami eksperckimi. Przykładem modelu hybrydowego łączącego różne tryby 

przetwarzania przez neurony jest sieć neuronowa Sigma Pineural, w której jedna warstwa neuronów 

wykorzystuje sumowanie w agregacji, a kolejna warstwa neuronów wykorzystuje przetwarzanie 

multiplikatywne. Ukryta warstwa, jeśli tylko jedna, w sieci neuronowej to warstwa neuronów, która 

działa pomiędzy warstwą wejściową a wyjściową sieci. Neurony w tej warstwie odbierają dane 

wejściowe od tych w warstwie wejściowej i dostarczają swoje dane wyjściowe jako dane wejściowe do 

neuronów w warstwie wyjściowej. Gdy ukryta warstwa znajduje się między innymi ukrytymi 

warstwami, otrzymuje dane wejściowe i dostarcza dane wejściowe do odpowiednich ukrytych warstw. 

Podczas modelowania sieci często nie jest łatwo określić, ile, jeśli w ogóle, ukrytych warstw i jakich 

rozmiarów jest potrzebnych w modelu. Niektóre podejścia, takie jak algorytmy genetyczne – które są 

paradygmatami konkurującymi z podejściami sieci neuronowych w wielu sytuacjach, ale mimo to mogą 

być kooperatywne, jak tutaj – są czasami wykorzystywane do określenia potrzebnej lub optymalnej, w 

zależności od przypadku, liczby ukrytych warstwy i/lub neurony w tych ukrytych warstwach. Poniżej 

przedstawiamy jedną z takich aplikacji. 

Ktoś gra w kółko i krzyżyk? 

David Fogel opisuje ewolucyjne ogólne rozwiązywanie problemów i używa jako przykładu znanej gry w 

kółko i krzyżyk. Chodzi o to, aby wymyślić optymalne strategie w tej grze. Znacznikiem pierwszego 



gracza jest X, a znacznikiem drugiego gracza jest O. Ktokolwiek zdobędzie trzy swoje znaczniki w 

rzędzie, kolumnie lub po przekątnej, zanim zrobi to drugi gracz, wygrywa. Sprytni gracze radzą sobie z 

remisem, jeśli ich równie sprytny przeciwnik udaremni ich próby wygranej. Pozycja remisu to taka, w 

której żaden z graczy nie ma trzech swoich znaczników w rzędzie, kolumnie lub po przekątnej. Tablicę 

można opisać za pomocą wektora dziewięciu elementów, z których każdy jest liczbą o trzech 

wartościach. Wyobraź sobie kwadraty planszy do gry ułożone w kolejności rząd po rzędzie od góry do 

dołu. Pozwól, aby 1 wskazywało obecność X w tym kwadracie, 0 oznaczało puste miejsce, a -1 

odpowiadało O. To jest przykład kodowania statusu planszy. Na przykład (-1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 1, -1) to 

wygrywająca pozycja dla drugiego gracza, ponieważ odpowiada szachownicy wyglądającej jak poniżej. 

 

Sieć neuronowa dla tego problemu będzie miała warstwę wejściową z dziewięcioma neuronami, 

ponieważ każdy wzorzec wejściowy ma dziewięć komponentów. Byłoby kilka ukrytych warstw. Ale 

przykład dotyczy jednej ukrytej warstwy. Warstwa wyjściowa zawiera również dziewięć neuronów, 

dzięki czemu jeden cykl działania sieci pokazuje, jaka ma być najlepsza konfiguracja płytki przy danym 

wejściu. Oczywiście, podczas tego cyklu operacji, wszystko, co należy określić, to które puste miejsce, 

oznaczone na wejściu zerem, powinno zostać zmienione na 1, jeśli strategia jest stosowana dla gracza 

1. Żadna z jedynek i -1 ma zostać zmieniony. W tym konkretnym przykładzie sama architektura sieci 

neuronowej jest dynamiczna. Sieć rozszerza się lub kurczy według pewnych zasad, które opisano dalej. 

Fogel opisuje sieć jako sieć ewoluującą w tym sensie, że liczba neuronów w warstwie ukrytej zmieniała 

się z prawdopodobieństwem 0,5. Węzeł miał takie samo prawdopodobieństwo dodania lub usunięcia. 

Ponieważ liczba nieoznaczonych kwadratów maleje po każdym zagraniu, takie podejście z różną liczbą 

neuronów w sieci wydaje się rozsądne i interesujące. Początkowy zestaw wag to wartości losowe od -

0,5 do 0,5 włącznie, zgodnie z rozkładem równomiernym. Odchylenie i wartości progowe również 

pochodzą z tego rozkładu. Funkcja esicy: 

1/(1 + e-x) 

służy również do określenia wyjść. 

Wagi i błędy systematyczne ulegały zmianie podczas cykli szkolenia w zakresie obsługi sieci. W ten 

sposób sieć miała fazę uczenia się. Sieć ta jest adaptacyjna, ponieważ zmienia swoją architekturę. Inne 

formy adaptacji w sieciach neuronowych polegają na zmianie wartości parametrów dla architektury 

stałej. Wyniki eksperymentu opisanego przez Fogla pokazują, że potrzeba dziewięciu neuronów 

również w warstwie ukrytej, aby Twoja sieć była najlepsza dla tego problemu. Oczyścili także każdą 

strategię, która mogła stracić. Fogel kładzie nacisk na ewolucyjny aspekt procesu lub eksperymentu 

adaptacyjnego. Nasze zainteresowanie tym przykładem wynika przede wszystkim z zastosowania 

adaptacyjnej sieci neuronowej. Wybór gry w kółko i krzyżyk, będąc prostą i aż nazbyt znajomą grą, 

należy do gatunku znacznie bardziej skomplikowanych gier. Te gry wymagają od gracza umieszczenia 

znacznika na jakiejś pozycji w danej tablicy, a gdy gracze na zmianę robią to, pewne kryterium określa, 

czy jest to remis, czy też kto wygrał. W przeciwieństwie do gry w kółko i krzyżyk, kryterium zwycięstwa 

może nie być znane graczom. 

Stabilność i plastyczność 



Omówimy teraz kilka innych kwestii związanych z modelowaniem sieci neuronowych, wprowadzając 

koncepcje pamięci krótkotrwałej i pamięci długotrwałej. Trening sieci neuronowych jest zwykle 

wykonywany w sposób iteracyjny, co oznacza, że procedura jest powtarzana określoną liczbę razy. 

Te iteracje są nazywane cyklami. Po każdym cyklu zastosowane dane wejściowe mogą pozostać takie 

same lub ulec zmianie, albo wagi mogą pozostać takie same lub ulec zmianie. Taka zmiana jest oparta 

na wyniku zakończonego cyklu. Jeżeli liczba cykli nie jest ustawiona, a sieć może przechodzić przez 

cykle aż do spełnienia jakiegoś innego kryterium, naturalnie pojawia się pytanie, czy w końcu nastąpi 

zakończenie procesu iteracyjnego. 

Stabilność sieci neuronowej 

Stabilność odnosi się do takiej zbieżności, która ułatwia zakończenie procesu iteracyjnego. Na przykład, 

jeśli dowolne dwa kolejne cykle dają w sieci te same dane wyjściowe, może nie być potrzeby 

wykonywania większej liczby iteracji. W tym przypadku nastąpiła konwergencja, a sieć ustabilizowała 

się w swoim działaniu. Jeżeli wagi są modyfikowane po każdym cyklu, to zbieżność wag stanowiłaby 

stabilność sieci. W niektórych sytuacjach potrzeba o wiele więcej iteracji, niż chcesz, aby wyniki w 

dwóch kolejnych cyklach były takie same. Następnie można zastosować poziom tolerancji na kryterium 

zbieżności. Przy poziomie tolerancji osiągasz wczesne, ale satysfakcjonujące zakończenie działania 

sieci. 

Plastyczność dla sieci neuronowej 

Załóżmy, że sieć jest wytrenowana do uczenia się pewnych wzorców i w tym procesie wagi są 

dostosowywane zgodnie z algorytmem. Po nauczeniu się tych wzorców i napotkaniu nowego wzorca, 

sieć może zmodyfikować wagi, aby nauczyć się nowego wzorca. Ale co, jeśli nowa struktura wagowa 

nie reaguje na nowy wzorzec? Wtedy sieć nie posiada plastyczności - zdolności do zadowalającego 

radzenia sobie z nową pamięcią krótkotrwałą (STM) przy zachowaniu pamięci długoterminowej (LTM). 

Próba wyposażenia sieci w plastyczność może mieć niekorzystny wpływ na stabilność sieci. 

Pamięć krótkotrwała i pamięć długotrwała 

W poprzednim akapicie wspomnieliśmy o pamięci krótkotrwałej (STM) i pamięci długotrwałej (LTM). 

STM to w zasadzie informacje, które są obecnie i być może tymczasowo przetwarzane. Przejawia się to 

we wzorcach, które napotyka sieć. Z drugiej strony LTM to informacje, które są już przechowywane i 

nie są obecnie przetwarzane. W sieci neuronowej STM jest zwykle charakteryzowany przez wzorce, a 

LTM jest charakteryzowany przez wagi połączeń. Wagi określają, w jaki sposób dane wejściowe są 

przetwarzane w sieci w celu uzyskania danych wyjściowych. W trakcie cykli działania sieci wagi mogą 

się zmieniać. Po konwergencji reprezentują LTM, ponieważ osiągnięte poziomy masy są stabilne. 

Podsumowanie 

Widziałeś implementacje C++ prostej sieci Hopfielda i prostej sieci Perceptron. To, co nie zostało w nich 

zawarte, to automatyczna iteracja i algorytm uczenia. Nie były one potrzebne, aby przykłady użyte tu 

pokazały implementację C++, nacisk położono na sposób implementacji. Rozważania dotyczące 

modelowania sieci neuronowej są przedstawione wraz z zarysem wykorzystania kółka i krzyża jako 

przykładu adaptacyjnego modelu sieci neuronowej. Zapoznałeś się również z następującymi pojęciami: 

stabilność, plastyczność, pamięć krótkotrwała i pamięć długotrwała (omówione w dalszych 

rozdziałach). Można o nich powiedzieć znacznie więcej, jeśli chodzi o tzw. dylemat nasycenia szumem, 

czyli dylemat stabilność – plastyczność i jakie badania rozwinęły się w celu ich rozwiązania 



Przegląd modeli sieci neuronowych 

Modele sieci neuronowych 

Na poprzednich stronach zapoznałeś się z modelem Perceptron, siecią Feedforward i siecią Hopfield. 

Dowiedziałeś się, że różnice między modelami leżą w ich architekturze, kodowaniu i przypominaniu. 

Naszym celem jest teraz przedstawienie pełnego obrazu tych i innych modeli sieci neuronowych. W 

dalszych Częściach pokażemy szczegóły i implementacje niektórych sieci. Modele, które pokrótce 

omówimy to: perceptron, Hopfield, Adalina, propagacja wsteczna sprzężenia do przodu, 

dwukierunkowa pamięć asocjacyjna, stan mózgu w pudełku, neokognitron, rozmyta pamięć 

asocjacyjna, ART1 i ART2. Implementacje niektórych z nich w C++ oraz rola logiki rozmytej w niektórych 

zostaną omówione w kolejnych rozdziałach. Na razie nasza dyskusja będzie dotyczyła cech 

wyróżniających sieć neuronową. Podążymy za tym opisem niektórych modeli. 

Warstwy w sieci neuronowej 

Sieć neuronowa ma swoje neurony podzielone na podgrupy lub pola, a elementy w każdej podgrupie 

są umieszczone w rzędzie lub kolumnie na diagramie przedstawiającym sieć. Każda podgrupa jest 

następnie określana jako warstwa neuronów w sieci. Bardzo wiele modeli sieci neuronowych ma dwie 

warstwy, sporo ma jedną warstwę, a niektóre mają trzy lub więcej warstw. W niektórych sieciach, 

takich jak sieć Feed-forward z propagacją wsteczną, możliwych jest wiele dodatkowych, tak zwanych 

warstw ukrytych. Gdy sieć ma pojedynczą warstwę, sygnały wejściowe są odbierane w tej warstwie, 

przetwarzanie jest wykonywane przez jej neurony, a wyjście jest generowane w tej warstwie. Gdy 

obecna jest więcej niż jedna warstwa, pierwsze pole jest przeznaczone dla neuronów, które dostarczają 

sygnały wejściowe do neuronów w następnej warstwie. Każda sieć ma warstwę neuronów 

wejściowych, ale w większości sieci jedynym celem tych neuronów jest dostarczanie danych 

wejściowych do następnej warstwy neuronów. Jednak w niektórych sieciach istnieją połączenia 

zwrotne lub połączenia powtarzające się, więc neurony w warstwie wejściowej mogą również 

wykonywać pewne przetwarzanie. W sieci Hopfield, którą widziałeś wcześniej, warstwy wejściowe i 

wyjściowe są takie same. Jeśli pomiędzy warstwą wejściową i wyjściową znajduje się jakakolwiek 

warstwa, można ją ogólnie nazwać warstwą ukrytą lub warstwą o specjalnej nazwie na cześć badacza, 

który zaproponował jej włączenie w celu uzyskania określonej wydajności sieci. Przykładami są 

warstwy Grossberga i Kohonena. Liczba ukrytych warstw nie jest ograniczona, z wyjątkiem zakresu 

problemu, który jest rozwiązywany przez sieć neuronową. 

Warstwa jest również nazywana polem. Następnie różne warstwy mogą być oznaczone jako pole A, 

pole B itd. lub w skrócie FA, FB. 

Sieć jednowarstwowa 

Sieć neuronowa z pojedynczą warstwą może również przetwarzać niektóre ważne aplikacje, takie jak 

implementacje układów scalonych lub sterowanie linią montażową. Najpowszechniejszą funkcją 

różnych modeli sieci neuronowych jest rozpoznawanie wzorców. Ale jedna sieć, zwana Brain-State-in-

a-Box, która jest jednowarstwową siecią neuronową, może wykonywać uzupełnianie wzorców. Adaline 

to sieć z polami A i B neuronów, ale agregacja lub przetwarzanie sygnałów wejściowych jest 

wykonywane tylko przez neurony pola B. Sieć Hopfield to jednowarstwowa sieć neuronowa. Sieć 

Hopfielda tworzy skojarzenia między różnymi wzorcami (heteroasocjacja) lub kojarzy wzorzec ze sobą 

(autoasocjacja). Możesz to scharakteryzować jako umiejętność rozpoznawania danego wzoru. Pomysł 

postrzegania tego jako przypadku rozpoznawania wzorca staje się bardziej istotny, jeśli wzorzec jest 

prezentowany z pewnym szumem, co oznacza, że we wzorze występuje niewielka deformacja i jeśli 

sieć jest w stanie powiązać go z prawidłowym wzorcem. Perceptron technicznie ma dwie warstwy, ale 



ma tylko jedną grupę ciężarków. Dlatego nadal nazywamy ją siecią jednowarstwową. Druga warstwa 

składa się wyłącznie z neuronu wyjściowego, a pierwsza warstwa składa się z neuronów, które 

odbierają dane wejściowe. Ponadto neurony w tej samej warstwie, w tym przypadku warstwie 

wejściowej, nie są ze sobą połączone, to znaczy między dwoma neuronami w tej samej warstwie nie 

powstają żadne połączenia. Z drugiej strony w sieci Hopfield nie ma oddzielnej warstwy wyjściowej, a 

co za tym idzie jest to sieć stricte jednowarstwowa. Ponadto wszystkie neurony są ze sobą w pełni 

połączone. Poświęćmy więcej czasu na jednowarstwowy model Perceptronu i omówmy jego 

ograniczenia, a tym samym zmotywujmy do badania sieci wielowarstwowych. 

Funkcja XOR i perceptron 

Zdolność Perceptronu do oceny funkcji została zakwestionowana, gdy Minsky i Papert udowodnili, że 

prosta funkcja, taka jak XOR (funkcja logiczna wykluczająca lub), nie może być poprawnie oceniona 

przez Perceptron. Funkcja logiczna XOR, f(A,B), wygląda następująco: 

 

Podsumowując zachowanie XOR, jeśli oba wejścia mają tę samą wartość, wyjście to 0, w przeciwnym 

razie wyjście to 1. Minsky i Papert pokazali, że nie można wymyślić właściwego zestawu wag dla 

neuronów w pojedynczym warstwę prostego Perceptronu do oceny funkcji XOR. Powodem tego jest 

to, że taki Perceptron, jeden z pojedynczą warstwą neuronów, wymaga oceny funkcji, aby można ją 

było liniowo oddzielić za pomocą wartości funkcji. W dalszej części wyjaśniona jest koncepcja liniowej 

separowalności. Ale najpierw pokażmy, dlaczego prosty perceptron nie potrafi obliczyć tej funkcji. 

Ponieważ istnieją dwa argumenty dla funkcji XOR, w warstwie wejściowej byłyby dwa neurony, a 

ponieważ wartością funkcji jest jedna liczba, byłby jeden neuron wyjściowy. Dlatego potrzebne są dwie 

wagi w1 i w2 oraz wartość progowa . Przyjrzyjmy się teraz warunkom, jakie muszą spełniać w i aby 

wyjścia odpowiadające danym wejściom były takie jak dla funkcji XOR. Najpierw wyjście powinno 

wynosić 0, jeśli wejścia to 0 i 0. Aktywacja działa jako 0. Aby uzyskać wyjście 0, potrzebujesz 0 < . To 

twój pierwszy warunek. Tabela pokazuje ten i dwa inne warunki, których potrzebujesz i dlaczego. 

 

Z pierwszych trzech warunków można wywnioskować, że suma dwóch wag musi być większa niż , co 

samo w sobie musi być dodatnie. Wiersz 4 jest niezgodny z wierszami 1, 2 i 3, ponieważ wiersz 4 

wymaga, aby suma dwóch wag była mniejsza niż . Potwierdza to twierdzenie, że nie jest możliwe 

obliczenie funkcji XOR za pomocą prostego perceptronu. Geometrycznie, przyczyną tego 

niepowodzenia jest to, że wejścia (0, 1) i (1, 0), z którymi chcesz uzyskać wyjście 1, są usytuowane po 

przekątnej naprzeciwko siebie, gdy są wykreślane jako punkty na płaszczyźnie, jak pokazano poniżej na 

schemacie wyjścia (1=T, 0=F): 



F T 

T F 

Nie możesz oddzielić T i F linią prostą. Oznacza to, że nie można narysować linii w płaszczyźnie w taki 

sposób, aby ani (1, 1) ->F ani (0, 0)->F nie znajdowały się po tej samej stronie linii co (0, 1) -> T i (1, 0) -

> T. 

Oddzielność liniowa 

Oznacza to, że liniowo separowalny jest rodzaj bariery liniowej lub separatora - linia w płaszczyźnie lub 

płaszczyzna w przestrzeni trójwymiarowej lub hiperpłaszczyzna w wyższych wymiarach - tak, aby zbiór 

danych wejściowych, które powodują powstanie jednej wartości dla funkcji, wszystkie leżą po jednej 

stronie tej bariery, podczas gdy po drugiej stronie leżą dane wejściowe, które nie dają tej wartości dla 

funkcji. Hiperpłaszczyzna to powierzchnia w wyższym wymiarze, ale z równaniem liniowym 

określającym ją w podobny sposób, w jaki definiuje się linię w płaszczyźnie i płaszczyznę w przestrzeni 

trójwymiarowej. Aby koncepcja była nieco jaśniejsza, rozważ problem, który jest podobny, ale, 

podkreślmy, nie taki sam, jak problem XOR. Wyobraź sobie sześcian o długości 1 jednostki dla każdej z 

jego krawędzi i leżący w dodatnim oktancie w układzie współrzędnych xyz-prostokątnych z jednym 

rogiem na początku. Pozostałe narożniki lub wierzchołki znajdują się w punktach o współrzędnych (0, 

0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0) i (1, 1, 1). Nazwij początek O i siedem punktów 

wymienionych odpowiednio jako A, B, C, D, E, F i G. Wtedy dowolne dwie przeciwległe do siebie ściany 

można rozdzielić liniowo, ponieważ można zdefiniować płaszczyznę oddzielającą jako płaszczyznę w 

połowie odległości między tymi dwiema ścianami, a także równoległą do tych dwóch ścian. Rozważmy 

na przykład ściany określone przez zbiór punktów O, A, B i C oraz przez zbiór punktów D, E, F i G. Są 

one równoległe i oddalone od siebie o 1 jednostkę, jak widać na rysunku 5.1 . Płaszczyzna oddzielająca 

te dwie ściany może być postrzegana jako jedna z wielu możliwych płaszczyzn — dowolna płaszczyzna 

pomiędzy nimi i równoległa do nich. Jednym z przykładów, dla uproszczenia, jest płaszczyzna, która 

przechodzi przez punkty (1/2, 0, 0), (1/2, 0, 1), (1/2, 1, 0) i (1/2, 1, 1). Oczywiście wystarczy określić 

tylko trzy z tych czterech punktów, ponieważ płaszczyzna jest jednoznacznie określona przez trzy 

punkty, z których nie wszystkie znajdują się na tej samej linii. Zatem jeśli pierwszy zestaw punktów 

odpowiada wartości, powiedzmy, +1 dla funkcji, a drugi zestaw wartości –1, to jednowarstwowy 

perceptron może określić, za pomocą jakiegoś algorytmu uczącego, prawidłowe wagi dla połączeń, 

nawet jeśli zaczniesz od wag początkowo równych 0. 

 

Rozważmy zbiór punktów O, A, F i G. Ten zbiór punktów nie może być liniowo oddzielony od innych 

wierzchołków sześcianu. W takim przypadku byłoby to niemożliwe w przypadku jednowarstwowej . 

Perceptron do określenia właściwych wag dla neuronów w ocenie rodzaju funkcji, o której mówiliśmy. 

Drugie spojrzenie na funkcję XOR: Perceptron wielowarstwowy 

Wprowadzając zestaw kaskadowych Perceptronów, otrzymujesz sieć Perceptron z warstwą wejściową, 

warstwą środkową lub ukrytą oraz warstwą wyjściową. Zobaczysz, że wielowarstwowy Perceptron 



może ocenić funkcję XOR, a także inne funkcje logiczne (AND, OR, MAJORITY itp.). Brak rozdzielności, 

o której mówiliśmy wcześniej, można przezwyciężyć dzięki drugiemu etapowi, że tak powiem, wag 

połączeń. Potrzebujesz dwóch neuronów w warstwie wejściowej i jednego w warstwie wyjściowej. 

Połóżmy ukrytą warstwę z dwoma neuronami. Niech w11, w12, w21 i w22 będą wagami połączeń od 

neuronów wejściowych do neuronów warstwy ukrytej. Niech v1, v2 będą wagami połączeń między 

neuronami warstwy ukrytej a neuronem zewnętrznym. Wybierzemy w (wagi) i wartości progowe θ1 θ2 

w neuronach warstwy ukrytej, tak aby wejście (0, 0) generowało wektor wyjściowy (0, 0), a wektor 

wejściowy (1, 1) generuje (1, 1), podczas gdy wejścia (1, 0) i (0, 1) generują (0, 1) jako wyjście warstwy 

ukrytej. Dane wejściowe do neuronów warstwy wyjściowej będą pochodzić ze zbioru {(0, 0), (1, 1), (0, 

1)}. Te trzy wektory można rozdzielić (0, 0) i (1, 1) po jednej stronie linii oddzielającej, a (0, 1) po drugiej 

stronie. Dobierzemy √s (wagi) i τ , wartość progową na neuronie wyjściowym tak, aby wejścia (0,0) i 

(1,1) powodowały wyjście 0 dla sieci, a wyjście 1 było spowodowane przez wejście (0, 1). Układ sieci w 

obrębie etykiet wag i wartości progowych wewnątrz węzłów reprezentujących warstwę ukrytą i 

neurony wyjściowe pokazano na rysunku 5.1a. W tabeli 2 przedstawiono wyniki działania tej sieci. 

 

 

Z Tabeli jasno wynika, że powyższy perceptron z ukrytą warstwą oblicza 

Funkcja XOR pomyślnie. 

Uwaga: Aktywacja powinna przekroczyć wartość progową aktywacji neuronu. Gdy wyjście neuronu 

jest pokazane jako 0, dzieje się tak dlatego, że wewnętrzna aktywacja tego neuronu nie osiągnęła 

wartości progowej. 

Przykład sześcianu ponownie odwiedzony 

Wróćmy do przykładu sześcianu z wierzchołkami w początku O i punktami oznaczonymi A, B, C, D, E, F 

i G. Załóżmy, że zbiór wierzchołków O, A, F i G daje wartość 1 dla funkcji do oceny, a pozostałe 

wierzchołki dają –1. Te dwa zestawy nie są liniowo rozdzielone, jak wspomniano wcześniej. Prosty 

Perceptron nie może ocenić tej funkcji. Czy dodanie kolejnej warstwy neuronów może pomóc? 

Odpowiedź brzmi tak. Jaka byłaby rola tej dodatkowej warstwy? Odpowiedź jest taka, że wykona 

ostateczne przetwarzanie problemu po tym, jak poprzednia warstwa wykonała wstępne 

przetwarzanie. Może to zrobić dwie separacje w tym sensie, że zestaw ośmiu wierzchołków może być 

rozdzielony - lub podzielony - na trzy separowalne podzbiory. Jeśli to partycjonowanie może również 

pomóc w zbieraniu w każdym podzbiorze, takim jak wierzchołki, czyli te, które mapują tę samą wartość 

funkcji, sieć odniesie sukces w swoim zadaniu oceny funkcji, gdy agregacja i progowanie zostaną 

wykonane w neuronie wyjściowym. 



Strategia 

Tak więc strategia polega najpierw na rozważeniu zbioru wierzchołków, które dają wartość +1 dla 

funkcji i określeniu minimalnej liczby podzbiorów, które można zidentyfikować jako dające się oddzielić 

od pozostałych wierzchołków. Jest oczywiste, że skoro wierzchołki O i A leżą na jednej krawędzi 

sześcianu, mogą tworzyć jeden podzbiór, który można rozdzielić. Pozostałe dwa wierzchołki, 

mianowicie F i jeden dla G, które odpowiadają wartości +1 dla funkcji, mogą tworzyć drugi podzbiór, 

który również można oddzielić. Nie musimy zawracać sobie głowy ostatnimi czterema wierzchołkami z 

punktu widzenia dalszego podziału tego podzbioru. Oczywiste jest, że jedna nowa warstwa trzech 

neuronów, z których jeden uruchamia się dla wejść odpowiadających wierzchołkom O i A, jeden dla F 

i G, a trzeci dla pozostałych, ułatwi wtedy prawidłową ocenę funkcji w neuron wyjściowy. 

Detale 

W tabeli 3 wymieniono wierzchołki i ich współrzędne wraz z flagą wskazującą, do którego podzbioru w 

podziale należy wierzchołek. Zauważ, że możesz myśleć o działaniu perceptronu wielowarstwowego 

jako o ocenie przecięcia i sumy podzbiorów liniowo rozłącznych. 

 

Sieć, która jest dwuwarstwowym perceptronem, czyli dwiema warstwami wag, ma trzy neurony w 

pierwszej warstwie i jeden wyjściowy w drugiej warstwie. Pamiętaj, że liczymy te warstwy, w których 

neurony agregują wchodzące do nich sygnały za pomocą wag połączeń. Pierwsza warstwa z trzema 

neuronami jest ogólnie określana jako warstwa ukryta, ponieważ druga warstwa nie jest ukryta i 

znajduje się po prawej stronie układu sieci neuronowej. Tabela 4 podaje przykład wag, których można 

użyć do połączeń między neuronami wejściowymi a neuronami warstwy ukrytej. Istnieją trzy neurony 

wejściowe, po jednym dla każdej współrzędnej wierzchołka sześcianu. 

 



Teraz podajemy w tabeli 5 wagi połączeń między trzema neuronami warstwy ukrytej a neuronem 

wyjściowym. 

 

Nie jest jasne, czy te wagi wystarczą, czy nie. Aby określić aktywację neuronów warstwy ukrytej, 

potrzebujesz tych wag, a także potrzebujesz wartości progowej dla każdego neuronu, który przetwarza. 

Neuron warstwy ukrytej uruchomi się, to znaczy wygeneruje 1, jeśli ważona suma odbieranych 

sygnałów jest większa niż wartość progowa. Jeśli neuron wyjściowy odpala, wartość funkcji przyjmuje 

+1, a jeśli nie odpala, wartość funkcji wynosi –1. Tabela 6 podaje wartości progowe. Rysunek b 

przedstawia sieć neuronową z wagami połączeń i wartościami progowymi. 

 

 

Wydajność Perceptronu 

Kiedy wprowadzisz współrzędne wierzchołka G, który ma 1 dla każdej współrzędnej, pierwszy neuron 

warstwy ukrytej agreguje te dane wejściowe i otrzymuje wartość 2,2. Ponieważ wartość 2,2 jest 

większa niż wartość progowa pierwszego neuronu w warstwie ukrytej, neuron ten odpala, a jego 

wyjście 1 staje się wejściem do neuronu wyjściowego przy połączeniu o wadze 0,6. Ale potrzebujesz 

również aktywacji innych neuronów warstwy ukrytej. Opiszmy wydajność ze współrzędnymi G jako 

wejściami do sieci. Opisuje to Tabela 7. 

 

Suma ważona na neuronie wyjściowym wynosi 0,6 i jest większa niż wartość progowa 0,5. W związku 

z tym neuron wyjściowy odpala, a na wierzchołku G funkcja ma wartość +1. Tabela 8 przedstawia 



wydajność sieci z pozostałymi wierzchołkami sześcianu. Zauważysz, że sieć oblicza wartość +1 w 

wierzchołkach O, A, F i G oraz a –1 w pozostałych. 

 

Inne sieci dwuwarstwowe 

Wiele ważnych modeli sieci neuronowych ma dwie warstwy. Jednym z przykładów jest sieć 

feedforward z propagacją wsteczną w swojej najprostszej formie. Paradygmat ART1 Grossberga i 

Carpentera wykorzystuje sieć dwuwarstwową. Sieć kontrpropagacji ma warstwę Kohonena, po której 

następuje warstwa Grossberga. Dwukierunkowa pamięć asocjacyjna (BAM), maszyna Boltzmana, 

rozmyta pamięć asocjacyjna i czasowa pamięć asocjacyjna to inne sieci dwuwarstwowe. W przypadku 

autoasocjacji sieć jednowarstwowa może wykonać zadanie, ale w przypadku heteroskojarzenia lub 

innych podobnych mapowań potrzebna jest co najmniej sieć dwuwarstwowa. Wkrótce podamy więcej 

szczegółów na temat tych modeli. 

Wiele warstw sieci 

Neocognitron Kunihiko Fukushimy, znany z identyfikowania odręcznych znaków, jest przykładem sieci 

z kilkoma warstwami. Niektóre wcześniej wymienione sieci mogą być również wielowarstwowe dzięki 

dodaniu większej liczby ukrytych warstw. Możliwe jest również połączenie dwóch lub więcej sieci 



neuronowych w jedną sieć, tworząc odpowiednie połączenia między warstwami jednej podsieci z 

warstwami innych. To z pewnością stworzyłoby sieć wielowarstwową. 

Połączenia między warstwami 

Widziałeś już pewną różnicę w sposobie tworzenia połączeń między neuronami w sieci neuronowej. W 

sieci Hopfielda każdy neuron był połączony ze sobą w tej samej warstwie, która była obecna w sieci. W 

Perceptronie neurony w tej samej warstwie nie były ze sobą połączone, ale połączenia były między 

neuronami w jednej warstwie a tymi w następnej warstwie. W pierwszym przypadku połączenia są 

opisane jako boczne. W tym drugim przypadku połączenia są przesyłane dalej, a sygnały przesyłane są 

dalej w sieci. Istnieją również dwie inne możliwości. Wszystkie neurony w dowolnej warstwie mogą 

mieć dodatkowe połączenia, przy czym każdy neuron jest połączony ze sobą. Druga możliwość polega 

na tym, że istnieją połączenia między neuronami w jednej warstwie a neuronami w warstwie 

poprzedniej, w którym to przypadku następuje zarówno przekazywanie sygnału do przodu, jak i do 

tyłu. Dzieje się tak, jeśli sprzężenie zwrotne jest funkcją sieci. Rodzaj układu neuronów sieciowych oraz 

rodzaj połączeń między neuronami stanowi architekturę danego modelu sieci neuronowej. 

Instar i Outstar 

Outstar i instar to terminy zdefiniowane przez Stephena Grossberga dla sposobów patrzenia na 

neurony w sieci. Neuron w sieci innych neuronów otrzymuje dużą liczbę sygnałów wejściowych spoza 

granic neuronu. To jest jak gwiazda promieniująca do wewnątrz, stąd termin instar. Ponadto neuron 

może wysyłać swoje dane wyjściowe do wielu innych miejsc docelowych w sieci. W ten sposób 

zachowuje się jak gwiazdor. Każdy neuron jest więc jednocześnie instar i outstar. W stadium 

początkowym otrzymuje bodźce z innych części sieci lub spoza sieci. Zauważ, że neurony w warstwie 

wejściowej sieci mają przede wszystkim połączenia z dala od neuronów w następnej warstwie, a zatem 

zachowują się głównie jak gwiazdy zewnętrzne. Neurony w warstwie wyjściowej mają wiele połączeń, 

które do niej docierają, a zatem zachowują się głównie jak stadia rozwojowe. Sieć neuronowa 

wykonuje swoją pracę poprzez nieustanną interakcję stadiów rozwojowych i zewnętrznych. Warstwa 

instar może stanowić warstwę konkurencyjną w sieci. Outstar można również opisać jako węzeł 

źródłowy z niektórymi powiązanymi węzłami ujścia, do których źródło zasila. Grossberg identyfikuje 

wejście źródłowe z bodźcem warunkowym, a wejścia pochłaniające z bodźcami nieuwarunkowanymi. 

Sieć kontrpropagacji Roberta Hechta-Nielsena to model zbudowany z instars i outstars. 

Masy na połączeniach 

Przypisania wag do połączeń między neuronami nie tylko wskazują siłę sygnału, który jest podawany 

do agregacji, ale także rodzaj interakcji między dwoma neuronami. Rodzaj interakcji to współpraca lub 

rywalizacja. Typ spółdzielczy sugeruje waga dodatnia, a konkurencja waga ujemna na połączeniu. 

Dodatni związek ciężaru jest przeznaczony do tego, co nazywamy wzbudzeniem, podczas gdy ujemny 

związek ciężaru jest określany jako hamowanie. 

Inicjalizacja wag 

Inicjowanie struktury wagi sieci jest częścią tak zwanej fazy kodowania operacji sieciowej. Istnieje kilka 

algorytmów kodowania, różniących się modelem i aplikacją. Być może odniosłeś wrażenie, że macierze 

wag użyte w przykładach szczegółowo omawianych do tej pory zostały ustalone arbitralnie; lub jeśli 

istnieje metoda ich ustawienia, nie zostaniesz poinformowany, co to jest. Możliwe jest rozpoczęcie od 

losowo wybranych wartości wag i odpowiednie dostosowanie wag w miarę przechodzenia sieci przez 

kolejne iteracje. To też by to ułatwiło. Na przykład, w przypadku nadzorowanego treningu, jeśli błąd 

między pożądanym a obliczonym wynikiem jest używany jako kryterium przy dostosowywaniu wag, 



można równie dobrze ustawić początkowe wagi na zero, a proces uczenia zajmie się resztą. Poniższy 

mały przykład ilustruje ten punkt. 

Mały przykład 

Załóżmy, że masz sieć z dwoma neuronami wejściowymi i jednym wyjściowym, z połączeniami do 

przodu między neuronami wejściowymi a wyjściowym, jak pokazano na rysunku . Sieć jest wymagana 

do wyprowadzenia 1 dla wzorców wejściowych (1, 0) i (1, 1) oraz wartości 0 dla (0, 1) i (0, 0). Istnieją 

tylko dwie wagi połączeń w1 i w2. 

 

Ustawmy początkowo obie wagi na 0, ale potrzebna jest również funkcja progu. Użyjmy następującej 

funkcji progowej, która różni się nieco od tej użytej w poprzednim przykładzie: 

 

Powodem zmodyfikowania tej funkcji jest to, że jeśli f(x) ma wartość 1, gdy x = 0, to bez względu na 

wagi, wynik będzie działał do 1 z wejściem (0, 0). Uniemożliwia to uzyskanie poprawnego obliczenia 

dowolnej funkcji, która przyjmuje wartość 0 dla argumentu (0, 0). Teraz musimy wiedzieć, w jaki sposób 

dostosowujemy ciężary. Procedura, którą zastosowalibyśmy w tym przykładzie, jest następująca.  

• Jeśli wydruk z wzorcem wejściowym (a, b) jest zgodny z oczekiwaniami, nie dostosowuj wag. 

• Jeśli wynik z wzorcem wejściowym (a, b) jest mniejszy niż powinien, zwiększ każdy z w1 i w2 o 1. 

• Jeśli wyjście z wzorcem wejściowym (a, b) jest większe niż powinno być, odejmij 1 od w1, jeśli iloczyn 

aw1 jest mniejszy niż 1, i podobnie dostosuj w2. 

Tabela 9 pokazuje, co się dzieje, gdy postępujemy zgodnie z tymi procedurami i przy jakich wartościach 

ustalają się wagi. 



 

 

Tabela.9 pokazuje, że wektor wag sieci zmienił się z początkowego (0, 0) do końcowego wektora wag 

(1, 0) w ośmiu iteracjach. Ten przykład nie dotyczy sieci do dopasowywania wzorców. Jeśli się nad tym 

zastanowisz, zdasz sobie sprawę, że sieć jest zaprojektowana do odpalania, jeśli pierwsza cyfra we 

wzorcu to 1, a nie inaczej. Analogią do tego rodzaju problemu jest ustalenie, czy dany obraz zawiera 

określony obiekt w określonej części obrazu, np. kropka powinna wystąpić w literze i. Jeśli początkowe 

wagi są dobierane w sposób nieco ostrożny i aby nadać im szczególne znaczenie, wówczas szybkość 

działania można zwiększyć w sensie osiągnięcia zbieżności przy mniejszej liczbie iteracji niż w innym 

przypadku. Dlatego ważne są algorytmy kodowania. Przedstawiamy teraz niektóre algorytmy 

kodowania. 

Inicjowanie wag dla sieci autoasocjacyjnych 

Rozważmy sieć, która ma kojarzyć każdy wzorzec wejściowy ze sobą i która otrzymuje wzorce binarne 

jako dane wejściowe. Wykonaj dwubiegunowe mapowanie na wzorcu wejściowym. Oznacza to, że 

zamień każde 0 na –1. Nazwij odwzorowany wzorzec wektorem x, gdy zapiszemy go jako wektor 

kolumnowy. Ta transpozycja, ten sam wektor zapisany jako wektor wierszowy, to xT. Macierz 

zamówienia o wielkości x otrzymasz podczas tworzenia produktu xxT. Uzyskaj podobne macierze dla 

innych wzorców, które chcesz przechowywać w sieci. Dodaj te macierze, aby otrzymać macierz wag, 

która będzie używana na początku, tak jak to zrobiliśmy w Części 4. Proces ten można opisać 

następującym równaniem: 

 



Inicjalizacja wagi dla sieci heteroasocjacyjnych 

Rozważmy sieć, która ma skojarzyć jeden wzorzec wejściowy z innym wzorcem i pobiera wzorce 

binarne jako dane wejściowe. Wykonaj dwubiegunowe mapowanie na wzorcu wejściowym. Oznacza 

to, że zamień każde 0 na –1. Nazwij odwzorowany wzór wektorem x, gdy zapiszesz go jako wektor 

kolumnowy. Uzyskaj podobne dwubiegunowe mapowanie dla odpowiedniego skojarzonego wzorca. 

Nazwij to tak. Otrzymasz macierz o rozmiarze x na rozmiar y, gdy utworzysz iloczyn xyT. Uzyskaj 

podobne macierze dla innych wzorców, które chcesz przechowywać w sieci. Dodaj te macierze, aby 

uzyskać macierz wag, która będzie używana na początku. Poniższe równanie odwzorowuje ten proces: 

 

W jednym z wielu interesujących paradygmatów, które napotykasz w modelach i teorii sieci 

neuronowych, zwycięzca bierze wszystko. Cóż, jeśli z tłumu neuronów w danej warstwie wyłoni się 

jeden zwycięzca, musi istnieć konkurencja. Ponieważ w takiej rywalizacji każdy jest dla siebie, w tym 

przypadku każdy neuron dla siebie, konieczne byłoby posiadanie połączeń bocznych, które wskazują 

na tę okoliczność. Połączenia boczne z dowolnego neuronu do innych powinny mieć ujemną wagę. Lub 

neuron o największej aktywacji jest uważany za zwycięzcę i tylko jego wagi są modyfikowane w 

procesie uczenia, pozostawiając wagi innych bez zmian. Zwycięzca bierze wszystko oznacza, że tylko 

jeden neuron w tej warstwie jest aktywowany, a pozostałe nie. Może się to zdarzyć w warstwie ukrytej 

lub w warstwie wyjściowej. W innej sytuacji, gdy konkretna kategoria danych wejściowych ma zostać 

zidentyfikowana spośród kilku grup danych wejściowych, musi istnieć podzbiór neuronów, które są 

przeznaczone do obserwowania, jak to się dzieje. W tym przypadku w przypadku neuronów odległych 

wzrasta inhibicja, a dla sąsiednich w takim podzbiorze wzrasta pobudzenie. Zwrot na środku, poza 

otoczeniem opisuje zjawisko odległego hamowania i bliskiego wzbudzenia. Wagi są również 

podstawowymi składnikami sieci neuronowej, ponieważ z jednej strony odzwierciedlają pamięć 

przechowywaną przez sieć, az drugiej podstawę uczenia się i treningu. 

Wejścia 

Widzieliście, że wzajemnie ortogonalne lub prawie ortogonalne wzorce są wymagane jako stabilne 

przechowywane wzorce dla sieci Hopfielda, które omawialiśmy wcześniej dla dopasowania wzorców. 

Podobne ograniczenia występują również w przypadku innych sieci neuronowych. Czasami nie jest to 

ograniczenie, ale cel modelu sprawia, że pewien rodzaj danych wejściowych staje się naturalny. Z 

pewnością w kontekście klasyfikacji wzorców binarne wzorce wejściowe ułatwiają konfigurowanie 

problemu. Sygnały binarne, bipolarne i analogowe to odmiany wejść. Sieci, które akceptują sygnały 

analogowe jako wejścia, są przeznaczone dla modeli ciągłych, a te, które wymagają wejść binarnych 

lub bipolarnych, są przeznaczone dla modeli dyskretnych. Wejścia binarne mogą być podawane do 

sieci dla modeli ciągłych, ale sygnały analogowe nie mogą być wprowadzane do sieci dla modeli 

dyskretnych (chyba że są one rozmyte). Gdy możliwości wejściowe są dyskretne lub analogowe, a 

możliwości modelu są dyskretne lub ciągłe, potencjalnie istnieją cztery sytuacje, ale jedna z nich, w 

której wejścia analogowe są brane pod uwagę dla modelu dyskretnego, jest nie do utrzymania. 

Przykładem modelu ciągłego jest sytuacja, w której sieć ma dostosować kąt, o jaki należy obrócić 

kierownicę ciężarówki, aby zaparkować ciężarówkę w miejscu parkingowym. Jeżeli sieć ma 

rozpoznawać znaki alfabetu, sposób dyskretyzacji znaku pozwala na zastosowanie modelu 

dyskretnego. Jakie są rodzaje danych wejściowych dla problemów, takich jak przetwarzanie obrazu lub 

analiza pisma ręcznego? Pamiętając, że sztuczne neurony, jako elementy przetwarzające, agregują 

swoje dane wejściowe za pomocą wag połączeń, a neuron wyjściowy używa funkcji progowej, wiesz, 

że dane wejściowe muszą być numeryczne. Znak odręczny można nałożyć na siatkę, a dane wejściowe 



mogą składać się z komórek w każdym rzędzie siatki, w których występuje część znaku. Innymi słowy, 

dane wejściowe odpowiadające jednemu znakowi będą zestawem sekwencji binarnych lub w skali 

szarości, zawierającym jedną sekwencję dla każdego wiersza siatki. 1 w określonej pozycji w sekwencji 

dla wiersza oznacza, że odpowiedni piksel jest obecny (czarny) w tej części siatki, podczas gdy 0 

oznacza, że tak nie jest. Rozmiar siatki musi być wystarczająco duży, aby pomieścić największą badaną 

postać, a także najbardziej złożone funkcje. 

Wyjścia 

Dane wyjściowe z niektórych sieci neuronowych to wzór przestrzenny, który może zawierać wzór 

bitowy, w niektórych wartość funkcji binarnej, a w innych sygnał analogowy. Rodzaj mapowania 

przeznaczony dla wejść determinuje oczywiście rodzaj wyjść. Wynikiem może być klasyfikowanie 

danych wejściowych lub znajdowanie powiązań między wzorcami o tym samym wymiarze co dane 

wejściowe. Funkcje progowe dokonują ostatecznego odwzorowania aktywacji neuronów wyjściowych 

na wyjścia sieciowe. Ale wyniki z pojedynczego cyklu działania sieci neuronowej mogą nie być 

końcowymi wynikami, ponieważ będziesz iterować sieć w kolejnych cyklach działania, dopóki nie 

zobaczysz zbieżności. Jeśli konwergencja wydaje się możliwa, ale zajmuje dużo czasu i wysiłku, to 

znaczy, jeśli nauka jest zbyt wolna, możesz przypisać poziom tolerancji i zadowolić się osiągnięciem 

przez sieć bliskiej zbieżności. 

Funkcja progowa 

Wyjście dowolnego neuronu jest wynikiem ewentualnego progowania jego wewnętrznej aktywacji, 

która z kolei jest ważoną sumą wejść neuronu. Progowanie czasami jest wykonywane w celu 

zmniejszenia aktywacji i odwzorowania jej na sensowne wyjście dla problemu, a czasami w celu 

dodania błędu. Progowanie (skalowanie) jest ważne w przypadku sieci wielowarstwowych, aby 

zachować znaczący zakres operacji każdej warstwy. Najczęściej używaną funkcją progową jest funkcja 

sigmoidalna. Można użyć funkcji krokowej, funkcji rampy lub po prostu funkcji liniowej, tak jak wtedy, 

gdy po prostu dodajesz bias do aktywacji. Funkcja sigmoidalna dokonuje odwzorowania aktywacji na 

przedział [0, 1]. Równania podano poniżej dla różnych wspomnianych funkcji progowych. 

Funkcja sigmoidalna 

Więcej niż jedna funkcja nosi nazwę funkcji sigmoidalnej. Różnią się one formułą i zakresem. Wszystkie 

mają wykres podobny do rozciągniętej litery s. Poniżej podajemy dwie takie funkcje. Pierwsza to 

hiperboliczna funkcja tangensa z wartościami w (–1, 1). Druga to funkcja logistyczna i ma wartości od 

0 do 1. Dlatego wybierasz tę, która pasuje do żądanego zakresu. Wykres sigmoidalnej funkcji 

logistycznej przedstawiono poniżej 

 

1. f(x) = tanh(x) = ( ex - e-x) / (ex + e-x) 

2. f(x) = 1 / (1+ e-x) 

Zauważ, że pierwsza funkcja tutaj, hiperboliczna funkcja tangensa, może być również zapisana jako 1 - 

2e-x / (ex + e-x ) po dodaniu i odjęciu e-x od licznika, a następnie uproszczeniu. Jeśli teraz pomnożysz w 

drugim członie zarówno licznik, jak i mianownik przez ex, otrzymasz 1 - 2/ (e2x + 1). Gdy x zbliża się do 



- , ta funkcja osiąga -1, a gdy x zbliża się do + , idzie do +1. Z drugiej strony, druga funkcja tutaj, 

sigmoidalna funkcja logistyczna, idzie do 0, gdy x zbliża się do - i do +1, gdy x zbliża się do + . Możesz to 

zobaczyć, jeśli przepiszesz 1 / (1+ e-x) jako 1 - 1 / (1+ ex), po manipulacjach podobnych do tych powyżej. 

Możesz myśleć o równaniu 1 jako bipolarnym odpowiedniku równania binarnego 2. Obie funkcje mają 

ten sam kształt. Rysunek 5.3 to wykres sigmoidalnej funkcji logistycznej (numer 2 na poprzedniej liście). 

Funkcja kroku 

Funkcja kroku jest również często używana jako funkcja progowa. Funkcja zaczyna się od 0 i pozostaje 

na lewo od pewnej wartości progowej θ. Przeskok do 1 następuje dla wartości funkcji na prawo od , a 

następnie funkcja pozostaje na poziomie 1. Ogólnie rzecz biorąc, funkcja skokowa może mieć 

skończoną liczbę punktów, w których występują skoki równej lub nierównej wielkości. Gdy skoki są 

równe iw wielu punktach, wykres będzie przypominał schody. Interesuje nas funkcja kroku, która 

przechodzi od 0 do 1 w jednym kroku, gdy tylko argument przekroczy wartość progową θ. Możesz 

również mieć dwie wartości inne niż 0 i 1 w definiowaniu zakresu wartości takiej funkcji kroku. Wykres 

funkcji kroku przedstawiono na rysunku. 

 

Funkcja rampy 

Aby w prosty sposób opisać funkcję rampy, najpierw rozważ funkcję step, która w pewnym momencie 

wykonuje skok z 0 do 1. Zamiast pozwolić mu na taki nagły skok w pewnym momencie, pozwól mu 

stopniowo zyskiwać na wartości, wzdłuż linii prostej (wygląda jak rampa) w skończonym przedziale 

sięgającym od początkowego 0 do końcowego 1. W ten sposób otrzymujesz funkcja rampy. Możesz 

myśleć o funkcji rampy jako odcinkowo liniowej aproksymacji sigmoidy. Wykres funkcji rampy jest 

przedstawiony na rysunku. 

 

Funkcja liniowa 

Funkcja liniowa to prosta funkcja podana równaniem o postaci: 

f(x) = αx + β 

Gdy α = 1, zastosowanie tej funkcji progowej sprowadza się do prostego dodania obciążenia równego 

β sumie wejść. 

Aplikacje 

Jak pokrótce wskazano wcześniej, obszary zastosowań obejmują zazwyczaj auto- i heteroskojarzenia, 

rozpoznawanie wzorców, kompresję danych, uzupełnianie danych, filtrowanie sygnału, przetwarzanie 



obrazu, prognozowanie, rozpoznawanie pisma ręcznego i optymalizację. Rodzaj połączeń w sieci oraz 

rodzaj zastosowanego algorytmu uczenia należy dobrać odpowiednio do aplikacji. Na przykład sieć z 

połączeniami bocznymi może wykonywać autoskojarzenia, podczas gdy typ feed-forward może 

wykonywać prognozowanie. 

Niektóre modele sieci neuronowych 

Adaline i Madaline 

Adaline to akronim od adaptacyjnego elementu liniowego, dzięki Bernardowi Widrowowi i Marcianowi 

Hoffowi. Jest podobny do perceptronu. Wejściami są liczby rzeczywiste z przedziału [–1,+1], a uczenie 

opiera się na kryterium minimalizacji błędu średniokwadratowego. Adaline ma dużą pojemność do 

przechowywania wzorów. Madaline oznacza wiele Adalines i jest szeroko stosowaną siecią neuronową. 

Składa się z neuronów pola A i pola B, a każdy neuron pola A ma jedno połączenie z każdym neuronem 

pola B. Rysunek przedstawia schemat Madaline. 

 

Propagacja wsteczna 

Algorytm uczenia wstecznej propagacji błędów do uczenia sieci sprzężenia do przodu został 

opracowany przez Paula Werbosa, a później przez Parkera oraz Rummelharta i McClellanda. Ten rodzaj 

konfiguracji sieci jest najczęściej używany ze względu na łatwość jej uczenia. Szacuje się, że ponad 80% 

wszystkich opracowywanych projektów sieci neuronowych wykorzystuje wsteczną propagację błędów. 

W propagacji wstecznej istnieją dwie fazy cyklu uczenia się, jedna służy do propagowania wzorca 

wejściowego przez sieć, a druga do dostosowania wyjścia poprzez zmianę wag w sieci. To sygnały błędu 

są propagowane wstecznie w działaniu sieci do ukrytych warstw. Część sygnału błędu, którą odbiera 

neuron warstwy ukrytej w tym procesie, jest oszacowaniem wkładu konkretnego neuronu w błąd 

wyjściowy. Dostosowanie na tej podstawie wagi połączeń, błędu kwadratowego lub jakiejś innej 

metryki jest zmniejszane w każdym cyklu i ostatecznie minimalizowane, jeśli to możliwe. 

Dwukierunkowa pamięć asocjacyjna 

Dwukierunkowa pamięć asocjacyjna (BAM) i inne modele opisane w tej sekcji zostały opracowane 

przez Barta Kosko. BAM to sieć z połączeniami sprzężenia zwrotnego z warstwy wyjściowej do warstwy 

wejściowej. Wiąże element zestawu wzorców wejściowych z elementem zestawu wzorców 

wyjściowych, który jest najbliższy, a zatem wykonuje heteroskojarzenie. Wzory mogą mieć wartości 

binarne lub dwubiegunowe. Jeżeli znane są wszystkie możliwe wzorce wejściowe, macierz wag 

połączeń można wyznaczyć jako sumę macierzy otrzymanych przez wzięcie iloczynu macierzy wektora 

wejściowego (jako wektora kolumnowego) z jego transpozycją (zapisaną jako wektor wierszowy). Wzór 

uzyskany z warstwy wyjściowej w jednym cyklu działania jest przesyłany z powrotem do warstwy 



wejściowej na początku następnego cyklu. Proces trwa, dopóki sieć nie ustabilizuje się na wszystkich 

wzorcach wejściowych. Osiągnięty w ten sposób stan stabilny jest określany jako rezonans, pojęcie 

stosowane w adaptacyjnej teorii rezonansu. Na rysunku w Części 8 znajdziesz układ węzłów 

reprezentujących neurony w sieci BAM oraz połączenia między nimi. Są dwa pola neuronów. Sieć jest 

w pełni połączona z połączeniami zwrotnymi i połączeniami do przodu. Nie ma połączeń bocznych ani 

powtarzających się. Pamięci skojarzeniowe rozmyte są podobne do wspomnień skojarzeniowych 

dwukierunkowych, z tą różnicą, że ustala się związek między wzorcami rozmytymi.  

Pamięć czasowa asocjacyjna 

Innym typem pamięci skojarzeniowej jest skojarzeniowa pamięć czasowa. Amari, pionier w dziedzinie 

sieci neuronowych, skonstruował model Temporal Associative Memory, który posiada sprzężenia 

zwrotne między warstwą wejściową i wyjściową. Mocną stroną tego modelu jest to, że może 

przechowywać i pobierać wzory czasoprzestrzenne. Przykładem wzorca czasoprzestrzennego jest 

kształt fali segmentu mowy. 

Stan mózgu w pudełku 

Wprowadzona przez Jamesa Andersona i innych, ta sieć różni się od jednowarstwowej w pełni 

połączonej sieci Hopfield tym, że Brain-State-in-a-Box wykorzystuje również to, co nazywamy 

połączeniami powtarzalnymi. Każdy neuron ma połączenie ze sobą. W przypadku dostępnych wzorców 

docelowych używana jest zmodyfikowana reguła uczenia Hebba. Dopasowanie do wagi połączenia jest 

proporcjonalne do iloczynu żądanej mocy wyjściowej i błędu w obliczonej mocy wyjściowej. Więcej na 

temat uczenia się Hebbowskiego znajdziesz w rozdziale 6. Sieć ta jest biegła w tolerancji szumów i 

może wykonać uzupełnianie wzorców. Rysunek  przedstawia sieć Brain-State-in-a-Box. 

 

Co jest w imieniu? 

Bardziej jak to, co jest w pudełku? Załóżmy, że znajdziesz następujące elementy: jest kwadratowe pole, 

a jego rogi to lokalizacje, w których ma się znajdować jednostka. Istota nie znajduje się w jednym z 

rogów, ale w pewnym momencie wewnątrz pudełka. Następna pozycja podmiotu jest określana 

poprzez obliczenie zmiany w każdej współrzędnej pozycji, zgodnie z macierzą wag i funkcją zgniatania. 

Ten proces jest powtarzany, dopóki istota nie usadowi się w jakiejś pozycji. Wybór matrycy wag jest 

taki, że gdy jednostka osiągnie róg kwadratowego pudełka, jej pozycja jest stabilna i nie ma już żadnego 

ruchu. Można by się domyślać, że istota w końcu osiada w rogu najbliższym jej początkowej pozycji w 

pudełku. Mówi się, że tego rodzaju przykład jest powodem, dla którego modelowi nadano nazwę Brain-

State-in-a-Box. Jego mocną stroną jest to, że reprezentuje przekształcenia liniowe. Za pomocą tego 

modelu można osiągnąć pewien rodzaj skojarzeń wzorów. Jeśli niekompletny wzorzec jest powiązany 

z kompletnym wzorcem, byłby to przykład autoasocjacji. 

Kontrpropagacja 

Jest to model sieci neuronowej opracowany przez Roberta Hechta-Nielsena, który ma jedną lub dwie 

dodatkowe warstwy między warstwą wejściową i wyjściową. Jeśli jest jeden, warstwa środkowa to 

warstwa Grossberga z kilkoma gwiazdami zewnętrznymi. W drugim przypadku warstwa Kohonena lub 

warstwa samoorganizująca się następuje po warstwie wejściowej, a następnie następuje warstwa 



Grossberga z gwiazdami zewnętrznymi. Model wyróżnia się znacznym skróceniem czasu szkolenia. 

Dzięki temu modelowi zyskujesz narzędzie, które działa jak tabela przeglądowa. 

Neokognitron 

W porównaniu do wszystkich innych modeli sieci neuronowych, Neocognitron Fukushimy jest bardziej 

złożony i ambitny. Pokazuje zalety sieci wielowarstwowej. Neocognitron to jeden z najlepszych modeli 

rozpoznawania odręcznych symboli. Używanych jest wiele par warstw zwanych warstwą S dla warstwy 

prostej i warstwą C dla warstwy złożonej. W każdej warstwie S znajduje się kilka płaszczyzn 

zawierających proste komórki. Podobnie w każdej warstwie C znajduje się taka sama liczba płaszczyzn 

zawierających złożone komórki. Warstwa wejściowa nie ma takiego układu i są jak warstwa wejściowa 

w każdej innej sieci neuronowej. Liczba płaszczyzn prostych komórek i złożonych komórek w parze 

warstw S i C jest taka sama, płaszczyzny te są sparowane, a złożone komórki płaszczyzn przetwarzają 

dane wyjściowe prostych komórek płaszczyzny. Proste komórki są szkolone tak, aby odpowiedź prostej 

komórki odpowiadała określonej części obrazu wejściowego. Jeśli ta sama część obrazu występuje z 

pewnymi zniekształceniami pod względem skalowania lub obrotu, reaguje na to inny zestaw prostych 

komórek. Złożone dane wyjściowe komórek wskazują, że jakaś prosta komórka, której odpowiadają, 

została uruchomiona. Podczas gdy proste komórki odpowiadają na to, co znajduje się w ciągłym 

regionie obrazu, złożone komórki odpowiadają na podstawie większego regionu. Gdy proces jest 

kontynuowany do warstwy wyjściowej, składnik Clay warstwy wyjściowej odpowiada, odpowiadając 

całemu obrazowi przedstawionemu na początku w warstwie wejściowej. 

Adaptacyjna teoria rezonansu 

ART1 to pierwszy model adaptacyjnej teorii rezonansu dla sieci neuronowych opracowany przez Gail 

Carpenter i Stephena Grossberga. Teoria ta została opracowana w celu rozwiązania dylematu 

stabilność-plastyczność. Sieć ma być na tyle plastyczna, by nauczyć się ważnego wzorca. Ale 

jednocześnie powinna pozostać stabilna, gdy w pamięci krótkotrwałej napotka kilka zniekształconych 

wersji tego samego wzorca. Model ART1 ma neurony pola A i B, wzmocnienie i reset, jak pokazano na 

rysunku.  

 

Pomiędzy neuronami pól A i B występują połączenia top-down i bottom-up. Neurony w polu B mają 

połączenia boczne oraz połączenia rekurencyjne. Oznacza to, że każdy neuron w tym polu jest 

połączony z każdym innym neuronem w tym polu, w tym z samym sobą, oprócz połączeń z neuronami 

w polu A. Wejście zewnętrzne (lub sygnał oddolny), sygnał odgórny i sygnał Wzmocnienie stanowią 

trzy elementy zbioru, z których co najmniej dwa powinny stanowić +1 do odpalenia neuronu w polu A. 

Nazywa się to zasadą dwóch trzecich. Dlatego początkowo wzmocnienie byłoby ustawione na +1. 

Pomysł jednego zwycięzcy znajduje zastosowanie również w polu B. Zysk nie przyczyniłby się do fazy 

odgórnej; w rzeczywistości będzie to hamować. Reguła dwóch trzecich pomaga w dążeniu do 

stabilności po uzyskaniu rezonansu lub równowagi. Parametr czujności służy do określenia resetu 

parametrów. Parametr czujności odpowiada, w jakim stopniu można przewidzieć kategorię 



rezonansową. Część systemu, która zawiera wzmocnienie, nazywana jest podsystemem uwagi, 

podczas gdy reszta, część zawierająca reset, nazywana jest podsystemem orientującym. Działanie 

odgórne odpowiada podsystemowi orientacji, a działanie oddolne odnosi się do podsystemu uwagi. W 

ART1 podejmowana jest próba klasyfikacji wzorca wejściowego w odniesieniu do przechowywanych 

wzorców, a jeśli się nie powiedzie, generowana jest nowa przechowywana klasyfikacja. Szkolenie nie 

jest nadzorowane. Istnieją dwie wersje treningu: wolna i szybka. Różnią się one stopniem, w jakim wagi 

otrzymują czas na osiągnięcie ostatecznych wartości. Powolny trening jest regulowany równaniami 

różniczkowymi, a szybki trening równaniami algebraicznymi. ART2 jest analogowym odpowiednikiem 

ART1, który jest przeznaczony do dyskretnych przypadków. Są to samoorganizujące się sieci 

neuronowe, jak można wywnioskować z faktu, że trening jest obecny, ale nienadzorowany. Model 

ART3 służy do rozpoznawania zakodowanego wzorca poprzez równoległe wyszukiwanie i został 

opracowany przez Carpentera i Grossberga. Próbuje naśladować aktywność przekaźników 

chemicznych w mózgu podczas czegoś, co można uznać za równoległe poszukiwanie rozpoznawania 

wzorców. 

Podsumowanie 

Omówiono podstawowe pojęcia dotyczące warstw sieci neuronowej, połączeń, wag, wejść i wyjść. 

Szczegółowo podano przykład, w jaki sposób dodanie kolejnej warstwy neuronów w sieci może 

rozwiązać problem, którego bez tego nie dałoby się rozwiązać. W skrócie przedstawiono kilka modeli 

sieci neuronowych. Uczenie się i szkolenie, które stanowią podstawę zachowania sieci neuronowych, 

nie zostały tutaj uwzględnione, ale zostaną omówione w następnej części. 



Nauka i szkolenie 

Wcześniej przedstawiliśmy przegląd różnych modeli sieci neuronowych. Tu kontynuujemy szeroko 

zakrojoną dyskusję na temat sieci neuronowych z dwoma ważnymi tematami: Nauka i Trening. Oto 

kluczowe pytania, na które chcielibyśmy odpowiedzieć: 

• Jak uczą się sieci neuronowe? 

• Co to znaczy, że sieć się uczy? 

• Jakie są różnice między uczeniem się nadzorowanym i nienadzorowanym? 

• Jakie schematy treningowe są powszechnie stosowane w sieciach neuronowych? 

Cel nauki 

Istnieje wiele odmian sieci neuronowych. W końcowej analizie, jak krótko omówiliśmy w Części 4 

dotyczącym modelowania sieci, wszystkie sieci neuronowe wykonują jedną lub więcej z następujących 

czynności: 

• Klasyfikacja wzorców 

• Zakończenie wzoru 

• Optymalizacja 

• Grupowanie danych 

• Przybliżenie 

• Ocena funkcji 

Sieć neuronowa, w dowolnym z poprzednich zadań, mapuje zestaw danych wejściowych na zestaw 

danych wyjściowych. To nieliniowe odwzorowanie można traktować jako wielowymiarową 

powierzchnię odwzorowania. Celem nauki jest ukształtowanie powierzchni mapowania zgodnie z 

pożądaną odpowiedzią, z lub bez wyraźnego procesu szkoleniowego. 

Nauka i szkolenie 

Sieć może się uczyć, gdy używane jest szkolenie, lub sieć może uczyć się również w przypadku braku 

szkolenia. Różnica między uczeniem nadzorowanym i nienadzorowanym polega na tym, że w 

pierwszym przypadku zewnętrzne prototypy są wykorzystywane jako docelowe dane wyjściowe dla 

określonych danych wejściowych, a sieć otrzymuje algorytm uczenia się do śledzenia i obliczania 

nowych wag połączeń, które przybliżają dane wyjściowe do danych wyjściowych. . Uczenie się bez 

nadzoru to rodzaj uczenia się, który odbywa się bez nauczyciela. Na przykład, kiedy znajdujesz wyjście 

z labiryntu, nie ma nauczyciela. Uczysz się na podstawie odpowiedzi lub wydarzeń, które rozwijają się, 

gdy próbujesz wyczuć swoją drogę przez labirynt. W przypadku sieci neuronowych, w przypadku 

nienadzorowanym, można podać algorytm uczenia, ale nie podaje się docelowych wyników. W takim 

przypadku dane wprowadzane do sieci są grupowane razem; podobne bodźce wejściowe powodują 

podobne reakcje. Gdy zostanie opracowany model sieci neuronowej i zostanie zaproponowany 

odpowiedni algorytm uczenia, będzie on oparty na teorii wspierającej model. Ponieważ badana jest 

dynamika działania sieci neuronowej, równania uczące są wstępnie formułowane w postaci równań 

różniczkowych. Po rozwiązaniu równań różniczkowych i wykorzystaniu dowolnych dostępnych 

warunków początkowych, algorytm można uprościć do równania algebraicznego dla zmian wag. Te 

proste formy uczenia się równań są dostępne dla twoich sieci neuronowych. W tym momencie naszej 



dyskusji musisz wiedzieć, jakie algorytmy uczące są dostępne i jak one wyglądają. Omówimy teraz dwie 

główne reguły uczenia się – uczenie Hebbowskie, stosowane w uczeniu nienadzorowanym oraz regułę 

delta, wykorzystywaną w uczeniu nadzorowanym. Adaptacje tych zasad poprzez proste modyfikacje w 

celu dopasowania do konkretnego kontekstu generują wiele innych obecnie stosowanych zasad 

uczenia się. Po omówieniu tych dwóch reguł przedstawiamy warianty dla każdej z dwóch klas uczenia 

się: uczenie nadzorowane i uczenie się nienadzorowane. 

Zasada Hebba 

Algorytmy uczenia się są zwykle określane jako zasady uczenia się. Przede wszystkim taka zasada należy 

do Donalda Hebba. Reguła Hebba jest stwierdzeniem, w jaki sposób odpalenie jednego neuronu, które 

odgrywa rolę w determinowaniu aktywacji innego neuronu, wpływa na wpływ pierwszego neuronu na 

pobudzenie drugiego neuronu, zwłaszcza jeśli odbywa się to w sposób powtarzalny. Jako reguła 

uczenia się, obserwacje Hebba przekładają się na wzór na różnicę w wadze połączenia między dwoma 

neuronami z jednej iteracji do następnej, jako stałą [u] razy iloczyn aktywacji dwóch neuronów. Sposób 

modyfikacji wagi połączenia jest tym, co sugeruje reguła uczenia się. W przypadku reguły Hebba jest 

to dodanie wielkości [mu]aiaj, gdzie ai to aktywacja neuronu i-tego, a aj to aktywacja neuronu j-tego 

do wagi połączenia między neuronem i-tym i j-tym. Sama stała [u] jest określana jako szybkość uczenia 

się. Poniższe równanie wykorzystujące właśnie opisaną notację stwierdza to zwięźle: 

 

Jak widać, reguła uczenia się wywodząca się z reguły Hebba jest dość prosta i jest stosowana zarówno 

w prostych, jak i bardziej złożonych sieciach. Niektórzy modyfikują tę zasadę, zastępując wielkość ai jej 

odchyleniem od średniej wszystkich as i analogicznie zastępując aj odpowiednią wielkością. Takie 

wariacje reguł mogą dać reguły lepiej dopasowane do różnych sytuacji. Na przykład, gdy wyjście sieci 

neuronowej jest aktywacją jej neuronów warstwy wyjściowej, reguła uczenia Hebbowskiego w 

przypadku perceptronu przybiera postać dostosowania wag poprzez dodanie [u] razy różnicy między 

wyjściem a celem. Czasami pojawia się sytuacja, w której niektóre neurony wymagają pewnego 

oduczenia. W tym przypadku stosuje się odwróconą regułę Hebba, w której ilość [muajaj jest 

odejmowana od wagi połączenia, o której mowa, co w efekcie stosuje ujemną szybkość uczenia się. W 

sieci Hopfielda z Części 1 istnieje pojedyncza warstwa, w której wszystkie neurony są w pełni 

połączone. Załóżmy, że wyjście każdego neuronu to a + 1 lub a – 1. Jeśli przyjmiemy [mu] = 1 w regule 

Hebbiana, otrzymaną modyfikację wag połączeń można opisać w następujący sposób: dodaj 1 do wagi, 

jeśli oba wyjścia neuronowe dopasowanie, czyli oba mają +1 lub -1. A jeśli się nie zgadzają (co oznacza, 

że jeden z nich ma wynik +1, a drugi –1), odejmij 1 od wagi. 

Reguła delta 

Reguła delta jest również znana jako reguła najmniejszego błędu średniokwadratowego (LMS). 

Najpierw obliczasz kwadrat błędów między wartościami docelowymi lub pożądanymi a wartościami 

obliczonymi, a następnie bierzesz średnią, aby uzyskać błąd średniokwadratowy. Ta ilość ma być 

zminimalizowana. W tym celu należy zdać sobie sprawę, że jest to funkcja samych wag, ponieważ 

obliczanie wyjścia używa ich. Zestaw wartości wag, który minimalizuje błąd średniokwadratowy, jest 

tym, co jest potrzebne w kolejnym cyklu działania sieci neuronowej. Po matematycznym 

rozpracowaniu tego i po porównaniu wag znalezionych w ten sposób z wagami faktycznie używanymi, 

określa się ich różnicę i podaje ją w regule delta, za każdym razem, gdy wagi mają być aktualizowane. 

Tak więc reguła delta, która jest również regułą stosowaną po raz pierwszy przez Widrow i Hoff, w 



kontekście uczenia się w sieciach neuronowych, jest określona jako równanie określające zmianę wag, 

na którą ma to wpływ. Załóżmy, że skupiasz uwagę na wadze na połączeniu między i-tym neuronem w 

jednej warstwie a j-tym neuronem w następnej warstwie. W czasie t waga ta wynosi wij(t) . Po jednym 

cyklu pracy waga ta staje się wij(t + 1). Różnica między nimi to wij(t + 1) - wij(t) i jest oznaczona przez 

[Delta]wij . Reguła delta daje wtedy [Delta]wij jako 

[Delta]wij = 2[mu]xi(desired output value – computed output value)j 

Tutaj [mu] jest szybkością uczenia się, która jest dodatnia i znacznie mniejsza niż 1, a xi jest i-tą 

składową wektora wejściowego. 

Nadzorowana nauka 

Nadzorowane paradygmaty sieci neuronowych, które zostaną omówione, obejmują: 

• Perceptron 

• Adalina 

• Sieć propagacji wstecznej z wyprzedzeniem 

• Sieci wyszkolone statystycznie (maszyny Boltzmann/Cauchy) 

• Radialne sieci funkcyjne 

Perceptron i Adalina stosują zasadę delta; jedyną różnicą jest to, że Perceptron ma wyjście binarne, 

podczas gdy Adaline ma wyjście o wartości ciągłej. Sieć Feedforward Backpropagation wykorzystuje 

uogólnioną regułę delta, która jest opisana dalej. 

Uogólniona reguła delta 

Podczas gdy reguła delta wykorzystuje lokalne informacje o błędzie, uogólniona reguła delta 

wykorzystuje informacje o błędzie, które nie są lokalne. Został zaprojektowany, aby zminimalizować 

sumę kwadratów błędów neuronów wyjściowych. Próbując osiągnąć to minimum, stosuje się 

najbardziej stromą metodę opadania, która wykorzystuje nachylenie powierzchni ciężarka. (Jest to 

również używane w regule delta.) W celu obliczenia następnego błędu algorytm analizuje gradient 

powierzchni błędu, który daje kierunek największego nachylenia na powierzchni błędu. Jest to 

używane do określenia kierunku, w którym należy iść, aby spróbować zminimalizować błąd. Algorytm 

wybiera ujemną stronę tego gradientu, czyli kierunek najbardziej stromego opadania. Wyobraź sobie 

bardzo pagórkowatą powierzchnię błędu, ze szczytami i dolinami, które mają szeroki zakres wielkości. 

Wyobraź sobie rozpoczęcie wyszukiwania minimalnego błędu w dowolnym punkcie. Wybierając 

ujemny gradient we wszystkich iteracjach, ostatecznie trafiasz do doliny. Nie można jednak wiedzieć, 

czy ta dolina jest minimum globalnym czy lokalnym. Utknięcie w lokalnym minimum jest dobrze 

znanym potencjalnym problemem najbardziej stromej metody zjazdu. Więcej informacji o uogólnionej 

regule delta znajdziesz w rozdziale o propagacji wstecznej. 

Szkolenie statystyczne i symulowane wyżarzanie 

Maszyna Boltzmanna (i maszyna Cauchy'ego) wykorzystuje prawdopodobieństwa i teorię statystyczną 

wraz z funkcją energii reprezentującą temperaturę. Uczenie ma charakter probabilistyczny i nazywa 

się wyżarzaniem symulowanym. Przy różnych poziomach temperatury stosuje się różną liczbę iteracji 

w przetwarzaniu, co tworzy harmonogram wyżarzania. Wykorzystanie rozkładów 

prawdopodobieństwa ma na celu osiągnięcie stanu globalnego minimum energii. Rozkład Boltzmanna 

i rozkład Cauchy'ego są rozkładami prawdopodobieństwa używanymi w tym procesie. Oczywiście 



pożądane jest osiągnięcie globalnego minimum, a nie ograniczanie się do minimum lokalnego. Rysunek 

wyjaśnia rozróżnienie między minimum lokalnym a minimum globalnym. 

 

Na tym rysunku znajduje się wykres funkcji energii oraz punkty A i B. Punkty te pokazują, że poziomy 

energii są tam mniejsze niż poziomy energii w dowolnym punkcie ich sąsiedztwa, więc można 

powiedzieć, że reprezentują one punkty o minimalnej energii. Całkowite lub globalne minimum, jak 

widać, znajduje się w punkcie B, gdzie poziom energii jest mniejszy niż nawet w punkcie A, więc A 

odpowiada tylko lokalnemu minimum. Pożądane jest, aby dostać się do B i nie zatrzymywać się w 

samym A, w dążeniu do minimum funkcji energii. Jeśli zostanie osiągnięty punkt C, chciałoby się, aby 

dalszy ruch był w kierunku B, a nie A. Podobnie, jeśli zostanie osiągnięty punkt w pobliżu A, kolejny 

ruch powinien unikać dotarcia lub osiedlenia się w A, ale kontynuować do B. Techniki perturbacyjne są 

przydatne dla tych rozważań. 

Prawdopodobieństwo zaciskania 

Czasami w symulowanym wyżarzaniu najpierw podzbiór neuronów w sieci jest powiązany z pewnymi 

wejściami, a inny podzbiór neuronów jest powiązany z pewnymi wyjściami, a te są blokowane z 

prawdopodobieństwami, które nie ulegają zmianie w procesie uczenia. Następnie reszta sieci 

poddawana jest korektom. Aktualizacja nie jest wykonywana dla jednostek zakotwiczonych w sieci. Ta 

procedura szkoleniowa Geoffreya Hintona i Terrence'a Sejnowskiego stanowi rozszerzenie techniki 

Boltzmanna na bardziej ogólne sieci. 

Radialne sieci funkcyjne 

Chociaż szczegóły promieniowych funkcji bazowych wykraczają poza zakres tej książki, warto porównać 

charakterystykę uczenia się dla tego typu modelu sieci neuronowej. Radialne sieci funkcji bazowych w 

topologii wyglądają podobnie do sieci ze sprzężeniem do przodu. Każdy neuron ma charakterystykę 

wyjścia do wejścia, która przypomina funkcję radialną (dla dwóch wejść, a więc dwóch wymiarów). W 

szczególności wyjście h(x) jest następujące: 

 

Tutaj x to wektor wejściowy, u to średnia, a [sigma] to odchylenie standardowe krzywej odpowiedzi 

wyjściowej neuronu. Sieci z funkcją radialnych funkcji bazowych (RBF) mają szybki czas trenowania (o 

rzędy wielkości szybciej niż propagacja wsteczna) i nie mają problemów z lokalnymi minimami, jak ma 

to miejsce w przypadku propagacji wstecznej. Sieci RBF są używane z nadzorowanym uczeniem i 

zazwyczaj uczona jest tylko warstwa wyjściowa. Po zakończeniu uczenia sieć RBF może być wolniejsza 

w użyciu niż sieć ze sprzężeniem do przodu z propagacją wsteczną, ponieważ do uzyskania danych 

wyjściowych potrzeba więcej obliczeń. 

Sieci nienadzorowane 

Omówione zostaną następujące paradygmaty nienadzorowanych sieci neuronowych: 



• Pamięć Hopfielda 

• Dwukierunkowa pamięć asocjacyjna 

• Rozmyta pamięć skojarzeniowa 

• Nauka kwantyzatora wektorowego 

• Samoorganizująca się mapa Kohonena 

• ART1 

Samoorganizacja 

Nauka nienadzorowana i samoorganizacja są ze sobą ściśle powiązane. - Uczenie się nienadzorowane 

zostało wymienione w Części 1, wraz z uczeniem się nadzorowanym. Szkolenie z nadzorowanego 

uczenia się ma formę zewnętrznych wzorców. Sieć musi obliczyć prawidłowe wagi połączeń dla 

neuronów w jednej lub drugiej warstwie. Samoorganizacja oznacza uczenie się bez nadzoru. Zostało to 

opisane jako cecha modelu sieci neuronowej ART1 opartej na adaptacyjnej teorii rezonansu. W 

przypadku kryterium zwycięzca bierze wszystko, każdy neuron w polu B uczy się odrębnej klasyfikacji. 

Zwycięski neuron w warstwie, w tym przypadku w polu B, ma największą aktywację i jest to jedyny 

neuron w tej warstwie, który może odpalić. Stąd zwycięzca nazwy bierze wszystko. Samoorganizacja 

oznacza samoadaptację sieci neuronowej. Bez wyjść docelowych należy wygenerować możliwie 

najbliższą odpowiedź na dany sygnał wejściowy. Podobnie jak dane wejściowe zgrupują się razem. 

Wagi połączeń są modyfikowane poprzez różne iteracje działania sieci, a sieć zdolna do 

samoorganizacji sama tworzy możliwie najbliższy zestaw wyjść dla danych wejść. Dzieje się tak w 

modelu w samoorganizującej się mapie Kohonena. Opisany poniżej w skrócie Linear Vector Quantizer 

(LVQ) Kohonena został później rozszerzony jako samoorganizująca się mapa cech. Samoorganizacja to 

także nauka, ale bez nadzoru; jest to kwestia samokształcenia. Mapy zachowujące topologię Kohonena 

ilustrują samoorganizację przez sieć neuronową. W takich przypadkach pewne podzbiory neuronów 

wyjściowych reagują na pewne podobszary wejść, tak że odpalenie w jednym podzbiorze neuronów 

wskazuje na obecność odpowiedniego podobszaru wejściowego. Jest to przydatny paradygmat w 

aplikacjach takich jak rozpoznawanie mowy. Strategia „zwycięzca bierze wszystko” zastosowana w 

ART1 również ułatwia samoorganizację. 

Nauka kwantyzatora wektorów 

Załóżmy, że celem jest klasyfikacja wektorów wejściowych. Kwantyzacja wektorowa Kohonena to 

metoda, w której najpierw zbierasz skończoną liczbę wektorów wymiaru wektora wejściowego. 

Kohonen nazywa te wektory książki kodowej. Następnie przypisujesz grupy tych wektorów książki 

kodowej do różnych klas w ramach klasyfikacji, którą chcesz osiągnąć. Innymi słowy, tworzysz zgodność 

między wektorami książki kodowej i klasami lub dzielisz zbiór wektorów książki kodowej według klas w 

swojej klasyfikacji. Teraz zbadaj każdy wektor wejściowy pod kątem odległości od każdego wektora 

książki kodowej i znajdź najbliższy lub najbliższy mu wektor książki kodowej. Identyfikujesz wektor 

wejściowy z klasą, do której należy wektor książki kodowej. 

Wektory książki kodowej są aktualizowane podczas uczenia, zgodnie z pewnym algorytmem. Taki 

algorytm dąży do osiągnięcia dwóch rzeczy: (1) wektor książki kodowej najbliższy wektorowi 

wejściowemu jest do niego jeszcze bardziej przybliżony; i (dwa), wektor książki kodów wskazujący inną 

klasę jest bardziej oddalony od wektora wejściowego. Na przykład załóżmy, że (2, 6) jest wektorem 

wejściowym, a (3, 10) i (4, 9) są parą książki kodów wektorów przypisane do różnych klas. Utożsamiasz 

się (2, 6) z klasą, do której należy (4, 9) ponieważ (4, 9) z odległością [radic]13 jest do niej bliższy niż (3, 



10) której odległość od (2, 6 ) jest [rodnik]17. Jeśli dodasz 1 do każdego składnika (3, 10) i odejmiesz 1 

od każdego składnika (4, 9), nowe odległości tych z (2, 6) wynoszą odpowiednio [radic]29 i [radic]5. 

Pokazuje to, że (3, 10) po zmianie na (4, 11) staje się bardziej odległy od wektora wejściowego niż przed 

zmianą, a (4, 9) zmienia się na (3, 8), który jest nieco bliższy ( 2, 6) niż (4, 9). Trenowanie trwa do 

momentu sklasyfikowania wszystkich wektorów wejściowych. Uzyskujesz etap, w którym klasyfikacja 

dla każdego wektora wejściowego pozostaje taka sama jak w poprzednim cyklu szkolenia. To jest 

proces samoorganizacji. 

Uczący się kwantyzator wektorowy (LVQ) firmy Kohonen jest samoorganizującą się siecią. Klasyfikuje 

wektory wejściowe na podstawie zestawu wektorów przechowywanych lub referencyjnych. Neurony 

pola B są również nazywane komórkami babci, z których każda reprezentuje określoną klasę w zestawie 

wektorów referencyjnych. W tej sieci można używać uczenia nadzorowanego lub nienadzorowanego. 

 

Modele pamięci asocjacyjnej i uczenie się jednym strzałem 

Pamięć Hopfielda, dwukierunkowa pamięć asocjacyjna i pamięć rozmyta asocjacyjna to 

nienadzorowane sieci, które wykonują uzupełnianie wzorców lub kojarzenie wzorców. Oznacza to, że 

przy uszkodzonych lub brakujących informacjach te pamięci są w stanie przywołać lub uzupełnić 

oczekiwany wynik. Gallant nazywa metodę treningu stosowaną w tych sieciach jednorazowym 

uczeniem, ponieważ określasz macierz wag jako funkcję ukończonych wzorców, które chcesz 

przywołać tylko raz. Przykład tego pokazano w Części 4 z wyznaczeniem wag dla pamięci Hopfielda. 

Nauka i rezonans 

ART1 to pierwszy model sieci neuronowej oparty na adaptacyjnej teorii rezonansu Carpentera i 

Grossberga. Jeśli masz parę wzorców, tak że gdy jeden z nich jest sygnałem wejściowym do sieci 

neuronowej, wyjściem okazuje się drugi wzorzec w parze, i jeśli dzieje się to konsekwentnie w obu 

kierunkach, możesz opisać to jako rezonans. W Części 8 omawiamy dwukierunkowe wspomnienia 

skojarzeniowe i rezonans. Zanim szkolenie zostanie ukończone i uczenie się zakończy, wiele innych par 

wzorców zostanie również przedstawionych w sieci. Jeśli zmiany w pamięci krótkotrwałej nie zakłócają 

lub nie wpływają na pamięć długotrwałą, sieć wykazuje rezonans adaptacyjny. Model ART1 jest 

przeznaczony do jego utrzymania. Zauważ, że ta dyskusja dotyczy głównie stabilności. 

Nauka i stabilność 

Nauka, konwergencja i stabilność są bardzo interesujące. Ponieważ uczenie się ma miejsce, chcesz 

wiedzieć, czy proces zatrzyma się w odpowiednim momencie, co jest kwestią konwergencji. Czy to, 

czego się uczono, jest stabilne, czy też sieć będzie musiała uczyć się od nowa, gdy nastąpi każde nowe 

zdarzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w modelu matematycznym z równaniami 

różniczkowymi opracowanymi w celu opisania algorytmu uczenia się. Dowody wykazujące stabilność 

są częścią zadania wynalazcy modelu. Jednym ze szczególnych narzędzi, które pomaga w procesie 

wykazywania zbieżności, jest idea energii stanu lub kosztu, aby opisać, czy kierunek, w którym zmierza 

proces, może prowadzić do zbieżności. Stwierdzono, że funkcja Lapunowa, omówiona w dalszej części 

tego rozdziału, zapewnia odpowiednią funkcję energii, którą można zminimalizować podczas działania 

sieci neuronowej. Ta funkcja ma tę właściwość, że wartość maleje z każdą zmianą stanu systemu, 



zapewniając w ten sposób, że ostatecznie zostanie osiągnięte minimum. Funkcja Lapunowa jest dalej 

omawiana ze względu na jego istotną użyteczność w modelach sieci neuronowych, ale pokrótce ze 

względu na wysoki poziom matematyki. Na szczęście proste formy są wyprowadzane i wprowadzane 

do algorytmów uczenia sieci neuronowych. Matematyka wysokiego poziomu jest wykorzystywana w 

tworzeniu dowodów w celu wykazania wykonalności modeli. Alternatywnie można zastosować 

zależności temperaturowe, jak w przypadku maszyny Boltzmanna, lub dowolną inną dobrze 

dopasowaną funkcję kosztową, taką jak funkcja odległości użyta w sformułowaniu problemu 

komiwojażera, w którym całkowita odległość na zwiedzanie komiwojażer ma być zminimalizowany, 

można go zatrudnić. Problem komiwojażera jest ważny i dobrze znany. Zestaw miast ma być 

odwiedzony przez sprzedawcę, każde tylko raz, a celem jest opracowanie trasy, która minimalizuje 

całkowity przebyty dystans. Trwają poszukiwania wydajnego algorytmu dla tego problemu. Niektóre 

algorytmy rozwiązują problem w dużej liczbie, ale nie we wszystkich sytuacjach. Sformułowanie sieci 

neuronowej może również zadziałać w przypadku problemu komiwojażera. 

Szkolenia i konwergencja 

Załóżmy, że masz kryterium, takie jak minimalizacja energii lub zmniejszenie kosztów, i znasz 

optymalny poziom dla tego kryterium. Jeżeli sieć osiąga optymalną wartość w skończonej liczbie 

kroków, oznacza to zbieżność działania sieci. Lub, jeśli tworzysz skojarzenia parami wzorców, istnieje 

perspektywa zbieżności, jeśli po każdym cyklu działania sieci liczba błędów maleje. Możliwe jest 

również, że konwergencja jest powolna, do tego stopnia, że osiągnięcie stanu zbieżności może trwać 

wiecznie. W takim przypadku należy określić wartość tolerancji i wymagać, aby kryterium zostało 

osiągnięte w ramach tej tolerancji, unikając długiego czasu obliczeniowego. Możesz również 

wprowadzić parametr momentum, aby jeszcze bardziej zmienić wagę, a tym samym przyspieszyć 

zbieżność. Jedną ze stosowanych technik jest dodanie części poprzedniej zmiany wagi. Zamiast 

zbieżności operacja może skutkować oscylacjami. Struktura wagi może się zmieniać w tę iz powrotem; 

nauka nigdy się nie skończy. Algorytmy uczenia się muszą być analizowane pod kątem zbieżności jako 

istotna właściwość algorytmu. 

Funkcja Lapunowa 

Sieci neuronowe są systemami dynamicznymi w fazie uczenia się i uczenia się ich działania, a 

konwergencja jest cechą istotną, dlatego badacze opracowujący modele i ich algorytmy uczenia się 

musieli znaleźć dające się udowodnić kryterium zbieżności w systemie dynamicznym. Wspomniana 

wcześniej funkcja Lapunowa okazała się najwygodniejszą i najwłaściwszą funkcją. Nazywa się to 

również funkcją energii. Funkcja zmniejsza się wraz ze zmianą stanów systemu. Taką funkcję trzeba 

znaleźć i obserwować, jak działanie sieci trwa od cyklu do cyklu. Zwykle obejmuje formę kwadratową. 

Przykładem takiej funkcji jest błąd najmniejszy średniokwadratowy. Użycie funkcji Lapunowa zapewnia 

stabilność systemu, która nie może wystąpić bez zbieżności. Wygodnie jest mieć jedną wartość, funkcję 

Lapunowa określającą zachowanie systemu. Na przykład w sieci Hopfielda funkcja energii to stała razy 

suma iloczynów wyjść różnych neuronów i wagi połączenia między nimi. Ponieważ pary wyjść 

neuronowych są mnożone w każdym członie, całe wyrażenie ma formę kwadratową. 

Inne problemy szkoleniowe 

Oprócz zastosowań, dla których przeznaczona jest sieć neuronowa, i w zależności od tych aplikacji, 

musisz znać pewne aspekty modelu. Ważnymi kwestiami są długość czasu kodowania i długość czasu 

uczenia się. Te czasy mogą być długie, ale nie powinny być wygórowane. Ważne jest, aby zrozumieć, 

jak sieć zachowuje się z nowymi danymi wejściowymi; niektóre sieci mogą wymagać ponownego 

uczenia, ale w stosownych przypadkach pożądana jest pewna tolerancja na zniekształcenia wzorców 

wejściowych. Powinny być znane ograniczenia dotyczące formatu danych wejściowych. Zaletą sieci 



neuronowych jest to, że lepiej radzą sobie z funkcjami nieliniowymi niż tradycyjne algorytmy. Zdolność 

do przechowywania wielu wzorców lub potrzeba coraz większej liczby neuronów w polu wyjściowym 

przy rosnącej liczbie wzorców wejściowych to rodzaj aspektów dotyczących możliwości sieci, a także 

jej ograniczeń. 

Dostosowanie 

Czasami sieci neuronowe są wykorzystywane jako filtry adaptacyjne, motywacją dla takiej architektury 

jest selektywność. Chcesz, aby sieć neuronowa klasyfikowała każdy wzorzec wejściowy do 

odpowiedniej kategorii. Modele adaptacyjne obejmują zmianę wag połączeń podczas wszystkich 

operacji, natomiast nieadaptacyjne nie zmieniają wag po fazie nauki na wzorach. Sieć Hopfielda jest 

często wykorzystywana do modelowania sieci neuronowej dla problemów optymalizacyjnych, a model 

Backpropagation jest popularnym wyborem w większości innych aplikacji. Modele sieci neuronowych 

są czasami rozróżnialne przez ich architekturę, czasami przez ich metody adaptacyjne, a czasami obie. 

Metody adaptacji, w których adaptacja jest włączona, mają duże znaczenie w opisie i użyteczności 

modelu sieci neuronowej. W celu dostosowania można modyfikować parametry w architekturze 

podczas uczenia, takie jak na przykład szybkość uczenia się w metodzie uczenia wstecznej propagacji. 

Bardziej radykalnym podejściem jest modyfikacja samej architektury podczas szkolenia. Nowe 

paradygmaty sieci neuronowych zmieniają liczbę warstw i liczbę neuronów w warstwie podczas 

treningu. Te algorytmy dodawania lub usuwania węzłów są nazywane algorytmami konstruktywnymi. 

Umiejętność generalizacji 

Analogia dla sieci neuronowej przedstawiona na początku rozdziału to wielowymiarowa powierzchnia 

mapująca, która odwzorowuje wejścia na wyjścia. Dla każdego niewidocznego wejścia w odniesieniu 

do zestawu treningowego zdolność sieci do generalizacji określa, jak dobrze powierzchnia 

odwzorowania renderuje nowe dane wejściowe w przestrzeni wyjściowej. Prognozy giełdowe muszą 

dobrze uogólniać, w przeciwnym razie stracisz pieniądze w niewidzialnych warunkach rynkowych. 

Przeciwieństwem uogólnienia jest zapamiętywanie. System rozpoznawania wzorców dla obrazów 

pisma ręcznego powinien być w stanie uogólnić literę A napisaną ręcznie na kilka różnych sposobów 

przez różne osoby. Jeśli system zapamiętuje, nie we wszystkich przypadkach rozpoznasz literę A, ale 

zaklasyfikujesz każdą odmianę litery A osobno. Sztuczka do osiągnięcia uogólnienia polega na 

architekturze sieci, projektowaniu i metodologii szkolenia. Nie chcesz przetrenować swojej sieci 

neuronowej w zakresie oczekiwanych wyników, ale raczej powinieneś zaakceptować nieco gorszy niż 

minimalny błąd w danych zestawu treningowego. 

Posumowanie 

Nauka i szkolenie to ważne kwestie w stosowaniu sieci neuronowych. Dwie szerokie kategorie uczenia 

się w sieci to uczenie nadzorowane i nienadzorowane. Uczenie się nadzorowane dostarcza 

przykładowych wyników do porównania, podczas gdy uczenie się nienadzorowane nie. Podczas 

szkolenia nadzorowanego zewnętrzne prototypy są wykorzystywane jako docelowe dane wyjściowe, 

a sieć otrzymuje algorytm uczenia się do śledzenia i obliczania nowych wag połączeń, które przybliżają 

dane wyjściowe do wyników docelowych. Możesz odnosić się do sieci wykorzystujących uczenie się 

nienadzorowane jako do sieci samoorganizujących się, ponieważ w uczeniu się nie są wykorzystywane 

żadne zewnętrzne informacje ani wskazówki. W tym rozdziale przedstawiono kilka paradygmatów sieci 

neuronowych wraz z ich charakterystyką uczenia się i treningu. 



Propagacja wsteczna 

Sieć propagacji wstecznej ze sprzężeniem do przodu 

Sieć ze sprzężeniem do przodu i propagacją wsteczną jest bardzo popularnym modelem w sieciach 

neuronowych. Nie ma połączeń sprzężenia zwrotnego, ale błędy są propagowane wstecz podczas 

uczenia. Stosowany jest błąd najmniejszy średniokwadratowy. Można sformułować wiele aplikacji do 

korzystania z sieci z propagacją wsteczną ze sprzężeniem do przodu, a metodologia jest modelem dla 

większości wielowarstwowych sieci neuronowych. Błędy na wyjściu określają miary błędów 

wyjściowych warstwy ukrytej, które są wykorzystywane jako podstawa do dopasowania wag połączeń 

między warstwą wejściową a warstwą ukrytą. Dopasowanie dwóch zestawów wag między parami 

warstw i ponowne obliczenie wyników to proces iteracyjny, który trwa do momentu, gdy błędy spadną 

poniżej poziomu tolerancji. Parametry szybkości uczenia się skalują korekty do wag. Parametr 

momentum może być również używany do skalowania korekt z poprzedniej iteracji i dodawania do 

korekt w bieżącej iteracji. 

Mapowanie 

Sieć propagacji wstecznej ze sprzężeniem do przodu odwzorowuje wektory wejściowe na wektory 

wyjściowe. Pary wektorów wejściowych i wyjściowych są wybierane do uczenia sieci w pierwszej 

kolejności. Po zakończeniu szkolenia wagi są ustawiane i sieć może być używana do znajdowania 

wyników dla nowych danych wejściowych. Wymiar wektora wejściowego określa liczbę neuronów w 

warstwie wejściowej, a liczba neuronów w warstwie wyjściowej jest określona przez wymiar wyjść. 

Jeśli w warstwie wejściowej jest k neuronów i m neuronów w warstwie wyjściowej, ta sieć może 

wykonać mapowanie z przestrzeni k-wymiarowej do przestrzeni m-wymiarowej. Oczywiście, czym jest 

to mapowanie, zależy od tego, jaka para wzorców lub wektorów jest używana jako przykłady do 

trenowania sieci, które określają wagi sieci. Po przeszkoleniu sieć daje obraz nowego wektora 

wejściowego w ramach tego mapowania. Wiedza o tym, do jakiego mapowania ma być wytrenowana 

sieć ze sprzężeniem do przodu wstecznej propagacji, implikuje wymiary przestrzeni wejściowej i 

przestrzeni wyjściowej, dzięki czemu można określić liczbę neuronów, które mają znajdować się w 

warstwach wejściowych i wyjściowych. 

Układ 

Architekturę sieci z propagacją wsteczną ze sprzężeniem do przodu pokazano na rysunku. Chociaż 

może być wiele ukrytych warstw, zilustrujemy tę sieć tylko jedną ukrytą warstwą. Ponadto liczba 

neuronów w warstwie wejściowej i w warstwie wyjściowej jest określana odpowiednio przez wymiary 

wzorców wejściowych i wyjściowych. Nie jest łatwo określić, ile neuronów jest potrzebnych do 

warstwy ukrytej. Aby uniknąć zaśmiecania rysunku, pokażemy układ na rysunku z pięcioma neuronami 

wejściowymi, trzema neuronami w warstwie ukrytej i czterema neuronami wyjściowymi, z kilkoma 

reprezentatywnymi 

 

Sieć ma trzy pola neuronów: jedno dla neuronów wejściowych, jedno dla ukrytych elementów 

przetwarzających i jedno dla neuronów wyjściowych. Jak już wspomniano, połączenia są przeznaczone 

do aktywności typu feed forward. Istnieją połączenia od każdego neuronu w polu A do każdego w polu 

B i z kolei od każdego neuronu w polu B do każdego neuronu w polu C. Tak więc istnieją dwa zestawy 



wag, które składają się na aktywacje ukrytych neurony warstwy i te, które pomagają określić wyjściowe 

aktywacje neuronów. Podczas uczenia wszystkie te wagi są dostosowywane przez uwzględnienie tego, 

co można nazwać funkcją kosztu pod względem błędu w obliczonym wzorze wyjściowym i pożądanym 

wzorcu wyjściowym. 

Trening 

Sieć propagacji wstecznej ze sprzężeniem do przodu przechodzi nadzorowane szkolenie ze skończoną 

liczbą par wzorców składających się z wzorca wejściowego i pożądanego lub docelowego wzorca 

wyjściowego. W warstwie wejściowej prezentowany jest wzorzec wejściowy. Tutaj neurony przekazują 

aktywacje wzorców do neuronów następnej warstwy, które znajdują się w warstwie ukrytej. Sygnały 

wyjściowe neuronów warstwy ukrytej są uzyskiwane przy użyciu być może odchylenia, a także funkcji 

progowej z aktywacjami określonymi przez wagi i dane wejściowe. Te dane wyjściowe warstwy ukrytej 

stają się danymi wejściowymi do neuronów wyjściowych, które przetwarzają dane wejściowe za 

pomocą opcjonalnego odchylenia i funkcji progowej. Ostateczny wynik sieci jest określany przez 

aktywacje z warstwy wyjściowej. Obliczony wzór i wzór wejściowy są porównywane, funkcja tego błędu 

jest określana dla każdego składnika wzoru i obliczane jest dopasowanie do wag połączeń między 

warstwą ukrytą a warstwą wyjściową. Podobne obliczenia, nadal oparte na błędach w danych 

wyjściowych, są wykonywane dla wag połączeń między warstwą wejściową a ukrytymi. Procedura jest 

powtarzana z każdą parą wzorców przypisaną do uczenia sieci. Każde przejście przez wszystkie wzorce 

treningowe nazywane jest cyklem lub epoką. Proces jest następnie powtarzany tyle cykli, ile potrzeba, 

aż błąd znajdzie się w określonej tolerancji. 

W uczeniu w sieci z propagacją wsteczną ze sprzężeniem do przodu może być używanych więcej niż 

jeden parametr szybkości uczenia się. Możesz użyć jednego z każdym zestawem wag pomiędzy 

kolejnymi warstwami. 

Ilustracja: Regulacja wag połączeń z neuronu w ukrytej warstwie 

Będziemy tak konkretni, jak to konieczne, aby obliczenia były jasne. Najpierw przypomnijmy, że 

aktywacja neuronu w warstwie innej niż warstwa wejściowa jest sumą iloczynów jego wejść i wag 

odpowiadających połączeniom, które wnoszą te wejścia. Omówmy neuron j-ty w warstwie ukrytej. 

Bądźmy konkretni i powiedzmy j = 2. Załóżmy, że wzorzec wejściowy to (1.1, 2.4, 3.2, 5.1, 3.9) i 

docelowy wzorzec wyjściowy to (0,52, 0,25, 0,75, 0,97). Niech wagi dla drugiego neuronu warstwy 

ukrytej zostaną podane przez wektor (–0,33, 0,07, –0,45, 0,13, 0,37). Aktywacją będzie ilość: 

(-0,33 * 1,1) + (0,07 * 2,4) + (-0,45 * 3,2) + (0,13 * 5,1) + (0,37 * 3,9) = 0,471 

Teraz dodaj do tego opcjonalne odchylenie, powiedzmy 0,679, aby otrzymać 1,15. Jeśli użyjemy funkcji 

sigmoidalnej podanej przez: 

1 / ( 1+ exp(-x) ), 

przy x = 1,15 otrzymujemy wynik tego neuronu warstwy ukrytej jako 0,7595. 

Wartości podajemy z dokładnością do kilku miejsc po przecinku tylko dla ilustracji, w przeciwieństwie 

do precyzji, jaką można uzyskać na komputerze. Potrzebujemy również obliczonego wzorca 

wyjściowego. Powiedzmy, że okazuje się, że jest rzeczywisty =(0,61, 0,41, 0,57, 0,53), podczas gdy 

pożądany wzór jest pożądany =(0,52, 0,25, 0,75, 0,97). Oczywiście istnieje rozbieżność między tym co 

jest pożądane i co jest obliczane. Różnice składników są podane w wektorze, pożądany - rzeczywisty = 

(-0,09, -0,16, 0,18, 0,44). Używamy ich do utworzenia kolejnego wektora, w którym każdy składnik jest 

iloczynem składnika błędu, odpowiadającego mu obliczonego składnika wzorca i dopełnienia tego 



ostatniego względem 1. Na przykład dla pierwszego składnika błąd wynosi –0,09, obliczona składowa 

wzorca wynosi 0,61, a dopełnienie wynosi 0,39. Mnożąc je razem (0,61*0,39*-0,09) otrzymujemy - 

0,02. Obliczając pozostałe składowe w podobny sposób, otrzymujemy wektor (–0,02, –0,04, 0,04, 

0,11). Pożądany rzeczywisty wektor, który jest wektorem błędu pomnożonym przez rzeczywisty wektor 

wyjściowy, daje wartość błędu odzwierciedloną z powrotem na wyjściu warstwy ukrytej. Jest to 

skalowane wartością (1-wyjściowy wektor), która jest pierwszą pochodną funkcji aktywacji wyjścia dla 

stabilności numerycznej. W dalszej części zobaczysz wzory tego procesu. Należy kontynuować 

wsteczną propagację błędów. Potrzebujemy teraz wag połączeń między drugim neuronem w warstwie 

ukrytej, na której się koncentrujemy, a różnymi neuronami wyjściowymi. Powiedzmy, że te wagi są 

podane przez wektor (0,85, 0,62, –0,10, 0,21). Błąd drugiego neuronu w warstwie ukrytej jest teraz 

obliczany jak poniżej, na podstawie jego wyjścia. błąd = 0,7595 * (1 - 0,7595) * ( (0,85 * -0,02) + (0,62 

* -0,04) + ( -0,10 * 0,04) + (0,21 * 0,11)) = -0,0041. Tutaj ponownie mnożymy błąd (np. -0,02) z wyjścia 

bieżącej warstwy przez wartość wyjściową (0,7595) i wartość (1-0,7595). Używamy wag na 

połączeniach między neuronami, aby pracować wstecz w sieci. Następnie potrzebujemy parametru 

szybkości uczenia się dla tej warstwy; ustawmy go na 0,2. Mnożymy to przez wyjście drugiego neuronu 

w warstwie ukrytej, aby otrzymać 0,1519. Każdy ze składników wektora (–0,02, –0,04, 0,04, 0,11) jest 

teraz pomnożony przez 0,1519, co dało nasze ostatnie obliczenie. Wynikiem jest wektor, który podaje 

korekty wag połączeń, które przechodzą od drugiego neuronu w warstwie ukrytej do neuronów 

wyjściowych. Wartości te są podane w wektorze (–0,003, –0,006, 0,006, 0,017). Po dodaniu tych korekt 

wagi, które zostaną użyte w następnym cyklu na połączeniach między drugim neuronem w warstwie 

ukrytej a neuronami wyjściowymi stają się wagami wektora (0,847, 0,614, –0,094, 0,227). 

Ilustracja: Regulacja wag połączeń z neuronu w  warstwie wejściowej 

Przyjrzyjmy się, jak obliczane są korekty wag połączeń wychodzących z neuronu i-tego w warstwie 

wejściowej do neuronów w warstwie ukrytej. Dla ilustracji weźmy konkretnie i = 3. Wiele informacji, 

których potrzebujemy, zostało już uzyskanych w poprzednim omówieniu dla drugiego neuronu 

warstwy ukrytej. Mamy błędy w obliczonym wyjściu jako wektor (–0,09, –0,16, 0,18, 0,44), a błąd 

drugiego neuronu w warstwie ukrytej otrzymaliśmy jako – 0,0041, którego nie użyliśmy powyżej. Tak 

jak błąd na wyjściu jest propagowany z powrotem w celu przypisania błędów neuronom w warstwie 

ukrytej, błędy te mogą być propagowane do neuronów warstwy wejściowej. Aby określić korekty wag 

na połączeniach między warstwą wejściową i ukrytą, potrzebujemy błędów określonych dla wyjść 

neuronów warstwy ukrytej, parametru szybkości uczenia się i aktywacji neuronów wejściowych, które 

są tylko wartościami wejściowymi dla warstwa wejściowa. Przyjmijmy, że parametr szybkości uczenia 

się wynosi 0,15. Następnie korekty wagi dla połączeń od trzeciego neuronu wejściowego do neuronów 

warstwy ukrytej uzyskuje się poprzez pomnożenie błędu wyjściowego konkretnego neuronu warstwy 

ukrytej przez parametr szybkości uczenia się i przez składnik wejściowy z neuronu wejściowego. 

Korekta wagi na połączeniu z trzeciego neuronu wejściowego do drugiego neuronu warstwy ukrytej 

wynosi 0,15 * 3,2 * –0,0041, co daje wynik –0,002. Jeśli waga na tym połączeniu wynosi powiedzmy –

0,45, to dodając korektę –0,002, otrzymujemy zmodyfikowaną wagę –0,452, do wykorzystania w 

następnej iteracji działania sieci. Podobne obliczenia są dokonywane w celu modyfikacji wszystkich 

innych wag. 

Korekty wartości progowych lub błędów systematycznych 

Odchylenie lub wartość progowa, którą dodaliśmy do aktywacji, przed zastosowaniem funkcji 

progowej w celu uzyskania wyjścia neuronu, zostanie również dostosowana na podstawie błędu 

propagowanego z powrotem. Potrzebne do tego wartości zostały omówione w poprzedniej dyskusji. 

Korekta wartości progowej neuronu w warstwie wyjściowej jest uzyskiwana przez pomnożenie 

obliczonego błędu (nie tylko różnicy) na wyjściu neuronu wyjściowego i parametru szybkości uczenia 



się użytego w obliczeniach korekty wag w tej warstwie. W naszym poprzednim przykładzie mamy 

parametr szybkości uczenia się jako 0,2, a wektor błędu jako (–0,02, –0,04, 0,04, 0,11), więc korekty 

wartości progowych czterech neuronów wyjściowych są podane przez wektor (– 0,004, –0,008, 0,008, 

0,022). Te korekty są dodawane do bieżących poziomów wartości progowych w neuronach 

wyjściowych. Dopasowanie do wartości progowej neuronu w warstwie ukrytej uzyskuje się w podobny 

sposób, mnożąc szybkość uczenia się przez wyliczony błąd na wyjściu neuronu warstwy ukrytej. 

Dlatego dla drugiego neuronu w warstwie ukrytej dopasowanie do jego wartości progowej jest 

obliczane jako 0,15 * –0,0041, czyli –0,0006. Dodaj to do bieżącej wartości progowej 0,679, aby uzyskać 

0,6784, która ma być użyta dla tego neuronu w następnym wzorcu treningowym dla sieci neuronowej. 

Kolejny przykład obliczeń propagacji wstecznej 

Widziałeś w poprzednich sekcjach szczegóły obliczeń dla jednego konkretnego neuronu w warstwie 

ukrytej w sieci ze sprzężeniem do przodu z propagacją wsteczną z pięcioma neuronami wejściowymi i 

czterema neuronami w warstwie wyjściowej oraz dwoma neuronami w warstwie ukrytej. Zobaczysz 

wszystkie obliczenia w implementacji C++ w dalszej części tego rozdziału. Jednak teraz przedstawiamy 

inny przykład i dajemy pełny obraz obliczeń wykonanych w jednej zakończonej iteracji lub cyklu 

wstecznej propagacji. Rozważmy sieć ze sprzężeniem do przodu z propagacją wsteczną z trzema 

neuronami wejściowymi, dwoma neuronami w warstwie ukrytej i trzy neurony wyjściowe. Wagi 

połączeń od neuronów wejściowych do neuronów w warstwie ukrytej są podane w macierzy M-1, a 

wagi od neuronów w warstwie ukrytej do neuronów wyjściowych są podane w macierzy M-2. 

Obliczamy wyjście każdego neuronu w warstwach ukrytych i wyjściowych w następujący sposób. Do 

aktywacji neuronu dodajemy odchylenie lub wartość progową (nazwijmy ten wynik x) i używamy 

funkcji sigmoid poniżej, aby uzyskać dane wyjściowe. 

f(x) = 1/ (1 + e-x ) 

Stosowane parametry uczenia to 0,2 dla połączeń między neuronami warstwy ukrytej a neuronami 

wyjściowymi oraz 0,15 dla połączeń między neuronami wejściowymi a neuronami w warstwie ukrytej. 

Te wartości, jak pamiętasz, są takie same, jak na poprzedniej ilustracji, aby ułatwić śledzenie obliczeń 

poprzez porównanie ich z podobnymi obliczeniami w poprzednich sekcjach. Wzorzec wejściowy to 

(0,52, 0,75, 0,97), a pożądany wzorzec wyjściowy to (0,24, 0,17, 0,65). Początkowe macierze wag są 

następujące: 

M-1 Macierz wag od warstwy wejściowej do warstwy ukrytej 

 

Matryca M-2 wag od warstwy ukrytej do warstwy wyjściowej 

 

Wartości progowe (lub odchylenie) dla neuronów w warstwie ukrytej wynoszą 0,2 i 0,3, podczas gdy 

te dla neuronów wyjściowych wynoszą odpowiednio 0,15, 0,25 i 0,05. Tabela przedstawia wszystkie 

wyniki obliczeń wykonanych w pierwszej iteracji. Zobaczysz zmodyfikowane lub nowe macierze wag i 

wartości progowe. Użyjesz ich, oryginalnego wektora wejściowego i pożądanego wektora 

wyjściowego, aby przeprowadzić następną iterację. 



 



 

W górnym wierszu tabeli znajdują się nagłówki kolumn. Są to: Item, I-1, I-2, I-3 (I-k oznacza neuron k 

warstwy wejściowej); H-1, H-2 (dla neuronów warstwy ukrytej); i O-1, O-2, O-3 (dla neuronów warstwy 

wyjściowej). W pierwszej kolumnie tabeli M-1 i M-2 odnoszą się do macierzy wag jak powyżej. Tam, 

gdzie wpis jest dodany z -H, tak jak w Output -H, informacja odnosi się do ukrytej warstwy. Podobnie -

O odnosi się do warstwy wyjściowej, jak w Aktywacja + próg -O. Następna iteracja wykorzystuje 

następujące informacje z poprzedniej iteracji, które można zidentyfikować w tabeli. Wzorzec 

wejściowy to (0,52, 0,75, 0,97), a pożądany wzorzec wyjściowy to (0,24, 0,17, 0,65). Aktualne macierze 

wag są następujące: 

M-1 Macierz wag od warstwy wejściowej do warstwy ukrytej: 

 

M-2 Macierz wag od warstwy ukrytej do warstwy wyjściowej: 

 

Wartości progowe (lub odchylenie) dla neuronów w warstwie ukrytej to 0,2008 i 0,3002, a dla 

neuronów wyjściowych odpowiednio 0,1404, 0,2336 i 0,0616. Możesz zachować parametry uczenia 

jako 0,15 dla połączeń między neuronami warstwy wejściowej i ukrytej oraz 0,2 dla połączeń między 

neuronami warstwy ukrytej a neuronami wyjściowymi lub możesz je nieznacznie zmodyfikować. To, 

czy zmienić te dwa parametry, czy nie, jest decyzją, którą można podjąć być może w późniejszej iteracji, 

po uzyskaniu wyobrażenia o tym, jak proces jest zbieżny. Jeśli jesteś zadowolony z tempa, w jakim 



obliczony wzorzec wyjściowy zbliża się do docelowego wzorca wyjściowego, nie zmieniałbyś tych 

współczynników uczenia się. Jeśli czujesz, że konwergencja jest znacznie wolniejsza niż byś chciał, to 

parametry szybkości uczenia się można nieznacznie zwiększyć. Jest to subiektywna decyzja zarówno 

pod względem tego, kiedy (jeśli w ogóle), jak i do jakich nowych poziomów parametry te należy 

zrewidować. 

Notacja i równania 

Widziałeś właśnie przykład procesu uczenia się w sieci ze sprzężeniem do przodu z propagacją 

wsteczną, opisany w odniesieniu do jednego neuronu warstwy ukrytej i jednego neuronu wejściowego. 

Było kilka wektorów, które zostały pokazane i użyte, ale być może nie były łatwe do zidentyfikowania. 

Dlatego wprowadzamy notację i opisujemy równania, które zostały użyte w tym przykładzie. 

Notacja 

Porozmawiajmy o dwóch macierzach, których elementami są wagi połączeń. Jedna macierz odnosi się 

do interfejsu między warstwą wejściową i ukrytą, a druga odnosi się do interfejsu między warstwą 

ukrytą a warstwą wyjściową. Ponieważ połączenia istnieją od każdego neuronu w jednej warstwie do 

każdego neuronu w następnej warstwie, istnieje wektor wag połączeń wychodzących z każdego 

neuronu. Umieszczając ten wektor w wierszu macierzy, otrzymujemy tyle wierszy, ile jest neuronów, z 

których nawiązywane są połączenia. Niech M1 i M2 będą tymi macierzami wag. Co zatem oznacza 

M1[i][j]? Jest to waga połączenia od neuronu wejściowego i-tego do neuronu j-tego w warstwie ukrytej. 

Podobnie M2[i][j] oznacza wagę połączenia z neuronu i-tego w warstwie ukrytej i neuronu wyjściowego 

j-tego. Następnie użyjemy x, y, z dla wyjść neuronów odpowiednio w warstwie wejściowej, warstwie 

ukrytej i warstwie wyjściowej, z dołączonym indeksem dolnym, aby wskazać, do którego neuronu w 

danej warstwie się odnosimy. Niech P oznacza pożądany wzór wyjściowy, z pi jako składowymi. Niech 

m będzie liczbą neuronów wejściowych, aby zgodnie z naszą notacją (x1, x2, …, xm) oznaczało wzorzec 

wejściowy. Jeśli P ma, powiedzmy, r składników , warstwa wyjściowa potrzebuje r neuronów. Niech 

liczba neuronów warstwy ukrytej będzie równa n. Niech βh będzie parametrem szybkości uczenia się 

dla warstwy ukrytej, a βo , dla warstwy wyjściowej. Niech θ z odpowiednim indeksem dolnym 

reprezentuje wartość progową lub odchylenie dla neuronu warstwy ukrytej, a τ z odpowiednim 

indeksem dolnym odnosi się do wartości progowej neuronu wyjściowego. Niech błędy na wyjściu w 

warstwie wyjściowej będą oznaczane przez ejs, a te w warstwie ukrytej przez ti. Jeśli użyjemy prefiksu 

Δ dowolnego parametru, to patrzymy na zmianę lub dostosowanie tego parametru. Ponadto funkcja 

progowa, której użyjemy, to funkcja sigmoidalna, f(x) = 1 / (1 + exp(–x)). 

Równania 

Wyjście neuronu warstwy ukrytej j-tej: 

 

Wyjście neuronu j-tej warstwy wyjściowej: 

 

I składowa wektora różnic wyjściowych: 

wartość żądana - wartość obliczona = Pi - zi 



I składnik błędu wyjściowego w warstwie wyjściowej: 

 

I składnik błędu wyjściowego w warstwie ukrytej: 

 

Korekta wagi między i-tym neuronem w warstwie ukrytej a j-tym neuronem wyjściowym: 

 

Korekta wagi pomiędzy i-tym neuronem wejściowym a j-tym neuronem w warstwie ukrytej: 

 

Dopasowanie do wartości progowej lub odchylenia dla j-tego neuronu wyjściowego: 

 

Dopasowanie do wartości progowej lub odchylenia dla neuronu warstwy ukrytej j-tej: 

 

Aby użyć parametru pędu, zamiast równań 5 i 6 użyj: 

 

i 

 

Implementacja w C++ symulatora wstecznej propagacji błędów 

Symulator propagacji wstecznej z tego rozdziału ma następujące cele projektowe: 

1. Pozwól użytkownikowi określić liczbę i rozmiar wszystkich warstw. 

2. Zezwól na użycie jednej lub więcej ukrytych warstw. 

3. Być w stanie zapisać i przywrócić stan sieci. 

4. Uruchom z dowolnie dużego zestawu danych treningowych lub zestawu danych testowych. 



5. Zapytaj użytkownika o kluczowe parametry sieci i symulacji. 

6. Wyświetl kluczowe informacje na koniec symulacji. 

7. Zademonstruj użycie niektórych funkcji C++. 

Krótka wycieczka po tym, jak korzystać z symulatora 

Aby zrozumieć kod C++, przyjrzyjmy się działaniu programu. W symulatorze istnieją dwa tryby pracy. 

Użytkownik jest najpierw pytany o żądany tryb pracy. Dostępne tryby to tryb treningowy i tryb 

nietreningowy (tryb testowy). 

Tryb treningowy 

Tutaj użytkownik udostępnia plik szkoleniowy w bieżącym katalogu o nazwie training.dat. Ten plik 

zawiera przykładowe pary lub wzorce. Każdy wzorzec ma zestaw wejść, po których następuje zestaw 

wyjść. Każda wartość jest oddzielona co najmniej jedną spacją. Zgodnie z konwencją możesz użyć kilku 

dodatkowych spacji, aby oddzielić wejścia od wyjść. Oto przykład pliku training.dat zawierającego dwa 

wzorce: 

 

W tym przykładzie pierwszy wzorzec ma wejścia 0,4, 0,5 i 0,89, a oczekiwany wynik wynosi –0,4 i –0,8. 

Drugi wzór ma wejścia 0,23, 0,8 i –0,3 oraz wyjścia 0,6 i 0,34. Ponieważ istnieją trzy wejścia i dwa 

wyjścia, rozmiar warstwy wejściowej dla sieci musi wynosić trzy neurony, a rozmiar warstwy 

wyjściowej musi wynosić dwa neurony. Innym plikiem używanym w szkoleniu jest plik wag. Gdy 

symulator osiągnie tolerancję błędu określoną przez użytkownika lub maksymalną liczbę iteracji, 

symulator zapisuje stan sieci, zapisując wszystkie jej wagi w pliku o nazwie weights.dat. Plik ten może 

być następnie użyty w kolejnym uruchomieniu symulatora w trybie nieszkoleniowym. Aby dać pewne 

wyobrażenie o tym, jak poradziła sobie sieć, na końcu symulacji przedstawiono informacje o 

całkowitym i średnim błędzie. Ponadto dane wyjściowe generowane przez sieć dla ostatniego wektora 

wzorca są udostępniane w pliku wyjściowym o nazwie output.dat. 

Tryb nietreningowy (tryb testowy) 

W tym trybie użytkownik dostarcza dane testowe do symulatora w pliku o nazwie test.dat. Ten plik 

zawiera tylko wzorce wejściowe. Po zastosowaniu tego pliku do już przeszkolonej sieci generowany 

jest plik output.dat, który zawiera dane wyjściowe z sieci dla wszystkich wzorców wejściowych. W tym 

trybie sieć przechodzi przez jeden cykl działania, obejmując wszystkie wzorce w pliku danych 

testowych. Aby uruchomić sieć, odczytywany jest plik wag weights.dat, który inicjuje stan sieci. 

Użytkownik musi podać te same parametry rozmiaru sieci, które są używane do uczenia sieci. 

Operacja 

Pierwszą rzeczą do zrobienia z symulatorem jest wytrenowanie sieci z wybraną architekturą. Możesz 

wybrać liczbę warstw i liczbę warstw ukrytych dla swojej sieci. Należy pamiętać, że rozmiary warstwy 

wejściowej i wyjściowej są podyktowane wzorcami wejściowymi, które przedstawiasz w sieci, oraz 

wynikami, których szukasz w sieci. Kiedy już zdecydujesz się na architekturę, na przykład prostą 

trójwarstwową sieć z jedną ukrytą warstwą, przygotowujesz dla niej dane szkoleniowe i zapisujesz je 

w pliku training.dat. Po tym jesteś gotowy do treningu. Podajesz symulatorowi następujące informacje: 

• Tryb (wybierz 1 do treningu) 



• Wartości tolerancji błędu i parametru szybkości uczenia, lambda lub beta 

• Maksymalna liczba cykli lub przejść przez dane treningowe, które chcesz wypróbować 

• Liczba warstw (od trzech do pięciu, trzy oznacza jedną ukrytą warstwę, a pięć oznacza trzy ukryte 

warstwy) 

• Rozmiar każdej warstwy, od wejścia do wyjścia 

Symulator następnie rozpoczyna trening i zgłasza aktualny numer cyklu oraz średni błąd dla każdego 

cyklu. Powinieneś obserwować błąd, aby zobaczyć, że ogólnie maleje z czasem. Jeśli tak nie jest, 

powinieneś zrestartować symulację, ponieważ rozpocznie się ona z zupełnie nowym zestawem 

losowych wag i da ci inne, być może lepsze rozwiązanie. Pamiętaj, że będą uzasadnione okresy, w 

których błąd może przez pewien czas wzrastać. Po zakończeniu symulacji zobaczysz informacje o liczbie 

użytych cykli i wzorców oraz całkowitym i średnim błędzie, który wynikł. Wagi są zapisywane w pliku 

weights.dat. Możesz zmienić nazwę tego pliku, aby później użyć tego konkretnego stanu sieci. Rozmiar 

i liczbę warstw można wywnioskować na podstawie informacji zawartych w tym pliku, jak zostanie to 

pokazane w następnej sekcji dotyczącej formatu pliku weights.dat. Możesz rzucić okiem na plik 

output.dat, aby zobaczyć rodzaj osiągniętego wyniku treningu. Aby uzyskać pełne rozliczenie każdego 

wzorca i dopasowanie do tego wzorca, skopiuj plik szkoleniowy do pliku testowego i usuń z niego 

informacje wyjściowe. Następnie możesz uruchomić tryb testowy, aby uzyskać pełną listę wszystkich 

bodźców wejściowych i odpowiedzi w pliku output.dat. 

Podsumowanie plików używanych w symulatorze propagacji wstecznej 

Oto lista plików w celach informacyjnych, a także do czego są używane. 

• weights.dat Możesz spojrzeć na ten plik, aby zobaczyć wagi dla sieci. Pokazuje numer warstwy, a 

następnie wagi, które są wprowadzane do warstwy. Pierwsza warstwa, czyli warstwa wejściowa, 

warstwa zero, nie ma żadnych skojarzonych z nią wag. Przykład pliku weights.dat jest pokazany poniżej 

dla sieci z trzema warstwami o rozmiarach 3, 5 i 2. Zauważ, że szerokość wiersza dla warstwy n 

odpowiada długości kolumny dla warstwy n + 1: 

 

W tym pliku wag szerokość wiersza dla warstwy 1 wynosi 5, co odpowiada wynikowi tej (środkowej) 

warstwy. Dane wejściowe dla warstwy to długość kolumny, która wynosi 3, tak jak określono. W 

przypadku warstwy 2 rozmiarem wyjściowym jest szerokość wiersza, która wynosi 2, a rozmiarem 

wejściowym jest długość kolumny 5, która jest taka sama jak wynikowa dla warstwy środkowej. Możesz 

przeczytać plik z wagami, aby dowiedzieć się, jak wszystko wygląda. 

• training.dat Ten plik zawiera wzorce wejściowe do szkolenia. Możesz mieć tak duży plik, jak chcesz, 

bez pogarszania wydajności symulatora. Symulator buforuje dane w pamięci do przetworzenia. Ma to 

na celu zwiększenie szybkości symulacji, ponieważ dostęp do dysku jest czasochłonny. Bufor danych o 

maksymalnym rozmiarze określonym w instrukcji #define w programie jest wypełniany danymi z pliku 



training.dat zawsze, gdy potrzebne są dane. Format pliku training.dat został pokazany w sekcji Tryb 

treningu. 

• test.dat Plik test.dat jest podobny do pliku training.dat, ale nie zawiera oczekiwanych wyników. 

Używasz tego pliku z wytrenowaną siecią neuronową w trybie testowym, aby zobaczyć, jakie 

odpowiedzi otrzymasz w przypadku niewytrenowanych danych. 

• output.dat Plik output.dat zawiera wyniki symulacji. W trybie testowym wektory wejściowe i 

wyjściowe są wyświetlane dla wszystkich wektorów wzorców. W trybie symulatora wyświetlany jest 

również oczekiwany wynik, ale prezentowany jest tylko ostatni wektor w zbiorze uczącym, ponieważ 

zbiór uczący jest zwykle dość duży. Pokazano tutaj przykład pliku wyjściowego w trybie szkoleniowym: 

 

Klasy C++ i hierarchia klas 

Do tej pory dowiedziałeś się, jak realizujemy większość celów nakreślonych w tym programie. Jedyny 

cel, jaki pozostał, to zademonstrowanie niektórych funkcji C++. W tym programie używamy hierarchii 

klas z funkcją dziedziczenia. Ponadto stosujemy polimorfizm z wiązaniem dynamicznym i przeciążanie 

funkcji z wiązaniem statycznym. Najpierw spójrzmy na hierarchię klas używaną w tym programie. Klasa 

abstrakcyjna to klasa, która nigdy nie ma być tworzona jako obiekt, ale służy jako klasa bazowa, z której 

inni mogą dziedziczyć funkcje i definicje interfejsów. Taką klasą jest klasa warstwy. Wkrótce zobaczysz, 

że jedna z jego funkcji jest ustawiona = zero, co wskazuje, że ta klasa jest abstrakcyjną klasą bazową. Z 

klasy warstwy są dwie gałęzie. Jedna to klasa input_layer, a druga to klasa output_layer. Klasa warstwy 

środkowej jest bardzo podobna do warstwy wyjściowej w funkcji, a więc dziedziczy po klasie 

warstwa_wyjściowa. Przeciążanie funkcji można zobaczyć w definicji funkcji calc_error(). Jest używany 

w warstwie_wejściowej bez parametrów, podczas gdy jest używany w warstwie_wyjściowej (z której 

dziedziczy warstwa_wejściowa) z jednym parametrem. Używanie tej samej nazwy funkcji nie stanowi 

problemu i określa się to jako przeciążenie. Oprócz przeciążania funkcji, możesz również mieć 

przeciążanie operatora, które wykorzystuje operator, który wykonuje jakąś znajomą funkcję, taką jak 

+ dla dodawania, dla innej funkcji, powiedzmy, dodawania wektorów. Jeśli masz przeciążenie z tymi 

samymi parametrami i słowem kluczowym virtual, masz możliwość dynamicznego wiązania, co 

oznacza, że określasz, która przeciążona funkcja ma być wykonywana w czasie wykonywania, a nie w 

czasie kompilacji. Wiązanie w czasie kompilacji jest określane jako wiązanie statyczne. Jeśli umieścisz 

kilka obiektów C++ w tablicy wskaźników do klasy bazowej, a następnie przejdziesz przez pętlę, która 

indeksuje każdy wskaźnik i wykonuje przeciążoną funkcję wirtualną, na którą wskazuje wskaźnik, wtedy 

będziesz używał wiązania dynamicznego. Tak jest dokładnie w przypadku funkcji calc_out(), która jest 

deklarowana za pomocą słowa kluczowego virtual w klasie bazowej warstwy. Każdy potomek warstwy 

może dostarczyć wersję funkcji calc_out(), która różni się funkcjonalnością od klasy bazowej, a 

właściwa funkcja zostanie wybrana w czasie wykonywania na podstawie tożsamości obiektu. W tym 

przypadku funkcja calc_out(), która jest funkcją obliczania wyników dla każdej warstwy, jest inna dla 

warstwy wejściowej niż dla pozostałych dwóch typów warstw. Przyjrzyjmy się niektórym szczegółom 

w pliku nagłówkowym z listingu 1: 



Listing 1 Plik nagłówkowy dla symulatora wstecznej propagacji błędów 

// layer.h V.Rao, H. Rao 

// header file for the layer class hierarchy and 

// the network class 

#define MAX_LAYERS 5 

#define MAX_VECTORS 100 

class network; 

class layer 

{ 

protected: 

int num_inputs; 

int num_outputs; 

float *outputs;// pointer to array of outputs 

float *inputs; // pointer to array of inputs, which 

// are outputs of some other layer 

friend network; 

public: 

virtual void calc_out()=0; 

}; 

class input_layer: public layer 

{ 

private: 

public: 

input_layer(int, int); 

~input_layer(); 

virtual void calc_out(); 

}; 

class middle_layer; 

class output_layer: public layer 

{ 

protected: 



float * weights; 

float * output_errors; // array of errors at output 

float * back_errors; // array of errors back-propagated 

float * expected_values; // to inputs 

friend network; 

public: 

output_layer(int, int); 

~output_layer(); 

virtual void calc_out(); 

void calc_error(float &); 

void randomize_weights(); 

void update_weights(const float); 

void list_weights(); 

void write_weights(int, FILE *); 

void read_weights(int, FILE *); 

void list_errors(); 

void list_outputs(); 

}; 

class middle_layer: public output_layer 

{ 

private: 

public: 

middle_layer(int, int); 

~middle_layer(); 

void calc_error(); 

}; 

class network 

{ 

private: 

layer *layer_ptr[MAX_LAYERS]; 

int number_of_layers; 



int layer_size[MAX_LAYERS]; 

float *buffer; 

fpos_t position; 

unsigned training; 

public: 

network(); 

~network(); 

void set_training(const unsigned &); 

unsigned get_training_value(); 

void get_layer_info(); 

void set_up_network(); 

void randomize_weights(); 

void update_weights(const float); 

void write_weights(FILE *); 

void read_weights(FILE *); 

void list_weights(); 

void write_outputs(FILE *); 

void list_outputs(); 

void list_errors(); 

void forward_prop(); 

void backward_prop(float &); 

int fill_IObuffer(FILE *); 

void set_up_pattern(int); 

}; 

Szczegóły pliku nagłówka propagacji wstecznej 

Na górze pliku znajdują się dwie instrukcje #define, które służą do ustawienia maksymalnej liczby 

warstw, które można użyć, obecnie pięć, oraz maksymalnej liczby wektorów uczących lub testowych, 

które można wczytać do we/wy bufor. Obecnie jest to 100. Możesz zwiększyć rozmiar bufora, aby 

uzyskać większą szybkość, kosztem zwiększonego użycia pamięci. Poniżej znajdują się definicje w klasie 

bazowej warstwy. Zwróć uwagę, że liczba wejść i wyjść to chronione składowe danych, co oznacza, że 

potomkowie klasy mogą mieć do nich swobodny dostęp. 

int num_inputs; 

int num_outputs; 



float *outputs; // pointer to array of outputs 

float *inputs; // pointer to array of inputs, which 

// are outputs of some other layer 

friend network; 

W tej klasie są również dwa wskaźniki do tablic pływaków. Są wskaźnikami do wyjść w danej warstwie 

i wejść do danej warstwy. Aby lepiej zorientować się, co obejmuje warstwa, na rysunku 7.3 pokazano 

małą sieć ze sprzężeniem do przodu z propagacją wsteczną z linią przerywaną, która pokazuje trzy 

warstwy dla tej sieci.  

 

Warstwa zawiera neurony i wagi. Warstwa odpowiada za obliczenie swojego wyjścia (calc_out()), 

przechowywanego w tablicy float * outputs oraz błędów (calc_error()) dla każdego z odpowiednich 

neuronów. Błędy są przechowywane w innej tablicy o nazwie float * output_errors zdefiniowanej w 

klasie wyjściowej. Zauważ, że z klasą wejściową nie są skojarzone żadne wagi i dlatego jest to przypadek 

szczególny. Nie musi dostarczać żadnych członków danych ani członków funkcji związanych z błędami 

lub wsteczną propagacją. Jedynym celem warstwy wejściowej jest przechowywanie danych, które 

mają być propagowane do następnej warstwy. 

W warstwie wyjściowej jest jeszcze kilka tablic. Po pierwsze, do przechowywania błędów wstecznie 

propagowanych istnieje tablica o nazwie float * back_errors. Istnieje tablica wag o nazwie float * 

weights, a do przechowywania oczekiwanych wartości, które inicjują proces obliczania błędów, służy 

tablica o nazwie float * oczekiwane_wartości. Zauważ, że warstwa środkowa potrzebuje prawie 

wszystkich tych tablic i dziedziczy je jako klasa pochodna klasy output_layer. Poza klasą warstwy i jej 

potomkami zdefiniowanymi w tym pliku nagłówkowym istnieje jeszcze jedna klasa, a jest to klasa sieci, 

która służy do konfigurowania kanałów komunikacji między warstwami oraz do dostarczania i 

usuwania danych z sieci. Klasa sieciowa wykonuje wzajemne połączenie warstw poprzez ustawienie 

wskaźnika tablicy wejściowej danej warstwy na tablicę wyjściową poprzedniej warstwy. Jest to dość 

rozszerzalny schemat, który można wykorzystać na przykład do tworzenia wariacji w sieci ze 

sprzężeniem do przodu z propagacją wsteczną z połączeniami sprzężenia zwrotnego. Innym 

połączeniem, za które odpowiada klasa sieciowa, jest ustawienie wskaźnika tablicy output_error na 

tablicę back_error następnej warstwy (pamiętaj, że błędy przepływają w odwrotnym kierunku, a 

tablica back_error jest błędem wyjściowym warstwy odzwierciedlonym na jej wejściach). Klasa 

sieciowa przechowuje tablicę wskaźników do warstw oraz tablicę rozmiarów warstw dla wszystkich 

zdefiniowanych warstw. Te obiekty warstw i tablice są dynamicznie alokowane na stercie za pomocą 

funkcji New i Delete w C++. Istnieje pewne minimalne sprawdzanie błędów we/wy plików i alokacji 

pamięci, które można poprawić w razie potrzeby. Jak widać, sieć ze sprzężeniem do przodu z 

propagacją wsteczną może szybko stać się świnią pamięci i procesora, z dużymi sieciami i dużymi 

zestawami treningowymi. Rozmiar i topologia sieci lub architektura będą w dużej mierze dyktować 

obie te cechy. 

Szczegóły pliku implementacji wstecznej propagacji błędów 



Kolejnym tematem jest implementacja klas i metod. Przyjrzyjmy się plikowi layer.cpp z listingu 2. 

Listing 2 plik implementacji warstwy.cpp dla symulatora wstecznej propagacji błędów 

// layer.cpp V.Rao, H.Rao 

// compile for floating point hardware if available 

#include <stdio.h> 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

#include "layer.h" 

inline float squash(float input) 

// squashing function 

// use sigmoid -- can customize to something 

// else if desired; can add a bias term too 

// 

{ 

if (input < -50) 

return 0.0; 

else if (input > 50) 

return 1.0; 

else return (float)(1/(1+exp(-(double)input))); 

} 

inline float randomweight(unsigned init) 

{ 

int num; 

// random number generator 

// will return a floating point 

// value between -1 and 1 

if (init==1) // seed the generator 

srand ((unsigned)time(NULL)); 

num=rand() % 100; 



return 2*(float(num/100.00))-1; 

} 

// the next function is needed for Turbo C++ 

// and Borland C++ to link in the appropriate 

// functions for fscanf floating point formats: 

static void force_fpf() 

{ 

float x, *y; 

y=&x; 

x=*y; 

} 

// -------------------- 

// input layer 

//--------------------- 

input_layer::input_layer(int i, int o) 

{ 

num_inputs=i; 

num_outputs=o; 

outputs = new float[num_outputs]; 

if (outputs==0) 

{ 

cout << "not enough memory\n"; 

cout << "choose a smaller architecture\n"; 

exit(1); 

} 

} 

input_layer::~input_layer() 

{ 

delete [num_outputs] outputs; 

} 

void input_layer::calc_out() 



{ 

//nothing to do, yet 

} 

// -------------------- 

// output layer 

//--------------------- 

output_layer::output_layer(int i, int o) 

{ 

num_inputs =i; 

num_outputs =o; 

weights = new float[num_inputs*num_outputs]; 

output_errors = new float[num_outputs]; 

back_errors = new float[num_inputs]; 

outputs = new float[num_outputs]; 

expected_values = new float[num_outputs]; 

if ((weights==0)||(output_errors==0)||(back_errors==0) 

||(outputs==0)||(expected_values==0)) 

{ 

cout << "not enough memory\n"; 

cout << "choose a smaller architecture\n"; 

exit(1); 

} 

} 

output_layer::~output_layer() 

{ 

// some compilers may require the array 

// size in the delete statement; those 

// conforming to Ansi C++ will not 

delete [num_outputs*num_inputs] weights; 

delete [num_outputs] output_errors; 

delete [num_inputs] back_errors; 



delete [num_outputs] outputs; 

} 

void output_layer::calc_out() 

{ 

int i,j,k; 

float accumulator=0.0; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

if (weights[k+j]*weights[k+j] > 1000000.0) 

{ 

cout << "weights are blowing up\n"; 

cout << "try a smaller learning constant\n"; 

cout << "e.g. beta=0.02 aborting...\n"; 

exit(1); 

} 

outputs[j]=weights[k+j]*(*(inputs+i)); 

accumulator+=outputs[j]; 

} 

// use the sigmoid squash function 

outputs[j]=squash(accumulator); 

accumulator=0; 

} 

} 

void output_layer::calc_error(float & error) 

{ 

int i, j, k; 

float accumulator=0; 

float total_error=0; 



for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

output_errors[j] = expected_values[j]-outputs[j]; 

total_error+=output_errors[j]; 

} 

error=total_error; 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

back_errors[i]= 

weights[k+j]*output_errors[j]; 

accumulator+=back_errors[i]; 

} 

back_errors[i]=accumulator; 

accumulator=0; 

// now multiply by derivative of 

// sigmoid squashing function, which is 

// just the input*(1-input) 

back_errors[i]*=(*(inputs+i))*(1-(*(inputs+i))); 

} 

} 

void output_layer::randomize_weights() 

{ 

int i, j, k; 

const unsigned first_time=1; 

const unsigned not_first_time=0; 

float discard; 

discard=randomweight(first_time); 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 



{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

weights[k+j]=randomweight(not_first_time); 

} 

} 

void output_layer::update_weights(const float beta) 

{ 

int i, j, k; 

// learning law: weight_change = 

// beta*output_error*input 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

weights[k+j] += 

beta*output_errors[i]*(*(inputs+i)); 

} 

} 

void output_layer::list_weights() 

{ 

int i, j, k; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

cout << "weight["<<i<<","<< 

j<<"] is: "<<weights[k+j]; 

} 

} 

void output_layer::list_errors() 



{ 

int i, j; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

cout << "backerror["<<i<< 

"] is : "<<back_errors[i]<<"\n"; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

cout << "outputerrors["<<j<< 

"] is: "<<output_errors[j]<<"\n"; 

} 

void output_layer::write_weights(int layer_no, 

FILE * weights_file_ptr) 

{ 

int i, j, k; 

// assume file is already open and ready for 

// writing 

// prepend the layer_no to all lines of data 

// format: 

// layer_no weight[0,0] weight[0,1] ... 

// layer_no weight[1,0] weight[1,1] ... 

// ... 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

fprintf(weights_file_ptr,"%i ",layer_no); 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

fprintf(weights_file_ptr,"%f", 

weights[k+j]); 

} 

fprintf(weights_file_ptr,"\n"); 

} 



} 

void output_layer::read_weights(int layer_no, 

FILE * weights_file_ptr) 

{ 

int i, j, k; 

// assume file is already open and ready for 

// reading 

// look for the prepended layer_no 

// format: 

// layer_no weight[0,0] weight[0,1] ... 

// layer_no weight[1,0] weight[1,1] ... 

// ... 

while (1) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr,"%i",&j); 

if ((j==layer_no)|| (feof(weights_file_ptr))) 

break; 

else 

{ 

while (fgetc(weights_file_ptr) != `\n') 

{;}// get rest of line 

} 

} 

if (!(feof(weights_file_ptr))) 

{ 

// continue getting first line 

i=0; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr,"%f", 

&weights[j]); // i*num_outputs = 0 



} 

fscanf(weights_file_ptr,"\n"); 

// now get the other lines 

for (i=1; i< num_inputs; i++) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr,"%i",&layer_no); 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr,"%f", 

&weights[k+j]); 

} 

} 

fscanf(weights_file_ptr,"\n"); 

} 

else cout << "end of file reached\n"; 

} 

void output_layer::list_outputs() 

{ 

int j; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

cout << "outputs["<<j 

<<"] is: "<<outputs[j]<<"\n"; 

} 

} 

// --------------------- 

// middle layer 

//---------------------- 

middle_layer::middle_layer(int i, int o): 

output_layer(i,o) 



{ 

} 

middle_layer::~middle_layer() 

{ 

delete [num_outputs*num_inputs] weights; 

delete [num_outputs] output_errors; 

delete [num_inputs] back_errors; 

delete [num_outputs] outputs; 

} 

void middle_layer::calc_error() 

{ 

int i, j, k; 

float accumulator=0; 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

back_errors[i]= 

weights[k+j]*(*(output_errors+j)); 

accumulator+=back_errors[i]; 

} 

back_errors[i]=accumulator; 

accumulator=0; 

// now multiply by derivative of 

// sigmoid squashing function, which is 

// just the input*(1-input) 

back_errors[i]*=(*(inputs+i))*(1-(*(inputs+i))); 

} 

} 

network::network() 



{ 

position=0L; 

} 

network::~network() 

{ 

int i,j,k; 

i=layer_ptr[0]->num_outputs;// inputs 

j=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; //outputs 

k=MAX_VECTORS; 

delete [(i+j)*k]buffer; 

} 

void network::set_training(const unsigned & value) 

{ 

training=value; 

} 

unsigned network::get_training_value() 

{ 

return training; 

} 

void network::get_layer_info() 

{ 

int i; 

//--------------------- 

// 

// Get layer sizes for the network 

// 

// -------------------- 

cout << " Please enter in the number of layers for your network.\n"; 

cout << " You can have a minimum of 3 to a maximum of 5. \n"; 

cout << " 3 implies 1 hidden layer; 5 implies 3 hidden layers : \n\n"; 

cin >> number_of_layers; 



cout << " Enter in the layer sizes separated by spaces.\n"; 

cout << " For a network with 3 neurons in the input layer,\n"; 

cout << " 2 neurons in a hidden layer, and 4 neurons in the\n"; 

cout << " output layer, you would enter: 3 2 4 .\n"; 

cout << " You can have up to 3 hidden layers,for five maximum entries 

:\n\n"; 

for (i=0; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cin >> layer_size[i]; 

} 

// -------------------------- 

// size of layers: 

// input_layer layer_size[0] 

// output_layer layer_size[number_of_layers-1] 

// middle_layers layer_size[1] 

// optional: layer_size[number_of_layers-3] 

// optional: layer_size[number_of_layers-2] 

//--------------------------- 

} 

void network::set_up_network() 

{ 

int i,j,k; 

//--------------------------- 

// Construct the layers 

// 

//--------------------------- 

layer_ptr[0] = new input_layer(0,layer_size[0]); 

for (i=0;i<(number_of_layers-1);i++) 

{ 

layer_ptr[i+1y] = 

new middle_layer(layer_size[i],layer_size[i+1]); 



} 

layer_ptr[number_of_layers-1] = new 

output_layer(layer_size[number_of_layers-2],layer_size[number_of_layers- 

1]); 

for (i=0;i<(number_of_layers-1);i++) 

{ 

if (layer_ptr[i] == 0) 

{ 

cout << "insufficient memory\n"; 

cout << "use a smaller architecture\n"; 

exit(1); 

} 

} 

//-------------------------- 

// Connect the layers 

// 

//-------------------------- 

// set inputs to previous layer outputs for all layers, 

// except the input layer 

for (i=1; i< number_of_layers; i++) 

layer_ptr[i]->inputs = layer_ptr[i-1y]->outputs; 

// for back_propagation, set output_errors to next layer 

// back_errors for all layers except the output 

// layer and input layer 

for (i=1; i< number_of_layers -1; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i])->output_errors = 

((output_layer *)layer_ptr[i+1])->back_errors; 

// define the IObuffer that caches data from 

// the datafile 

i=layer_ptr[0]->num_outputs;// inputs 

j=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; //outputs 



k=MAX_VECTORS; 

buffer=new 

float[(i+j)*k]; 

if (buffer==0) 

cout << "insufficient memory for buffer\n"; 

} 

void network::randomize_weights() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->randomize_weights(); 

} 

void network::update_weights(const float beta) 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->update_weights(beta); 

} 

void network::write_weights(FILE * weights_file_ptr) 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->write_weights(i,weights_file_ptr); 

} 

void network::read_weights(FILE * weights_file_ptr) 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 



((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->read_weights(i,weights_file_ptr); 

} 

void network::list_weights() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cout << "layer number : " <<i<< "\n"; 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->list_weights(); 

} 

} 

void network::list_outputs() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cout << "layer number : " <<i<< "\n"; 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->list_outputs(); 

} 

} 

void network::write_outputs(FILE *outfile) 

{ 

int i, ins, outs; 

ins=layer_ptr[0]->num_outputs; 

outs=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; 

float temp; 

fprintf(outfile,"for input vector:\n"); 

for (i=0; i<ins; i++) 



{ 

temp=layer_ptr[0]->outputs[i]; 

fprintf(outfile,"%f ",temp); 

} 

fprintf(outfile,"\noutput vector is:\n"); 

for (i=0; i<outs; i++) 

{ 

temp=layer_ptr[number_of_layers-1]-> 

outputs[i]; 

fprintf(outfile,"%f ",temp); 

} 

if (training==1) 

{ 

fprintf(outfile,"\nexpected output vector is:\n"); 

for (i=0; i<outs; i++) 

{ 

temp=((output_layer *)(layer_ptr[number_of_layers-1]))-> 

expected_values[i]; 

fprintf(outfile,"%f ",temp); 

} 

} 

fprintf(outfile,"\n----------\n"); 

} 

void network::list_errors() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cout << "layer number : " <<i<< "\n"; 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->list_errors(); 



} 

} 

int network::fill_IObuffer(FILE * inputfile) 

{ 

// this routine fills memory with 

// an array of input, output vectors 

// up to a maximum capacity of 

// MAX_INPUT_VECTORS_IN_ARRAY 

// the return value is the number of read 

// vectors 

int i, k, count, veclength; 

int ins, outs; 

ins=layer_ptr[0]->num_outputs; 

outs=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; 

if (training==1) 

veclength=ins+outs; 

else 

veclength=ins; 

count=0; 

while ((count<MAX_VECTORS)&& 

(!feof(inputfile))) 

{ 

k=count*(veclength); 

for (i=0; i<veclength; i++) 

{ 

fscanf(inputfile,"%f",&buffer[k+i]); 

} 

fscanf(inputfile,"\n"); 

count++; 

} 

if (!(ferror(inputfile))) 



return count; 

else return -1; // error condition 

} 

void network::set_up_pattern(int buffer_index) 

{ 

// read one vector into the network 

int i, k; 

int ins, outs; 

ins=layer_ptr[0]->num_outputs; 

outs=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; 

if (training==1) 

k=buffer_index*(ins+outs); 

else 

k=buffer_index*ins; 

for (i=0; i<ins; i++) 

layer_ptr[0]->outputs[i]=buffer[k+i]; 

if (training==1) 

{ 

for (i=0; i<outs; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[number_of_layers-1])-> 

expected_values[i]=buffer[k+i+ins]; 

} 

} 

void network::forward_prop() 

{ 

int i; 

for (i=0; i<number_of_layers; i++) 

{ 

layer_ptr[i]->calc_out(); //polymorphic 

// function 

} 



} 

void network::backward_prop(float & toterror) 

{ 

int i; 

// error for the output layer 

((output_layer*)layer_ptr[number_of_layers-1])-> 

calc_error(toterror); 

// error for the middle layer(s) 

for (i=number_of_layers-2; i>0; i--) 

{ 

((middle_layer*)layer_ptr[i])-> 

calc_error(); 

} 

Spójrz na funkcje w pliku layer.cpp 

Poniżej znajduje się lista funkcji w pliku layer.cpp wraz z krótkim opisem celu każdej z nich. 

• void set_training(const unsigned &) Ustawia wartość prywatnego członka danych, szkolenia; użyj 1 

dla trybu treningowego i 0 dla trybu testowego. 

• unsigned get_training_value() Pobiera wartość stałej szkoleniowej określającej używany tryb. 

• void get_layer_info() Pobiera od użytkownika informacje o liczbie warstw i ich rozmiarach. 

• void set_up_network() Ta procedura ustawia połączenia między warstwami poprzez odpowiednie 

przypisanie wskaźników. 

• void randomize_weights() Na początku procesu uczenia ta procedura jest używana do losowania 

wszystkich wag w sieci. 

• void update_weights(const float) W ramach treningu wagi są aktualizowane zgodnie z prawem 

uczenia się stosowanym w propagacji wstecznej. 

• void write_weights(FILE *) Ta procedura służy do zapisywania wag do pliku. 

• void read_weights(FILE *) Ta procedura służy do odczytywania wag do sieci z pliku. 

• void list_weights() Ta procedura może być użyta do wylistowania wag podczas trwania symulacji. 

• void write_outputs(FILE*) Ta procedura zapisuje dane wyjściowe sieci do pliku. 

• void list_outputs() Ta procedura może być użyta do wylistowania wyjść sieci podczas trwania 

symulacji. 

• void list_errors() Wyświetla listę błędów dla wszystkich warstw podczas trwania symulacji. 

• void forward_prop() Wykonuje propagację w przód. 



• void reverse_prop(float &) Wykonuje wsteczną propagację błędów. 

• int fill_IObuffer(FILE *) Ta procedura wypełnia wewnętrzny bufor IO danymi z zestawów danych 

treningowych lub testowych. 

• void set_up_pattern(int) Ta procedura jest używana do ustawienia jednego wzorca z bufora IO do 

treningu. 

• inline float squash (wejście float) Ta funkcja wykonuje funkcję sigmoid. 

• inline float randomweight (jednostka bez znaku) Ta procedura zwraca losową wagę z zakresu od -1 

do 1; użyj 1, aby zainicjować generator, a 0 dla wszystkich kolejnych wywołań. 

Ostatnim plikiem do przejrzenia jest plik backprop.cpp przedstawiony na listingu 3. 

Listing 3 Plik backprop.cpp dla symulatora wstecznej propagacji błędów 

// backprop.cpp V. Rao, H. Rao 

#include "layer.cpp" 

#define TRAINING_FILE "training.dat" 

#define WEIGHTS_FILE "weights.dat" 

#define OUTPUT_FILE "output.dat" 

#define TEST_FILE "test.dat" 

void main() 

{ 

float error_tolerance =0.1; 

float total_error =0.0; 

float avg_error_per_cycle =0.0; 

float error_last_cycle =0.0; 

float avgerr_per_pattern =0.0; // for the latest cycle 

float error_last_pattern =0.0; 

float learning_parameter =0.02; 

unsigned temp, startup; 

long int vectors_in_buffer; 

long int max_cycles; 

long int patterns_per_cycle =0; 

long int total_cycles, total_patterns; 

int i; 

// create a network object 



network backp; 

FILE * training_file_ptr, * weights_file_ptr, * output_file_ptr; 

FILE * test_file_ptr, * data_file_ptr; 

// open output file for writing 

if ((output_file_ptr=fopen(OUTPUT_FILE,"w"))==NULL) 

{ 

cout << "problem opening output file\n"; 

exit(1); 

} 

// enter the training mode : 1=training on 0=training off 

cout << "------------------------\n"; 

cout << " C++ Neural Networks and Fuzzy Logic \n"; 

cout << " Backpropagation simulator \n"; 

cout << " version 1 \n"; 

cout << "------------------------\n"; 

cout << "Please enter 1 for TRAINING on, or 0 for off: \n\n"; 

cout << "Use training to change weights according to your\n"; 

cout << "expected outputs. Your training.dat file should contain\n"; 

cout << "a set of inputs and expected outputs. The number of\n"; 

cout << "inputs determines the size of the first (input) layer\n"; 

cout << "while the number of outputs determines the size of the\n"; 

cout << "last (output) layer :\n\n"; 

cin >> temp; 

backp.set_training(temp); 

if (backp.get_training_value() == 1) 

{ 

cout << "--> Training mode is *ON*. weights will be saved\n"; 

cout << "in the file weights.dat at the end of the\n"; 

cout << "current set of input (training) data\n"; 

} 

else 



{ 

cout << "--> Training mode is *OFF*. weights will be loaded\n"; 

cout << "from the file weights.dat and the current\n"; 

cout << "(test) data set will be used. For the test\n"; 

cout << "data set, the test.dat file should contain\n"; 

cout << "only inputs, and no expected outputs.\n"; 

} 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

// -------------------- 

// Read in values for the error_tolerance, 

// and the learning_parameter 

// -------------------- 

cout << " Please enter in the error_tolerance\n"; 

cout << " --- between 0.001 to 100.0, try 0.1 to start \n"; 

cout << "\n"; 

cout << "and the learning_parameter, beta\n"; 

cout << " --- between 0.01 to 1.0, try 0.5 to start -- \n\n"; 

cout << " separate entries by a space\n"; 

cout << " example: 0.1 0.5 sets defaults mentioned :\n\n"; 

cin >> error_tolerance >> learning_parameter; 

//--------------------- 

// open training file for reading 

//-------------------- 

if ((training_file_ptr=fopen(TRAINING_FILE,"r"))==NULL) 

{ 

cout << "problem opening training file\n"; 

exit(1); 

} 

data_file_ptr=training_file_ptr; // training on 

// Read in the maximum number of cycles 



// each pass through the input data file is a cycle 

cout << "Please enter the maximum cycles for the simula-\ 

tion\n"; 

cout << "A cycle is one pass through the data set.\n"; 

cout << "Try a value of 10 to start with\n"; 

cin >> max_cycles; 

} 

else 

{ 

if ((test_file_ptr=fopen(TEST_FILE,"r"))==NULL) 

{ 

cout << "problem opening test file\n"; 

exit(1); 

} 

data_file_ptr=test_file_ptr; // training off 

} 

// 

// training: continue looping until the total error is less than 

// the tolerance specified, or the maximum number of 

// cycles is exceeded; use both the forward signal propaga 

tion 

// and the backward error propagation phases. If the error 

// tolerance criteria is satisfied, save the weights in a 

file. 

// no training: just proceed through the input data set once in the 

// forward signal propagation phase only. Read the starting 

// weights from a file. 

// in both cases report the outputs on the screen 

// initialize counters 

total_cycles=0; // a cycle is once through all the input data 

total_patterns=0; // a pattern is one entry in the input data 



// get layer information 

backp.get_layer_info(); 

// set up the network connections 

backp.set_up_network(); 

// initialize the weights 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

// randomize weights for all layers; there is no 

// weight matrix associated with the input layer 

// weight file will be written after processing 

// so open for writing 

if ((weights_file_ptr=fopen(WEIGHTS_FILE,"w")) 

==NULL) 

{ 

cout << "problem opening weights file\n"; 

exit(1); 

} 

backp.randomize_weights(); 

} 

else 

{ 

// read in the weight matrix defined by a 

// prior run of the backpropagation simulator 

// with training on 

if ((weights_file_ptr=fopen(WEIGHTS_FILE,"r")) 

==NULL) 

{ 

cout << "problem opening weights file\n"; 

exit(1); 

} 

backp.read_weights(weights_file_ptr); 



} 

// main loop 

// if training is on, keep going through the input data 

// until the error is acceptable or the maximum number of 

// cycles 

// is exceeded. 

// if training is off, go through the input data once. report // outputs 

// with inputs to file output.dat 

startup=1; 

vectors_in_buffer = MAX_VECTORS; // startup condition 

total_error = 0; 

while ( ((backp.get_training_value()==1) 

&& (avgerr_per_pattern 

> error_tolerance) 

&& (total_cycles < max_cycles) 

&& (vectors_in_buffer !=0)) 

|| ((backp.get_training_value()==0) 

&& (total_cycles < 1)) 

|| ((backp.get_training_value()==1) 

&& (startup==1)) 

) 

{ 

startup=0; 

error_last_cycle=0; // reset for each cycle 

patterns_per_cycle=0; 

// process all the vectors in the datafile 

// going through one buffer at a time 

// pattern by pattern 

while ((vectors_in_buffer==MAX_VECTORS)) 

{ 

vectors_in_buffer= 



backp.fill_IObuffer(data_file_ptr); // fill buffer 

if (vectors_in_buffer < 0) 

{ 

cout << "error in reading in vectors, aborting\n"; 

cout << "check that there are no extra 

linefeeds\n"; 

cout << "in your data file, and that the 

number\n"; 

cout << "of layers and size of layers match 

the\n"; 

cout << "the parameters provided.\n"; 

exit(1); 

} 

// process vectors 

for (i=0; i<vectors_in_buffer; i++) 

{ 

// get next pattern 

backp.set_up_pattern(i); 

total_patterns++; 

patterns_per_cycle++; 

// forward propagate 

backp.forward_prop(); 

if (backp.get_training_value()==0) 

backp.write_outputs(output_file_ptr); 

// back_propagate, if appropriate 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

backp.backward_prop(error_last_pattern); 

error_last_cycle += error_last_pattern 

z *error_last_pattern; 

backp.update_weights(learning_parameter); 



// backp.list_weights(); 

// can 

// see change in weights by 

// using list_weights before and 

// after back_propagation 

} 

} 

error_last_pattern = 0; 

} 

avgerr_per_pattern=((float)sqrt((double)error_last_cycle 

/patterns_per_cycle)); 

total_error += error_last_cycle; 

total_cycles++; 

// most character displays are 26 lines 

// user will see a corner display of the cycle count 

// as it changes 

cout << "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"; 

cout << total_cycles << "\t" << avgerr_per_pattern << "\n"; 

fseek(data_file_ptr, 0L, SEEK_SET); // reset the file pointer 

// to the beginning of 

// the file 

vectors_in_buffer = MAX_VECTORS; // reset 

} // end main loop 

cout << "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"; 

cout << "------------------------\n"; 

cout << " done: results in file output.dat\n"; 

cout << " training: last vector only\n"; 

cout << " not training: full cycle\n\n"; 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

backp.write_weights(weights_file_ptr); 



backp.write_outputs(output_file_ptr); 

avg_error_per_cycle = (float)sqrt((double)total_error/ 

total_cycles); 

error_last_cycle = (float)sqrt((double)error_last_cycle); 

cout << " weights saved in file weights.dat\n"; 

cout << "\n"; 

cout << "-->average error per cycle = " << 

avg_error_per_cycle << " <-\n"; 

cout << "-->error last cycle= " << error_last_cycle << " <-\n"; 

cout << "->error last cycle per pattern= " << avgerr_per_pattern << " <- 

\n"; 

} 

cout << "------>total cycles = " << total_cycles << " <--\n"; 

cout << "------>total patterns = " << total_patterns << " <---\n"; 

cout << "-------------------------\n"; 

// close all files 

fclose(data_file_ptr); 

fclose(weights_file_ptr); 

fclose(output_file_ptr); 

} 

Plik backprop.cpp implementuje kontrolki symulatora. Najpierw pobierane są dane od użytkownika dla 

parametrów sieci. Zakładając, że używany jest tryb treningowy, plik treningowy jest otwierany i dane 

są odczytywane z pliku w celu wypełnienia bufora we/wy. Następnie wykonywana jest główna pętla, 

w której sieć przetwarza wzorzec po wzorcu, aby zakończyć cykl, czyli jedno przejście przez cały zestaw 

danych uczących. (Bufor IO jest uzupełniany zgodnie z wymaganiami podczas tego procesu.) Po 

wykonaniu jednego cyklu wskaźnik pliku jest resetowany na początek pliku i rozpoczyna się kolejny 

cykl. Symulator kontynuuje cykle aż do spełnienia jednego z dwóch podstawowych kryteriów: 

1. Przekroczono maksymalną liczbę cykli określoną przez użytkownika. 

2. Średni błąd na wzór dla ostatniego cyklu jest mniejszy niż tolerancja błędu określona przez 

użytkownika. 

W przypadku wystąpienia jednej z tych sytuacji symulator zatrzymuje się i zgłasza osiągnięty błąd oraz 

zapisuje wagi w pliku weights.dat i jeden wektor wyjściowy w pliku output.dat. W trybie testowym sieć 

przetwarza dokładnie jeden cykl, a dane wyjściowe są zapisywane w pliku output.dat. Na początku 

symulacji w trybie testowym sieć jest konfigurowana z wagami z pliku weights.dat. Aby uprościć 



program, użytkownik jest proszony o wprowadzenie liczby warstw i rozmiaru warstw, chociaż program 

może to wywnioskować z pliku wag. 

Kompilowanie i uruchamianie symulatora propagacji wstecznej 

Kompilacja pliku backprop.cpp spowoduje skompilowanie symulatora, ponieważ layer.cpp jest zawarty 

w backprop.cpp. Aby uruchomić symulator, po utworzeniu pliku wykonywalnego (przy użyciu sprzętu 

zmiennoprzecinkowego 80X87, jeśli jest dostępny), wpisz backprop i zobacz następujący ekran: 

C++ Neural Networks and Fuzzy Logic 

Backpropagation simulator 

version 1 

Please enter 1 for TRAINING on, or 0 for off: 

Use training to change weights according to your 

expected outputs. Your training.dat file should contain 

a set of inputs and expected outputs. The number of 

inputs determines the size of the first (input) layer 

while the number of outputs determines the size of the 

last (output) layer : 

1 

-> Training mode is *ON*. weights will be saved 

in the file weights.dat at the end of the 

current set of input (training) data 

Please enter in the error_tolerance 

-- between 0.001 to 100.0, try 0.1 to start -- 

and the learning_parameter, beta 

-- between 0.01 to 1.0, try 0.5 to start -- 

separate entries by a space 

example: 0.1 0.5 sets defaults mentioned : 

0.2 0.25 

Please enter the maximum cycles for the simulation 

A cycle is one pass through the data set. 

Try a value of 10 to start with 

Please enter in the number of layers for your network. 

You can have a minimum of three to a maximum of five. 



three implies one hidden layer; five implies three hidden layers: 

3 

Enter in the layer sizes separated by spaces. 

For a network with three neurons in the input layer, 

two neurons in a hidden layer, and four neurons in the 

output layer, you would enter: 3 2 4. 

You can have up to three hidden layers for five maximum entries : 

2 2 1 

1 0.353248 

2 0.352684 

3 0.352113 

4 0.351536 

5 0.350954 

... 

299 0.0582381 

300 0.0577085 

------------------------ 

done: results in file output.dat 

training: last vector only 

not training: full cycle 

weights saved in file weights.dat 

-->average error per cycle = 0.20268 <-- 

-->error last cycle = 0.0577085 <-- 

->error last cycle per pattern= 0.0577085 <-- 

------>total cycles = 300 <-- 

------>total patterns = 300 <-- 

Numer cyklu i średni błąd na wzór są wyświetlane w miarę postępu symulacji (nie wszystkie wartości 

są pokazane). Możesz to monitorować, aby upewnić się, że symulator zbliża się do rozwiązania. Jeśli 

błąd nie wydaje się zmniejszać poza pewien punkt, ale dryfuje lub wybucha, należy ponownie 

uruchomić symulator z nowym punktem początkowym zdefiniowanym przez inicjator losowych wag. 

Możesz także spróbować zmniejszyć rozmiar parametru szybkości uczenia się. Nauka może przebiegać 

wolniej, ale może to pozwolić na znalezienie lepszego minimum. Ten przykład pokazuje tylko jeden 

wzorzec w zestawie uczącym z dwoma danymi wejściowymi i jednym wyjściem. Wyniki wraz z (jednym) 

ostatnim wzorcem są pokazane w następujący sposób z pliku output.dat: dla wektora wejściowego: 



0.400000 -0.400000 

output vector is: 

0.842291 

expected output vector is: 

0.900000 

Dopasowanie jest całkiem dobre, jak można się spodziewać, ponieważ optymalizacja jest łatwa dla 

sieci; jest tylko jeden wzór, o który trzeba się martwić. Spójrzmy na ostateczny zestaw wag dla tej 

symulacji w weights.dat. Wagi te zostały uzyskane poprzez aktualizację wag dla 300 cykli zgodnie z 

prawem uczenia: 

1 0,175039 0,435039 

1 -1,319244 -0,559244 

2 0,358281 

2 2.421172 

Na razie opuścimy symulator wstecznej propagacji i wrócimy do niego w kolejnym rozdziale w celu 

dalszej eksploracji. Z symulatorem możesz eksperymentować na wiele różnych sposobów: 

• Wypróbuj inną liczbę warstw i rozmiary warstw dla danego problemu. 

• Wypróbuj różne parametry szybkości uczenia się i zobacz ich wpływ na zbieżność i czas treningu. 

• Wypróbuj bardzo duży parametr szybkości uczenia się (powinien wynosić od 0 do 1); spróbuj liczby 

powyżej 1 i zanotuj wynik.  

Posumowanie 

Poznałeś jeden z najpotężniejszych algorytmów sieci neuronowych, zwany propagacją wsteczną. Nie 

mając połączeń sprzężenia zwrotnego, propagując tylko błędy odpowiednio do połączeń warstwy 

ukrytej i warstwy wejściowej, algorytm wykorzystuje tzw. uogólnioną regułę delta i trenuje sieć 

przykładowymi parami wzorców. Trudno jest określić, ile neuronów warstwy ukrytej ma być 

dostarczonych. Liczba ukrytych warstw może być większa niż jedna. Ogólnie rzecz biorąc, rozmiar 

ukrytych warstw jest związany z cechami lub cechami wyróżniającymi, które należy odróżnić od 

danych. Nasz przykład tu odnosi się do prostego przypadku, w którym istnieje jedna ukryta warstwa. 

Wyjścia neuronów wyjściowych, a zatem i sieci, są wektorami o składowych od 0 do 1, ponieważ 

funkcja progowa jest funkcją sigmoidalną. W razie potrzeby wartości te można skalować, aby uzyskać 

wartości w innym przedziale. Nasz przykład nie odnosi się do żadnej konkretnej funkcji, która ma być 

obliczana przez sieć, ale wejścia i wyjścia zostały wybrane losowo. To może ci powiedzieć, że jeśli nie 

znasz równania funkcyjnego między dwoma zestawami wektorów, sieć sprzężenia zwrotnego 

propagacji wstecznej może znaleźć mapowanie dla dowolnego wektora w domenie, nawet jeśli 

równanie funkcjonalne nie zostanie znalezione. Z tego co wiemy, ta funkcja może być również 

nieliniowa. Jest jeden ważny fakt, o którym należy pamiętać o algorytmie wstecznej propagacji błędów. 

Jego najbardziej stroma procedura zejścia w treningu nie gwarantuje znalezienia globalnego lub 

ogólnego minimum, może znaleźć tylko lokalne minimum powierzchni energetycznej. 



BAM: dwukierunkowa pamięć asocjacyjna 

Wstęp 

Model dwukierunkowej pamięci asocjacyjnej (BAM) ma sieć neuronową składającą się z dwóch warstw 

i jest w pełni połączony z każdą warstwą z drugą. Oznacza to, że istnieją połączenia zwrotne z warstwy 

wyjściowej do warstwy wejściowej. Jednak wagi połączeń między dowolnymi dwoma danymi 

neuronami z różnych warstw są takie same. Możesz nawet uznać, że jest to pojedyncze połączenie 

dwukierunkowe o jednej wadze. Macierz wag dla połączeń z warstwy wyjściowej do warstwy 

wejściowej jest po prostu transpozycją macierzy wag dla połączeń między warstwą wejściową i 

wyjściową. Jeśli oznaczymy macierz wag połączeń do przodu przez W, to WT jest macierzą wag dla 

połączeń warstwy wyjściowej z warstwą wejściową. Jak pamiętasz, transpozycję macierzy uzyskuje się 

po prostu przez zamianę wierszy i kolumn macierzy. Istnieją dwie warstwy neuronów, warstwa 

wejściowa i warstwa wyjściowa. Nie ma połączeń bocznych, to znaczy nie ma połączonych dwóch 

neuronów w tej samej warstwie. Połączenia powtarzające się, które są połączeniami zwrotnymi do 

neuronu od samego siebie, mogą być obecne lub nie. Architektura jest dość prosta. Rysunek 8.1 

pokazuje układ tego modelu sieci neuronowej, wykorzystujący tylko trzy neurony wejściowe i dwa 

neurony wyjściowe.  

 

Istnieją połączenia zwrotne z pola A do pola B i odwrotnie. Ten rysunek wskazuje również na obecność 

wejść i wyjść w każdym z dwóch pól dla dwukierunkowej sieci pamięci asocjacyjnej. Ciężary połączeń 

są również pokazane jako etykiety tylko na kilku połączeniach na tym rysunku, aby uniknąć bałaganu. 

Ogólny przypadek jest analogiczny. 

Wejścia i wyjścia 

Dane wejściowe do sieci BAM to wektor liczb rzeczywistych, zwykle w zbiorze { -1, +1 }. Wyjściem jest 

również wektor liczb rzeczywistych, zwykle w zbiorze { -1, +1 }, o takim samym lub innym wymiarze niż 

wejście. Te wektory można uznać za wzorce, a sieć tworzy heteroskojarzenia wzorców. Jeśli wyjście ma 

być takie samo jak wejście, to prosisz sieć o wykonanie autoasocjacji, co robi, i staje się to szczególnym 

przypadkiem ogólnej aktywności tego typu sieci neuronowej. W przypadku wejść i wyjść, które nie są 

poza zestawem zawierającym tylko -1 i +1, spróbuj wykonać następną procedurę. Możesz najpierw 

wykonać mapowanie na liczby binarne, a następnie mapowanie każdej cyfry binarnej na cyfrę 

dwubiegunową. Na przykład, jeśli twoje dane wejściowe są imionami osób, każdy znak w nazwie można 

zastąpić jego kodem ASCII, który z kolei można zmienić na liczbę binarną, a następnie każdą cyfrę 

binarną 0 można zastąpić przez -1. Na przykład kod ASCII dla litery R to 82, czyli 101010, jako liczba 

binarna. Jest to mapowane na dwubiegunową strunę 1 -1 1 -1 -1 1 –1. Jeśli nazwa składa się z trzech 

znaków, ich kody ASCII w postaci binarnej można połączyć lub zestawić i otrzymać odpowiedni ciąg 

dwubiegunowy. Ten dwubiegunowy ciąg można również traktować jako wektor znaków 

dwubiegunowych. 

Wagi i trening 



BAM nie modyfikuje ciężarów podczas swojego działania i jak wspomniano w rozdziale 6, podobnie jak 

sieć Hopfield, wykorzystuje trening jednorazowy. Adaptacyjna odmiana BAM, zwana adaptacyjną 

dwukierunkową pamięcią asocjacyjną (ABAM), przechodzi nadzorowany trening iteracyjny. BAM 

potrzebuje przykładowych par wektorów. Pary użyte jako wzorce to takie, które wymagają 

heteroasocjacji. Macierz wag, są dwie, ale jedna jest tylko transpozycją drugiej, jak już wspomniano, 

jest konstruowana w kategoriach przykładowych par wektorów. Użycie przykładowych wektorów to 

jednorazowa nauka — aby określić, jakie powinny być wagi. Po takim określeniu wag i przedstawieniu 

wektora wejściowego, potencjalnie skojarzony wektor jest wyprowadzany. Jest przyjmowany jako 

wejście w przeciwnym kierunku, a jego potencjalnie skojarzony wektor jest uzyskiwany z powrotem w 

warstwie wejściowej. Jeśli ostatni znaleziony wektor jest taki sam, jak pierwotnie wprowadzony, 

wówczas występuje rezonans. Załóżmy, że wektor B jest uzyskiwany na jednym końcu, w wyniku 

wprowadzenia C na drugim końcu. Jeśli z kolei B jest wprowadzane podczas następnego cyklu operacji 

na końcu, w którym zostało uzyskane, i wytwarza C na przeciwległym końcu, to masz parę 

heteroskojarzonych wektorów. To właśnie dzieje się w sieci neuronowej BAM. Poniżej przedstawiono 

równania do wyznaczenia macierzy wag, gdy k par przykładowych wektorów oznaczono przez (Xi, Yi), 

i w zakresie od 1 do k. Zauważ, że T w indeksie górnym macierzy oznacza transpozycję macierzy. Kiedy 

wymieniasz wiersze i kolumny, aby uzyskać transpozycję macierzy, piszesz wektor kolumn jako wektor 

wierszy i odwrotnie, aby uzyskać transpozycję wektora. Poniższe równania odnoszą się do par 

wektorów po zamianie ich składowych na wartości dwubiegunowe, tylko w celu uzyskania macierzy 

wag W. Po uzyskaniu W następuje dalsze wykorzystanie tych przykładowych wektorów w ich 

oryginalnej postaci. 

 

i 

 

Przykład 

Załóżmy, że wybierasz dwie pary wektorów jako możliwe przykłady. Pozwól im być: 

X1 = (1, 0, 0, 1), Y1= (0, 1, 1) 

oraz 

X2 = (0, 1, 1, 0), Y2 = (1, 0, 1) 

Zamieniasz je w składowe dwubiegunowe i otrzymujesz odpowiednio (1, –1, –1, 1), (-1, 1, 1), (-1, 1, 1, 

–1) i (1, –1 , 1). 

 

i 



 

Możesz pomyśleć, że ostatnia kolumna, w której W jest zerami, stanowi problem, ponieważ gdy na 

wejściu jest X1 i niezależnie od wyniku, kiedy to wyjście jest prezentowane wstecz, nie daje X1, który 

nie ma zera w ostatnim komponencie. Potrzebna jest tutaj funkcja progowania. Funkcja progowania 

jest przezroczysta, gdy wszystkie aktywacje mają wartość +1 lub –1. To wtedy po prostu wygląda na to, 

że robisz odwrotne mapowanie z wartości dwubiegunowych na binarne, co odbywa się przez 

zastąpienie każdego -1 przez 0. Gdy aktywacja wynosi zero, po prostu zostawiasz wyjście tego neuronu 

tak, jak było w poprzednim cyklu lub iteracji . Przedstawiamy teraz funkcję progową dla wyjść BAM 

 

gdzie xi i yj są aktywacjami neuronów i i j odpowiednio w warstwie wejściowej i warstwie wyjściowej, 

a bj|t odnosi się do wyjścia neuronu j-tego w warstwie wyjściowej w cyklu t, natomiast ai|t odnosi się 

do wyjście neuronu i-tego w warstwie wejściowej w cyklu t. Zwróć uwagę, że na początku wartości ai i 

bj są takie same, jak odpowiadające im składniki w używanej przykładowej parze. Jeżeli neuronom 

wejściowym przedstawia się X1 = (1, 0, 0, 1), to ich aktywacje podaje wektor (–4, 4, 0). Wektor 

wyjściowy, po zastosowaniu właśnie opisanej funkcji progowej, to (0, 1, 1). Ostatni składnik powinien 

być taki sam, jak wyjście w poprzednim cyklu, ponieważ odpowiadająca mu wartość aktywacji wynosi 

0. Ponieważ X1 i Y1 to jedna przykładowa para, trzeci składnik Y1 jest tym, czego potrzebujemy jako 

trzeci składnik wyjście w bieżącym cyklu pracy; dlatego nakarmiliśmy X1 i otrzymaliśmy Y1. Jeśli zasilimy 

Y1 na drugim końcu (pole B), aktywacje w polu A wyniosą (2, –2, –2, 2), a wektorem wyjściowym będzie 

(1, 0, 0, 1), czyli X1. Z wejściem pola A X2 otrzymujesz aktywacje pola B (4, -4, 0), dając wektor wyjściowy 

jako (1, 0, 1), czyli Y2. Zatem X2 i Y2 są ze sobą heteroskojarzone. Zmieńmy nasze X1 na (1, 0, 1, 1). Wtedy 

macierz wag W wynosi  

1 [-1 1 1] -1 [1 -1 1] -2 2 0 
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To jest inny zestaw dwóch przykładowych par wektorów. Pary to X1 = (1, 0, 1, 1), 1 = (0, 1, 1) i X2 = (0, 

1, 1, 0), Y2 = (1, 0, 1). Oczywiście macierz wag jest inna, podobnie jak jej transpozycja. Jak wspomniano 

wcześniej, wagi nie zmieniają się podczas działania sieci, niezależnie od przedstawionych jej danych 

wejściowych. Wyniki są takie, jak pokazano w tabeli 



 

Możesz pomyśleć, że napotkasz problem, gdy wprowadzisz nowy wektor, a jeden z neuronów ma 

aktywację 0. W oryginalnym przykładzie znalazłeś tę sytuację, gdy aktywacja trzeciego neuronu 

wyjściowego wynosiła 0. Funkcja progu zapytała cię użyć tego samego wyjścia dla tego neuronu, jakie 

istniało we wcześniejszym cyklu czasowym. Więc wziąłeś to za 1, trzeci składnik (0, 1, 1). Ale jeśli twój 

wektor wejściowy jest nowym wektorem X, dla którego próbujesz znaleźć skojarzony wektor Y, to nie 

masz komponentu Y, na którym można by się oprzeć, gdy aktywacja okaże się równa 0. Jak więc użyć 

progowania funkcjonować zgodnie z opisem? Jakie masz wskazówki w tej sytuacji? Jeśli śledzisz 

wykorzystane wejścia i otrzymane do tej pory wyjścia, zdasz sobie sprawę, że neurony pola B (gdzie 

otrzymujesz wektor Y) są w pewnym stanie, co oznacza, że miały pewne wyjścia, być może z jakimś 

wektorem uczącym. Jeśli użyjesz tego komponentu wyjściowego jako istniejącego w poprzednim cyklu, 

nie będziesz mieć problemu z użyciem funkcji progowania. Jako przykład rozważmy wektor wejściowy 

X3 = ( 1, 0, 0, 0), z którym aktywacje neuronów w Polu B byłyby (-2, 2, 0). Pierwsza składowa wektora 

wyjściowego to oczywiście 0, a druga to 1. Trzecia składowa jest wątpliwa. Biorąc pod uwagę ostatni 

wiersz tabeli, w którym Y2 podaje stan neuronów w Polu B, możesz przyjąć 1, ostatnią składową Y2, 

jako wartość uzyskaną z funkcji progowej odpowiadającej wartości aktywacji 0. Tak więc na wyjściu 

będzie wektorem (0, 1, 1), czyli Y1. Ale Y1 jest heteroskojarzone z X1. Cóż, oznacza to, że X3 = (1, 0, 0, 0) 

nie jest heteroskojarzony z żadnym wektorem X. 

Przywołanie wektorów 

Gdy w warstwie wejściowej zostanie przedstawiony X1, to aktywacja w warstwie wyjściowej da (-4, 4, 

2) do której stosujemy funkcję progową, która zastępuje wartość dodatnią 1, a ujemną 0. To wtedy 

daje nam wektor (0, 1, 1) jako wynik, który jest taki sam jak nasz Y1. Teraz Y1 jest przekazywane z 

powrotem do warstwy wejściowej przez połączenia sprzężenia zwrotnego, a aktywacja warstwy 

wejściowej staje się wektorem (2, –2, 2, 2), który po progowaniu daje wektor wyjściowy (1, 0, 1, 1 ), 

tak samo jak X1. Gdy X2 jest prezentowane w warstwie wejściowej, aktywacja w warstwie wyjściowej 

da (2, –2, 2) do której zostanie zastosowana funkcja progowa, która zastępuje wartość dodatnią przez 

1 i wartość ujemną przez 0. To daje wektor (1, 0, 1) jako wynik, który jest taki sam jak Y2. Teraz Y2 jest 

przekazywane z powrotem do warstwy wejściowej przez połączenia zwrotne, aby uzyskać aktywację 

warstwy wejściowej jako (–2, 2, 2, –2), która po progowaniu daje wektor wyjściowy (0, 1, 1, 0) , czyli 

X2. Dwie pary wektorów wybrane tutaj do kodowania działały dobrze, a sieć BAM z czterema 

neuronami w Polu A i trzema neuronami w Polu B jest gotowa do znalezienia wektora w heteroasocjacji 

z danym wektorem wejściowym. 

Kontynuacja przykładu 

Użyjmy teraz wektora X3 = (1, 1, 1, 1). Wektor Y3 = (0, 1, 1) jest uzyskiwany w warstwie wyjściowej. Ale 

następny krok, w którym przedstawiamy Y3 w kierunku wstecznym, nie daje X3, zamiast tego daje X1 = 

(1, 0, 1, 1). Mamy już X1 powiązane z Y1. Oznacza to, że X3 nie jest powiązany z żadnym wektorem w 

przestrzeni wyjściowej. Z drugiej strony, jeśli zamiast otrzymać X1 otrzymaliśmy inny wektor X4 i jeśli 

ten w operacji sprzężenia do przodu wytworzył inny wektor Y, to powtarzamy operację 



sieci, dopóki na żadnym końcu nie zajdą żadne zmiany. Wtedy prawdopodobnie będziemy mieli nową 

parę wektorów w heteroasocjacji ustanowionej przez tę sieć BAM. 

Przypadek specjalny - Uzupełnienia 

Jeśli okaże się, że para (odrębnych) wzorców X i Y jest heteroskojarzona przez BAM i jeśli wprowadzisz 

dopełnienie X, a dopełnienie jest uzyskiwane przez zamianę zer i jedynek w X, BAM pokaże, że 

dopełnienie Y jest wzorzec związany z dopełnieniem X. Przykładem będzie przykładowy przebieg 

programu do implementacji BAM w języku C++, który przedstawiono poniżej. 

Implementacja C++ 

W naszej implementacji C++ dyskretnej dwukierunkowej sieci asocjacyjnej pamięci tworzymy klasy dla 

neuronu i sieci. Inne utworzone klasy noszą nazwy exemplar, assocpair, potlpair, odpowiednio dla 

przykładowej pary wektorów, skojarzonej pary wektorów i potencjalnych par wektorów w celu 

znalezienia heteroasocjacji między nimi. Moglibyśmy stworzyć jedną klasę pairvect dla pary wektorów 

i wyprowadzić z niej przykład i tak dalej. Klasa sieciowa jest zadeklarowana jako klasa zaprzyjaźniona 

w tych innych klasach. Ale już przedstawiamy pliki nagłówkowe i źródłowe o nazwach bamntwrk.h i 

bamntwrk.cpp. Ponieważ ponownie wykorzystaliśmy nasz poprzedni kod z sieci Hopfield z rozdziału 4, 

istnieje kilka składowych danych klas, których nie użyliśmy wprost w programie. Nazywamy klasę 

neuronów bmneuron, aby przypomnieć nam o BAM. 

Szczegóły i przebieg programu 

Neuron w pierwszej warstwie to anrn, a liczba neuronów w tej warstwie to anmbr. Tablicy neuronów 

w drugiej warstwie nadajemy nazwę bnrn, a bnmbr oznacza rozmiar tej tablicy. Kolejność operacji w 

programie jest następująca: 

• Prosimy użytkownika o wprowadzenie przykładowych wektorów i przekształcamy je w ich 

dwubiegunowe wersje. Służy do tego funkcja trnsfrm() w przykładowej klasie. 

• Podajemy sieci wektor X w wersji bipolarnej w jednej przykładowej parze. Znajdujemy aktywacje 

elementów tablicy bnrn i otrzymujemy odpowiedni wektor wyjściowy jako wzorzec binarny. Jeśli to 

jest Y w przykładowej parze, sieć stworzyła pożądane skojarzenie w jednym kierunku i przechodzimy 

do następnego kroku. W przeciwnym razie mamy potencjalną powiązaną parę, z których jedna to X, a 

druga jest tym, co właśnie otrzymaliśmy jako wektor wyjściowy w przeciwległej warstwie. Mówimy 

potencjalną powiązaną parę, ponieważ mamy następny krok, aby potwierdzić powiązanie. 

• Przeprowadzamy tablicę bnrn przez transpozycję macierzy wag i obliczamy dane wyjściowe 

elementów tablicy anrn. Jeśli w rezultacie otrzymamy wektor X jako tablicę anrn, znaleźliśmy 

powiązaną parę (X, Y). W przeciwnym razie powtarzamy dwa opisane właśnie kroki, aż znajdziemy 

powiązaną parę. 

• Pracujemy teraz z następną parą przykładowych wektorów w taki sam sposób jak powyżej, aby 

znaleźć powiązaną parę. 

• Powiązanym parom przypisujemy numery seryjne, oznaczane przez zmienną idn, dzięki czemu 

możemy wydrukować je wszystkie razem na końcu programu. Para nazywa się (X, Y), gdzie X tworzy Y 

poprzez macierz wag W, a Y tworzy X poprzez macierz wag, która jest transpozycją W. 

• Flaga ma wartość 0 do momentu uzyskania potwierdzenia skojarzenia, gdy wartość flagi zmieni się 

na 1. 



• Funkcje compr1 i compr2 w klasie sieci weryfikują, czy potencjalna para jest rzeczywiście powiązaną 

parą i ustawiają odpowiednią wartość flagi wspomnianej powyżej. 

• Funkcje comput1 i comput2 w klasie sieci wykonują obliczenia w celu uzyskania aktywacji, a 

następnie znalezienia wektora wyjściowego we właściwych kierunkach dwukierunkowej sieci pamięci 

asocjacyjnej. 

Przykład programu dla BAM 

W naszym przebiegu ilustracyjnym przewidzieliśmy sześć neuronów w warstwie wejściowej i pięć w 

warstwie wyjściowej. Do kodowania użyliśmy trzech par wzorów. Użyliśmy dwóch dodatkowych 

wektorów wejściowych, z których jeden jest uzupełnieniem X przykładowej pary, po zakończeniu 

kodowania, aby zobaczyć, jakie powiązanie zostanie ustanowione w tych przypadkach lub jakie 

wywołanie zostanie wykonane przez sieć BAM. 

Plik nagłówka 

Jak oczekiwano, dopełnienie Y wzorca jest powiązane z dopełnieniem X tej pary. Jednak gdy 

prezentowany jest drugi wektor wejściowy, zostaje znaleziona nowa para skojarzonych wektorów. Po 

przedstawieniu kodu wyświetlamy również dane wyjściowe komputera. 

Listing 1 bamntwrk.h 

//bamntwrk.h V. Rao, H. Rao 

//Header file for BAM network program 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

#define MXSIZ 10 // determines the maximum size of the network 

class bmneuron 

{ 

protected: 

int nnbr; 

int inn,outn; 

int output; 

int activation; 

int outwt[MXSIZ]; 

char *name; 

friend class network; 

public: 

bmneuron() { }; 



void getnrn(int,int,int,char *); 

}; 

class exemplar 

{ 

protected: 

int xdim,ydim; 

int v1[MXSIZ],v2[MXSIZ]; 

int u1[MXSIZ],u2[MXSIZ]; 

friend class network; 

friend class mtrx; 

public: 

exemplar() { }; 

void getexmplr(int,int,int *,int *); 

void prexmplr(); 

void trnsfrm(); 

void prtrnsfrm(); 

}; 

class asscpair 

{ 

protected: 

int xdim,ydim,idn; 

int v1[MXSIZ],v2[MXSIZ]; 

friend class network; 

public: 

asscpair() { }; 

void getasscpair(int,int,int); 

void prasscpair(); 

}; 

class potlpair 

{ 

protected: 



int xdim,ydim; 

int v1[MXSIZ],v2[MXSIZ]; 

friend class network; 

public: 

potlpair() { }; 

void getpotlpair(int,int); 

void prpotlpair(); 

}; 

class network 

{ 

public: 

int anmbr,bnmbr,flag,nexmplr,nasspr,ninpt; 

bmneuron (anrn)[MXSIZ],(bnrn)[MXSIZ]; 

exemplar (e)[MXSIZ]; 

asscpair (as)[MXSIZ]; 

potlpair (pp)[MXSIZ]; 

int outs1[MXSIZ],outs2[MXSIZ]; 

int mtrx1[MXSIZ][MXSIZ],mtrx2[MXSIZ][MXSIZ]; 

network() { }; 

void getnwk(int,int,int,int [][6],int [][5]); 

void compr1(int,int); 

void compr2(int,int); 

void prwts(); 

void iterate(); 

void findassc(int *); 

void asgninpt(int *); 

void asgnvect(int,int *,int *); 

void comput1(); 

void comput2(); 

void prstatus(); 

}; 



Plik źródłowy 

Plik źródłowy programu jest przedstawiony w następujący sposób 

Listing 8.2 bamntwrk.cpp 

//bamntwrk.cpp V. Rao, H. Rao 

//Source file for BAM network program 

#include “bamntwrk.h” 

void bmneuron::getnrn(int m1,int m2,int m3,char *y) 

{ 

int i; 

name = y; 

nnbr = m1; 

outn = m2; 

inn = m3; 

for(i=0;i<outn;++i){ 

outwt[i] = 0 ; 

} 

output = 0; 

activation = 0; 

} 

void exemplar::getexmplr(int k,int l,int *b1,int *b2) 

{ 

int i2; 

xdim = k; 

ydim = l; 

for(i2=0;i2<xdim;++i2){ 

v1[i2] = b1[i2]; } 

for(i2=0;i2<ydim;++i2){ 

v2[i2] = b2[i2]; } 

} 

void exemplar::prexmplr() 

{ 



int i; 

cout<<”\nX vector you gave is:\n”; 

for(i=0;i<xdim;++i){ 

cout<<v1[i]<<” “;} 

cout<<”\nY vector you gave is:\n”; 

for(i=0;i<ydim;++i){ 

cout<<v2[i]<<” “;} 

cout<<”\n”; 

} 

void exemplar::trnsfrm() 

{ 

int i; 

for(i=0;i<xdim;++i){ 

u1[i] = 2*v1[i] -1;} 

for(i=0;i<ydim;++i){ 

u2[i] = 2*v2[i] - 1;} 

} 

void exemplar::prtrnsfrm() 

{ 

int i; 

cout<<”\nbipolar version of X vector you gave is:\n”; 

for(i=0;i<xdim;++i){ 

cout<<u1[i]<<” “;} 

cout<<”\nbipolar version of Y vector you gave is:\n”; 

for(i=0;i<ydim;++i){ 

cout<<u2[i]<<” “;} 

cout<<”\n”; 

} 

void asscpair::getasscpair(int i,int j,int k) 

{ 

idn = i; 



xdim = j; 

ydim = k; 

} 

void asscpair::prasscpair() 

{ 

int i; 

cout<<”\nX vector in the associated pair no. “<<idn<<” is:\n”; 

for(i=0;i<xdim;++i){ 

cout<<v1[i]<<” “;} 

cout<<”\nY vector in the associated pair no. “<<idn<<” is:\n”; 

for(i=0;i<ydim;++i){ 

cout<<v2[i]<<” “;} 

cout<<”\n”; 

} 

void potlpair::getpotlpair(int k,int j) 

{ 

xdim = k; 

ydim = j; 

} 

void potlpair::prpotlpair() 

{ 

int i; 

cout<<”\nX vector in possible associated pair is:\n”; 

for(i=0;i<xdim;++i){ 

cout<<v1[i]<<” “;} 

cout<<”\nY vector in possible associated pair is:\n”; 

for(i=0;i<ydim;++i){ 

cout<<v2[i]<<” “;} 

cout<<”\n”; 

} 

void network::getnwk(int k,int l,int k1,int b1[][6],int 



b2[][5]) 

{ 

anmbr = k; 

bnmbr = l; 

nexmplr = k1; 

nasspr = 0; 

ninpt = 0; 

int i,j,i2; 

flag =0; 

char *y1=”ANEURON”, *y2=”BNEURON” ; 

for(i=0;i<nexmplr;++i){ 

e[i].getexmplr(anmbr,bnmbr,b1[i],b2[i]); 

e[i].prexmplr(); 

e[i].trnsfrm(); 

e[i].prtrnsfrm(); 

} 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

anrn[i].bmneuron::getnrn(i,bnmbr,0,y1);} 

for(i=0;i<bnmbr;++i){ 

bnrn[i].bmneuron::getnrn(i,0,anmbr,y2);} 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

mtrx1[i][j] = 0; 

for(i2=0;i2<nexmplr;++i2){ 

mtrx1[i][j] += e[i2].u1[i]*e[i2].u2[j];} 

mtrx2[j][i] = mtrx1[i][j]; 

anrn[i].outwt[j] = mtrx1[i][j]; 

bnrn[j].outwt[i] = mtrx2[j][i]; 

} 

} 

prwts(); 



cout<<”\n”; 

} 

void network::asgninpt(int *b) 

{ 

int i; 

cout<<”\n”; 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

anrn[i].output = b[i]; 

outs1[i] = b[i]; 

} 

} 

void network::compr1(int j,int k) 

{ 

int i; 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

if(pp[j].v1[i] != pp[k].v1[i]) flag = 1; 

break; 

} 

} 

void network::compr2(int j,int k) 

{ 

int i; 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

if(pp[j].v2[i] != pp[k].v2[i]) flag = 1; 

break;} 

} 

void network::comput1() 

{ 

int j; 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

int ii1; 



int c1 =0,d1; 

cout<<”\n”; 

for(ii1=0;ii1<anmbr;++ii1){ 

d1 = outs1[ii1] * mtrx1[ii1][j]; 

c1 += d1; 

} 

bnrn[j].activation = c1; 

cout<<”\n output layer neuron “<<j<<” activation is” 

<<c1<<”\n”; 

if(bnrn[j].activation <0) { 

bnrn[j].output = 0; 

outs2[j] = 0;} 

else 

if(bnrn[j].activation>0) { 

bnrn[j].output = 1; 

outs2[j] = 1;} 

else 

{cout<<”\n A 0 is obtained, use previous output 

value \n”; 

if(ninpt<=nexmplr){ 

bnrn[j].output = e[ninpt-1].v2[j];} 

else 

{ bnrn[j].output = pp[0].v2[j];} 

outs2[j] = bnrn[j].output; } 

cout<<”\n output layer neuron “<<j<<” output is” 

<<bnrn[j].output<<”\n”; 

} 

} 

void network::comput2() 

{ 

int i; 



for(i=0;i<anmbr;++i){ 

int ii1; 

int c1=0; 

for(ii1=0;ii1<bnmbr;++ii1){ 

c1 += outs2[ii1] * mtrx2[ii1][i]; } 

anrn[i].activation = c1; 

cout<<”\ninput layer neuron “<<i<<”activation is “ 

<<c1<<”\n”; 

if(anrn[i].activation <0 ){ 

anrn[i].output = 0; 

outs1[i] = 0;} 

else 

if(anrn[i].activation >0 ) { 

anrn[i].output = 1; 

outs1[i] = 1; 

} 

else 

{ cout<<”\n A 0 is obtained, use previous value if available\n”; 

if(ninpt<=nexmplr){ 

anrn[i].output = e[ninpt-1].v1[i];} 

else 

{anrn[i].output = pp[0].v1[i];} 

outs1[i] = anrn[i].output;} 

cout<<”\n input layer neuron 

“<<i<<” output is “ 

<<anrn[i].output<<”\n”; 

} 

} 

void network::asgnvect(int j1,int *b1,int *b2) 

{ 

int j2; 



for(j2=0;j2<j1;++j2){ 

b2[j2] = b1[j2];} 

} 

void network::prwts() 

{ 

int i3,i4; 

cout<<”\n weights— input layer to output layer: \n\n”; 

for(i3=0;i3<anmbr;++i3){ 

for(i4=0;i4<bnmbr;++i4){ 

cout<<anrn[i3].outwt[i4]<<” “;} 

cout<<”\n”; } 

cout<<”\n”; 

cout<<”\nweights— output layer to input layer: \n\n”; 

for(i3=0;i3<bnmbr;++i3){ 

for(i4=0;i4<anmbr;++i4){ 

cout<<bnrn[i3].outwt[i4]<<” “;} 

cout<<”\n”; } 

cout<<”\n”; 

} 

void network::iterate() 

{ 

int i1; 

for(i1=0;i1<nexmplr;++i1){ 

findassc(e[i1].v1); 

} 

} 

void network::findassc(int *b) 

{ 

int j; 

flag = 0; 

asgninpt(b); 



ninpt ++; 

cout<<”\nInput vector is:\n” ; 

for(j=0;j<6;++j){ 

cout<<b[j]<<” “;} 

cout<<”\n”; 

pp[0].getpotlpair(anmbr,bnmbr); 

asgnvect(anmbr,outs1,pp[0].v1); 

comput1(); 

if(flag>=0){ 

asgnvect(bnmbr,outs2,pp[0].v2); 

cout<<”\n”; 

pp[0].prpotlpair(); 

cout<<”\n”; 

comput2(); } 

cout<<anrn[i3].outwt[i4]<<” “;} 

cout<<”\n”; } 

cout<<”\n”; 

cout<<”\nweights— output layer to input layer: \n\n”; 

for(i3=0;i3<bnmbr;++i3){ 

for(i4=0;i4<anmbr;++i4){ 

cout<<bnrn[i3].outwt[i4]<<” “;} 

cout<<”\n”; } 

cout<<”\n”; 

} 

void network::iterate() 

{ 

int i1; 

for(i1=0;i1<nexmplr;++i1){ 

findassc(e[i1].v1); 

} 

} 



void network::findassc(int *b) 

{ 

int j; 

flag = 0; 

asgninpt(b); 

ninpt ++; 

cout<<”\nInput vector is:\n” ; 

for(j=0;j<6;++j){ 

cout<<b[j]<<” “;} 

cout<<”\n”; 

pp[0].getpotlpair(anmbr,bnmbr); 

asgnvect(anmbr,outs1,pp[0].v1); 

comput1(); 

if(flag>=0){ 

asgnvect(bnmbr,outs2,pp[0].v2); 

cout<<”\n”; 

pp[0].prpotlpair(); 

cout<<”\n”; 

comput2(); } 

for(j=1;j<MXSIZ;++j){ 

pp[j].getpotlpair(anmbr,bnmbr); 

asgnvect(anmbr,outs1,pp[j].v1); 

comput1(); 

asgnvect(bnmbr,outs2,pp[j].v2); 

pp[j].prpotlpair(); 

cout<<”\n”; 

compr1(j,j-1); 

compr2(j,j-1); 

if(flag == 0) { 

int j2; 

nasspr += 1; 



j2 = nasspr; 

as[j2].getasscpair(j2,anmbr,bnmbr); 

asgnvect(anmbr,pp[j].v1,as[j2].v1); 

asgnvect(bnmbr,pp[j].v2,as[j2].v2); 

cout<<”\nPATTERNS ASSOCIATED:\n”; 

as[j2].prasscpair(); 

j = MXSIZ ; 

} 

else 

if(flag == 1) 

{ 

flag = 0; 

comput1(); 

} 

} 

} 

void network::prstatus() 

{ 

int j; 

cout<<”\nTHE FOLLOWING ASSOCIATED PAIRS WERE FOUND BY BAM\n\n”; 

for(j=1;j<=nasspr;++j){ 

as[j].prasscpair(); 

cout<<”\n”;} 

} 

void main() 

{ 

int ar = 6, br = 5, nex = 3; 

int inptv[][6]={1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1, 

1,1,1,1,1,1}; 

int outv[][5]={1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0}; 

cout<<”\n\nTHIS PROGRAM IS FOR A BIDIRECTIONAL ASSOCIATIVE MEMORY NETWORK.\n”; 



cout<<” THE NETWORK ISSET UP FOR ILLUSTRATION WITH “<<ar<< 

“ INPUT NEURONS, AND “<<br; 

cout<<” OUTPUT NEURONS.\n”<<nex 

<<” exemplars are used to encode \n”; 

static network bamn; 

bamn.getnwk(ar,br,nex,inptv,outv) ; 

bamn.iterate(); 

bamn.findassc(inptv[3]); 

bamn.findassc(inptv[4]); 

bamn.prstatus(); 

} 

Wyjście programu 

Wyniki z przykładowego uruchomienia programu są wymienione w następnej kolejności. Zauważysz, 

że przewidzieliśmy wiele informacji, które mają być wyprowadzane podczas wykonywania programu. 

Czwarty wektor, który wprowadzamy, nie pochodzi z wzorca, ale jest uzupełnieniem X pierwszej pary 

wzorców. Sieć stwierdziła, że uzupełnienie Y tego przykładu jest powiązane z tym wejściem. Piąty 

wektor, który wprowadzamy, to (1, 1, 1, 1, 1, 1). Ale BAM przypomniał w tym przypadku parę 

dopełniaczy dla trzecie przykładowej pary, czyli X = (1, 0, 0, 1, 1, 1) i Y = (0, 1, 1, 0, 1). Zauważasz, że 

odległość Hamminga tego wzoru wejściowego od X trzech przykładów wynosi odpowiednio 3, 3 i 4. 

Odległość Hamminga od dopełnienia X pierwszej pary wzorców również wynosi 3. Ale odległość 

Hamminga (1, 1, 1, 1) od X dopełnienia X trzeciej pary wzorców wynosi tylko 2. Byłoby pouczające, 

gdybyś użył wzorca wejściowego (1, 1, 1, 1, 1, 0), aby zobaczyć, do jakiej skojarzonej pary prowadzi. 

Teraz wyjście: 

THIS PROGRAM IS FOR A BIDIRECTIONAL ASSOCIATIVE 

MEMORY NETWORK. 

THE NETWORK IS SET UP FOR ILLUSTRATION WITH SIX INPUT 

NEURONS AND FIVE OUTPUT NEURONS. 

Three exemplars are used to encode 

X vector you gave is: 

1 0 1 0 1 0 

Y vector you gave is: 

1 1 0 0 1 

bipolar version of X vector you gave is: 

1 -1 1 -1 1 -1 

bipolar version of Y vector you gave is: 



1 1 -1 -1 1 

X vector you gave is: 

1 1 1 0 0 0 

Y vector you gave is: 

0 1 0 1 1 

bipolar version of X vector you gave is: 

1 1 1 -1 -1 -1 

bipolar version of Y vector you gave is: 

-1 1 -1 1 1 

X vector you gave is: 

0 1 1 0 0 0 

Y vector you gave is: 

1 0 0 1 0 

bipolar version of X vector you gave is: 

-1 1 1 -1 -1 -1 

bipolar version of Y vector you gave is: 

1 -1 -1 1 -1 

weights— input layer to output layer: 

-1 3 -1 -1 3 

-1 1 -1 3 -1 

1 1 -3 1 1 

-1 -1 3 -1 -1 

1 1 1 -3 1 

-1 -1 3 -1 -1 

weights— output layer to input layer: 

-1 -1 1 -1 1 -1 

3 -1 1 -1 1 -1 

-1 -1 -3 3 1 3 

-1 3 1 -1 -3 -1 

3 -1 1 -1 1 -1 

Input vector is: 



1 0 1 0 1 0 

output layer neuron 0 activation is 1 

output layer neuron 0 output is 1 

output layer neuron 1 activation is 5 

output layer neuron 1 output is 1 

output layer neuron 2 activation is -3 

output layer neuron 2 output is 0 

output layer neuron 3 activation is -3 

output layer neuron 3 output is 0 

output layer neuron 4 activation is 5 

output layer neuron 4 output is 1 

X vector in possible associated pair is: 

1 0 1 0 1 0 

Y vector in possible associated pair is: 

1 1 0 0 1 

input layer neuron 0 activation is 5 

input layer neuron 0 output is 1 

input layer neuron 1 activation is -3 

input layer neuron 1 output is 0 

input layer neuron 2 activation is 3 

input layer neuron 2 output is 1 

input layer neuron 3 activation is -3 

input layer neuron 3 output is 0 

input layer neuron 4 activation is 3 

input layer neuron 4 output is 1 

input layer neuron 5 activation is -3 

input layer neuron 5 output is 0 

output layer neuron 0 activation is 1 

output layer neuron 0 output is 1 

output layer neuron 1 activation is 5 

output layer neuron 1 output is 1 



output layer neuron 2 activation is -3 

output layer neuron 2 output is 0 

output layer neuron 3 activation is -3 

output layer neuron 3 output is 0 

output layer neuron 4 activation is 5 

output layer neuron 4 output is 1 

X vector in possible associated pair is: 

1 0 1 0 1 0 

Y vector in possible associated pair is: 

1 1 0 0 1 

PATTERNS ASSOCIATED: 

X vector in the associated pair no. 1 is: 

1 0 1 0 1 0 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

1 1 0 0 1 

Input vector is: 

1 1 1 0 0 0 

// We get here more of the detailed output as in the previous case. We will simply 

not present it here. 

PATTERNS ASSOCIATED: 

X vector in the associated pair no. 1 is: 

1 1 1 0 0 0 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

0 1 0 1 1 

Input vector is: 

0 1 1 0 0 0 

output layer neuron 0 activation is 0 

A 0 is obtained, use previous output value 

output layer neuron 0 output is 1 

output layer neuron 1 activation is 0 

A 0 is obtained, use previous output value 



output layer neuron 1 output is 0 

output layer neuron 2 activation is -4 

output layer neuron 2 output is 0 

output layer neuron 3 activation is 4 

output layer neuron 3 output is 1 

output layer neuron 4 activation is 0 

A 0 is obtained, use previous output value 

output layer neuron 4 output is 0 

X vector in possible associated pair is: 

0 1 1 0 0 0 

Y vector in possible associated pair is: 

1 0 0 1 0 

// We get here more of the detailed output as in the previous case. We will simply 

not present it here. 

PATTERNS ASSOCIATED: 

X vector in the associated pair no. 1 is: 

0 1 1 0 0 0 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

1 0 0 1 0 

Input vector is: 

0 1 0 1 0 1 

// We get here more of the detailed output as in the previous case. We will simply 

not present it here. 

X vector in possible associated pair is: 

0 1 0 1 0 1 

Y vector in possible associated pair is: 

0 0 1 1 0 

// We get here more of the detailed output as in the previous case. We will simply 

not present it here. 

X vector in possible associated pair is: 

0 1 0 1 0 1 



Y vector in possible associated pair is: 

0 0 1 1 0 

PATTERNS ASSOCIATED: 

X vector in the associated pair no. 1 is: 

0 1 0 1 0 1 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

0 0 1 1 0 

Input vector is: 

1 1 1 1 1 1 

output layer neuron 0 activation is -2 

output layer neuron 0 output is 0 

output layer neuron 1 activation is 2 

output layer neuron 1 output is 1 

output layer neuron 2 activation is 2 

output layer neuron 2 output is 1 

output layer neuron 3 activation is -2 

output layer neuron 3 output is 0 

output layer neuron 4 activation is 2 

output layer neuron 4 output is 1 

X vector in possible associated pair is: 

1 1 1 1 1 1 

Y vector in possible associated pair is: 

0 1 1 0 1 

input layer neuron 0 activation is 5 

input layer neuron 0 output is 1 

input layer neuron 1 activation is -3 

input layer neuron 1 output is 0 

input layer neuron 2 activation is -1 

input layer neuron 2 output is 0 

input layer neuron 3 activation is 1 

input layer neuron 3 output is 1 



input layer neuron 4 activation is 3 

input layer neuron 4 output is 1 

input layer neuron 5 activation is 1 

input layer neuron 5 output is 1 

output layer neuron 0 activation is -2 

output layer neuron 0 output is 0 

output layer neuron 1 activation is 2 

output layer neuron 1 output is 1 

output layer neuron 2 activation is 6 

output layer neuron 2 output is 1 

output layer neuron 3 activation is -6 

output layer neuron 3 output is 0 

output layer neuron 4 activation is 2 

output layer neuron 4 output is 1 

X vector in possible associated pair is: 

1 0 0 1 1 1 

Y vector in possible associated pair is: 

0 1 1 0 1 

PATTERNS ASSOCIATED: 

X vector in the associated pair no. 1 is: 

1 0 0 1 1 1 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

0 1 1 0 1 

THE FOLLOWING ASSOCIATED PAIRS WERE FOUND BY BAM 

X vector in the associated pair no. 1 is: //first exemplar pair 

1 0 1 0 1 0 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

1 1 0 0 1 

X vector in the associated pair no. 2 is: //second exemplar pair 

1 1 1 0 0 0 

Y vector in the associated pair no. 2 is: 



0 1 0 1 1 

X vector in the associated pair no. 3 is: //third exemplar pair 

0 1 1 0 0 0 

Y vector in the associated pair no. 3 is: 

1 0 0 1 0 

X vector in the associated pair no. 4 is: //complement of X of the 

0 1 0 1 0 1 first exemplar pair 

Y vector in the associated pair no. 4 is: //complement of Y of the 

0 0 1 1 0 first exemplar pair 

X vector in the associated pair no. 5 is: //input was X = (1, 1, 1, 

1 0 0 1 1 1 1, 1) but result was complement 

of third exemplar pair 

Y vector in the associated pair no. 5 is: with X of which Hamming 

0 1 1 0 1 distance is the least. 

Dodatkowe problemy 

Jeśli chcesz używać wektorów ze składnikami liczb rzeczywistych, zamiast liczb binarnych, możesz to 

zrobić. Twój model jest wtedy nazywany ciągłą dwukierunkową pamięcią asocjacyjną. Macierz W i jej 

transpozycja są używane do wag połączeń. Jednak macierz W nie jest sformułowana w sposób opisany 

do tej pory. Macierz jest arbitralnie wybrana i utrzymywana na stałym poziomie. Funkcja progowa jest 

również wybierana jako funkcja ciągła, w przeciwieństwie do tej używanej wcześniej. Zmiany w 

aktywacji neuronów podczas treningu są zgodne z rozszerzeniem paradygmatu Cohena-Grossberga. 

Michael A. Cohen i Stephen Grossberg opracowali swój model autoasocjacji z symetryczną macierzą 

wag. Stabilność zapewnia twierdzenie Cohena-Grossberga; nie ma nauki. Jeśli jednak chcesz, aby sieć 

uczyła się nowych par wzorców, modyfikując wagi tak, aby znaleźć powiązania między nowymi parami, 

projektujesz coś, co nazywa się adaptacyjną dwukierunkową pamięcią skojarzeniową (ABAM). 

Prawo, które rządzi zmianami wagi, określa rodzaj ABAM, a mianowicie konkurencyjny ABAM, 

różnicowy hebbański ABAM lub różnicowy konkurencyjny ABAM. W przeciwieństwie do modelu 

ABAM, który jest typu addytywnego, w pozostałych modelach stosuje się niektóre iloczyny wyjść z 

dwóch warstw lub pochodne funkcji progowych. Poniżej przedstawiamy krótki opis modelu, który jest 

odmianą BAM. Nazywa się UBBAM (Unipolar Binary Bidirectional Associative Memory). 

Jednobiegunowa binarna dwukierunkowa pamięć asocjacyjna 

T. C. B. Yu i RJ Mears opisują projekt jednobiegunowej binarnej dwukierunkowej pamięci asocjacyjnej 

i jej implementację za pomocą inteligentnego zaawansowanego modulatora światła przestrzennego 

(SASLM). Urządzenie SASLM to ferroelektryczny ciekłokrystaliczny przestrzenny modulator światła. 

Jest napędzany przez krzemową płytę montażową CMOS. Używamy ich artykułu do przedstawienia 

niektórych cech jednobiegunowej binarnej dwukierunkowej pamięci asocjacyjnej i ignorujemy jej 

implementację sprzętową. Przypomnij sobie procedurę, za pomocą której określasz macierz wag W dla 

sieci BAM, opisaną na poprzednich stronach. W pierwszym kroku konwertujesz każdy wektor w 



przykładowych parach na jego wersję dwubiegunową. Jeśli X i Y są przykładową parą (w wersjach 

bipolarnych), bierzesz iloczyn XT Y i dodajesz go do podobnych produktów z innych przykładowych par, 

aby otrzymać macierz wag W. Niektóre elementy macierzy W mogą być liczbami ujemnymi . W 

kontekście jednobiegunowym nie masz jednocześnie wartości ujemnych i dodatnich. Dozwolony jest 

tylko jeden z nich. Załóżmy, że nie chcesz żadnych liczb ujemnych; wtedy jednym ze sposobów 

naprawienia sytuacji jest dodanie wystarczająco dużej stałej do każdego elementu macierzy. Nie 

możesz dodać tylko do liczb ujemnych, które pojawiają się w macierzy. Spójrzmy na przykład. Załóżmy, 

że wybierasz dwie pary wektorów jako możliwe przykłady. Pozwól im być, 

X1 = (1, 0, 0, 1), Y1= (0, 1, 1) 

oraz 

X2 = (0, 1, 1, 0), Y2 = (1, 0, 1) 

Zamieniasz je w składowe dwubiegunowe i otrzymujesz odpowiednio (1, –1, –1, 1), (-1, 1, 1), (-1, 1, 1, 

–1) i (1, –1 , 1). Obliczenie W dla BAM przeprowadzono w następujący sposób. 

 

i 

 

Widzisz kilka liczb ujemnych w macierzy W. Jeśli dodasz stałą m, m = 2, do wszystkich elementów 

macierzy, otrzymasz następującą macierz, oznaczoną przez W~. 

 

Potrzebujesz również modyfikacji funkcji progowania. Wcześniej miałeś następującą funkcję. 

 

Teraz musisz zmienić prawe strony warunków z 0 na iloczyn mi sumy wejść neuronów, czyli na m razy 

sumę wejść. Dla zwięzłości użyjmy Si jako sumy danych wejściowych. Nie jest to stała, a jej wartość 

zależy od tego, jakie wartości uzyskasz dla wejść neuronowych w dowolnym kierunku. Wtedy funkcję 

progową można podać w następujący sposób: 



 

Na przykład wektor X1 = (1, 0, 0, 1) ma wektor aktywności (0, 8, 4), a odpowiadający mu wektor 

wyjściowy to (0, 1, 1), czyli Y1 = (0, 1 , 1). Wartość Si wynosi 2 = 1 + 0 + 0 + 1. Zatem mSi = 4. Pierwsza 

składowa wektora aktywacji wynosi 0, która jest mniejsza niż 4, a więc pierwsza składowa wektora 

wyjściowego wynosi 0. drugi składnik wektora aktywacji to 8, który jest większy niż 4, a więc drugi 

składnik wektora wyjściowego to 1. Ostatni składnik wektora aktywności to 4, co jest równe mSi, a więc 

używasz trzeciego składnika wektora Y1 = (0, 1, 1), czyli 1, jako trzecia składowa wyjścia. 

Przykład Yu i Mearsa składa się z ośmiu 8-komponentowych wektorów w obu kierunkach modelu 

Dwukierunkowej Pamięci Asocjacyjnej. Możesz wziąć te wektory, tak jak one, do zdefiniowania 

wartości pikseli w siatce 8x8 pikseli. Udało się osiągnąć powiązanie dwóch wzorców przestrzennych. 

Jeśli chodzi o liczby binarne, które pokazują wartości pikseli, wzory pokazano na rysunku.  

 

Nazwijcie je Wzorem I i Wzorem II. Zamiast Wzorca I, użyli jego zniekształconej formy, jak pokazano na 

rysunku.  

 

W sieci nie było problemu ze znalezieniem skojarzonej pary (Wzorzec I, Wzorzec II). Na rysunku 

powyżej uszkodzona wersja Wzorca I różni się od Wzorca I, w 10 z 64 miejsc, zepsucie 15,6%. Ten 

procent zepsucia jest podawany jako granica, poniżej której, według Yu i Mearsa, uzyskuje się 

przywoływanie heteroasocjacyjne. Dzięki temu modelowi możliwa jest do pewnego stopnia eliminacja 

hałasu. Jak widzieliśmy w przypadku pamięci Hopfielda, zastosowaniem pamięci skojarzeniowej jest 

uzupełnianie wzorca, gdzie przedstawiana jest uszkodzona wersja wzorca i przywołuje się prawdziwy 

wzorzec. To jest autoaskojarzenie. W przypadku BAM masz wywołanie heteroskojarzeniowe z 

uszkodzonymi danymi wejściowymi. 

Posumowanie 

Zaprezentowane są dwukierunkowe wspomnienia skojarzeniowe. Rozwój tych wspomnień to w dużej 

mierze zasługa Kosko. Dzielą one z adaptacyjną teorią rezonansu cechę rezonansu między dwiema 

warstwami w sieci. Skojarzeniowa dwukierunkowa sieć pamięci (BAM) znajduje heteroasocjację 

między wzorcami binarnymi, które są konwertowane na wartości dwubiegunowe w celu określenia 

macierzy wagi połączenia. Mimo że istnieją połączenia w obu kierunkach między neuronami w dwóch 

warstwach, zasadniczo w grę wchodzi tylko jedna macierz wag. Użyj transpozycji tej macierzy wag dla 

połączeń w przeciwnym kierunku. Kiedy jedno wejście na jednym końcu prowadzi do jakiegoś wyjścia 



na drugim końcu, co z kolei prowadzi do wyjścia, które jest takie samo jak poprzednie, osiągany jest 

rezonans i zostaje znaleziona powiązana para. Ciągła dwukierunkowa pamięć asocjacyjna rozszerza 

model binarny na przypadek ciągły. Adaptacyjne dwukierunkowe wspomnienia o różnych cechach są 

wynikiem włączenia różnych paradygmatów uczenia się. Jednobiegunowa wersja binarna BAM jest 

również prezentowana jako aplikacja BAM do uzupełniania wzorca. 



FAM: Rozmyta pamięć skojarzeniowa 

Wstęp 

Tu poznamy zbiory rozmyte i ich elementy, zarówno dla wejścia, jak i wyjścia asocjacyjnej sieci 

neuronowej. Każdy element zbioru rozmytego ma stopień przynależności do zbioru. O ile ten stopień 

przynależności nie wynosi 1, element nie należy do zbioru (w sensie elementów zwykłego zbioru 

należących do zbioru). W sieci neuronowej systemu rozmytego wszystkie wejścia, wyjścia i wagi 

połączeń należą do przestrzeni, które je definiują. Macierz wag będzie macierzą rozmytą, a aktywacje 

neuronów w takiej sieci muszą być określone regułami logiki rozmytej i operacji na zbiorach rozmytych. 

System ekspercki używa tak zwanych ścisłych reguł i stosuje je sekwencyjnie. Zaletą rzutowania tego 

samego problemu w systemie rozmytym jest to, że reguły, z którymi pracujesz, nie muszą być ostre, a 

przetwarzanie odbywa się równolegle. To, co mogą określić systemy rozmyte, to asocjacja rozmyta. 

Powiązania te mogą być modyfikowane, a leżące u ich podstaw zjawiska lepiej rozumiane w miarę 

zdobywania doświadczenia. To jeden z powodów ich rosnącej popularności w aplikacjach. Kiedy 

próbujemy powiązać dwie rzeczy metodą prób i błędów, domyślnie i intuicyjnie ustanawiamy 

skojarzenie, które jest stopniowo modyfikowane i być może w pewnym sensie ulepszane. W takim 

ćwiczeniu może występować kilka zmiennych rozmytych. To, że na początku nie mieliśmy pełnej 

wiedzy, nie jest przeszkodą; istnieje pewna różnica w korzystaniu z prawdopodobieństw i logiki 

rozmytej. Stopień przynależności przypisany do elementu zbioru nie musi być tak stanowczy jak 

przypisanie prawdopodobieństwa. Stopień przynależności jest, podobnie jak prawdopodobieństwo, 

liczbą rzeczywistą z zakresu od 0 do 1. Im bliżej 1, tym mniej niejednoznaczna jest przynależność 

elementu w danym zbiorze. Załóżmy, że masz zbiór, który może zawierać lub nie trzy elementy, 

powiedzmy a, b i c. Wtedy jego reprezentacją w zbiorze rozmytym byłaby uporządkowana trójka (ma, 

mb, mc), która nazywana jest wektorem dopasowania, a jej składowe nazywane są wartościami 

dopasowania. Na przykład trójka (0,5, 0,5, 0,5) pokazuje, że każdy z a, b i c ma członkostwo równe tylko 

połowie. Ta trójka sama w sobie opisze zbiór rozmyty. Można go również traktować jako punkt w 

przestrzeni trójwymiarowej. Żaden z takich punktów nie będzie znajdował się poza kostką jednostki. 

Gdy liczba elementów jest większa, odpowiednie punkty będą znajdować się na lub wewnątrz 

hipersześcianu jednostki. Warto zauważyć, że ten rozmyty zbiór, podany przez trójkę (0.5, 0.5, 0.5), 

jest jego własnym uzupełnieniem, co nie zdarza się w zwykłych zbiorach. Uzupełnieniem jest zestaw, 

który pokazuje stopnie nieprzynależności. Wysokość zbioru rozmytego to maksimum jego wartości 

dopasowania, a o zbiorze rozmytym mówi się, że jest normalny, jeśli jego wysokość wynosi 1. Zbiór 

rozmyty z wektorem dopasowania (0,3, 0,7, 0,4) ma wysokość 0,7 i jest nie normalny zestaw rozmyty. 

Jednak wprowadzając dodatkowy fikcyjny komponent o wartości dopasowania 1, możemy rozszerzyć 

go do normalnego zestawu rozmytego. Celowość normalności zbioru rozmytego stanie się oczywista, 

gdy będziemy mówić o przywoływaniu w rozmytych wspomnieniach skojarzeniowych. Relacja 

podzbiorów jest również inna dla zbiorów rozmytych niż sposób jej definiowania dla zbiorów zwykłych. 

Na przykład, jeśli masz zbiór rozmyty podany przez trójkę (0.3, 0.7, 0.4), to dowolny zbiór rozmyty z 

trójką (a, b, c) taki, że a ≤ 0,3,  b ≤ 0,7 i c ≤ 0,4, jest jego podzbiorem rozmytym. Na przykład zbiór 

rozmyty podany przez trójkę (0,1, 0,7, 0) jest podzbiorem zbioru rozmytego (0,3, 0,7, 0,4). 

Stowarzyszenie 

Rozważmy dwa rozmyte zestawy, jeden być może odwołujący się do popularności (lub 

zainteresowania) wystawą, a drugi do ceny wstępu. Popularność może być bardzo wysoka, wysoka, 

uczciwa, niska lub bardzo niska. W związku z tym wektor dopasowania będzie miał pięć komponentów.  

Cena 



Wstęp może być wysoki, skromny lub niski. Jego wektor dopasowania składa się z trzech elementów. 

Rozmyty system pamięci asocjacyjnej ma wtedy skojarzenie (popularność, cena), a para zbiorów 

rozmytych koduje to skojarzenie. W kolejnych sekcjach opisujemy proces kodowania i wycofania. Po 

zakończeniu kodowania skojarzenia między podzbiorami pierwszego zestawu rozmytego i podzbiorami 

drugiego zestawu rozmytego są również ustanawiane przez ten sam rozmyty system pamięci 

asocjacyjnej. 

Sieć neuronowa FAM 

Sieć neuronowa dla rozmytej pamięci asocjacyjnej ma warstwę wejściową i wyjściową z pełnymi 

połączeniami w obu kierunkach, tak jak w sieci neuronowej BAM. Rysunek 1 przedstawia układ. Aby 

uniknąć bałaganu, rysunek przedstawia sieć z trzema neuronami w polu A i dwoma neuronami w polu 

B i tylko niektórymi z ósemek połączeń. Ogólny przypadek jest analogiczny. 

 

Kodowanie 

Kodowanie dla rozmytych systemów pamięci asocjacyjnej jest koncepcyjnie podobne do procesu 

kodowania dwukierunkowych pamięci asocjacyjnych, z pewnymi różnicami w zaangażowanych 

operacjach. W kodowaniu BAM bipolarne wersje wektorów binarnych są używane tylko dla 

kodowania. Macierze typu Xi
TYi są sumowane w celu uzyskania macierzy wag połączeń. Są dwie 

podstawowe operacje na elementach tych wektorów. Są mnożeniem i dodawaniem produktów. Nie 

ma konwersji wartości dopasowania przed kodowaniem przez zestawy rozmyte. Mnożenie elementów 

zostaje zastąpione operacją brania minimum, a dodawanie zostaje zastąpione operacją brania 

maksimum. Istnieją dwie metody kodowania. Opisana właśnie metoda to tak zwana kompozycja max-

min. Jest używany do uzyskania macierzy wag połączeń, a także do uzyskania wyjść neuronów w sieci 

neuronowej pamięci rozmytej asocjacyjnej. Druga metoda nazywa się kodowaniem iloczynu korelacji. 

Uzyskuje się ją w ten sam sposób, w jaki uzyskuje się macierz wag połączeń BAM. W praktyce często 

stosuje się skład max-min i skoncentrujemy naszą uwagę na tej metodzie. 

Przykład kodowania 

Załóżmy, że dwa zbiory rozmyte, których używamy do kodowania, mają wektory dopasowania (0,3, 

0,7, 0,4, 0,2) i (0,4, 0,3, 0,9). Następnie macierz W uzyskuje się stosując skład max-min w następujący 

sposób. 

 

Przywołaj przykład 



Jeśli wprowadzimy wektor dopasowania (0,3, 0,7, 0,4, 0,2), wynik (b1, b2, b3) jest określany w 

następujący sposób, używając bj = max( min(a1, w1j), …, min(am, wmj) , gdzie m jest wymiarem wektora 

dopasowania 'a', a wij jest i-tym wierszem, j-tym elementem kolumny macierzy W. 

 

Wektor wyjściowy (0,4, 0,3, 0,7) nie jest tym samym, co drugi użyty wektor dopasowania, czyli (0,4, 

0,3, 0,9), ale jest jego podzbiorem, więc przywołanie nie jest doskonałe. Jeśli wprowadzisz wektor (0,4, 

0,3, 0,7) w przeciwnym kierunku, używając transpozycji macierzy W, wynik będzie (0,3, 0,7, 0,4, 0,2), 

pokazując rezonans. Jeśli z drugiej strony wprowadzisz (0,4, 0,3, 0,9) na tym końcu, wektor wyjściowy 

to (0,3, 0,7, 0,4, 0,2), co z kolei spowoduje w przeciwnym kierunku wynik (0,4, 0,3, 0,7) w tym czasie 

pojawia się rezonans. Czy możemy przewidzieć te wyniki? Poniższa sekcja wyjaśnia to dokładniej. 

Odwołanie 

Użyjmy operatora o do oznaczenia składu max - min. Doskonałe przypomnienie występuje, gdy macierz 

wag jest otrzymywana przy użyciu składu max-min wektorów dopasowania U i V w następujący sposób: 

(i) U o W = V wtedy i tylko wtedy, gdy wzrost (U) ≥ wysokość (V). 

(ii) V o WT = U wtedy i tylko wtedy, gdy wysokość (V) ≥  wysokość (U). 

Zauważ również, że jeśli X i Y są dowolnymi wektorami dopasowania o takich samych wymiarach jak U 

i V, to: 

 

 to zapis mówiący, że A jest podzbiorem B. 

W poprzednim przykładzie wysokość (0,3, 0,7, 0,4, 0,2) wynosi 0,7, a wysokość (0,4, 0,3, 0,9) wynosi 

0,9. Zatem (0,4, 0,3, 0,9) jako nakład, wyprodukował (0,3, 0,7, 0,4, 0,2) jako wynik, ale (0,3, 0,7, 0,4, 

0,2) jako nakład, dał tylko podzbiór (0,4, 0,3, 0,9). To, że zarówno (0,4, 0,3, 0,7) jak i (0,4, 0,3, 0,9) dały 

ten sam wynik (0,3, 0,7, 0,4, 0,2) jest zgodne z wnioskiem z powyższego, który stwierdza, że jeśli (X, Y) 

jest pamięcią skojarzoną rozmytą, a jeśli X jest podzbiorem X', to (X', Y) jest również pamięcią 

skojarzoną rozmytą. 

Implementacja C++ 

Używamy klas, które stworzyliśmy do implementacji BAM w C++, z tym wyjątkiem, że klasę neuronu 

nazywamy fzneuron i nie potrzebujemy niektórych metod lub funkcji w klasie sieci. Plik nagłówkowy, 

plik źródłowy i dane wyjściowe z przykładowego uruchomienia programu są podane poniżej. Plik 

nagłówkowy nazywa się fuzzyam.hpp, a plik źródłowy nazywa się fuzzyam.cpp. 

Szczegóły programu 



Szczegóły programu są analogiczne do szczegółów programu podanych w rozdziale 8. Obliczenia są 

wykonywane za pomocą logiki rozmytej. W przeciwieństwie do wersji nierozmytej, używana jest tutaj 

pojedyncza przykładowa para wektorów rozmytych. Nie ma transformacji do wersji bipolarnych, 

ponieważ wektory są rozmyte, a nie binarne i ostre. Neuron w pierwszej warstwie to anrn, a liczba 

neuronów w tej warstwie to anmbr. bnrn to nazwa, którą nadajemy tablicy neuronów w drugiej 

warstwie, a bnmbr oznacza rozmiar tej tablicy. Kolejność operacji w programie jest następująca: 

• Prosimy użytkownika o wprowadzenie przykładowej pary wektorów. 

• Nadajemy sieci wektor X, w przykładowej parze.  

Znajdź aktywacje elementów tablicy bnrn i otrzymaj odpowiedni wektor wyjściowy jako wzorzec 

binarny. Jeśli to jest Y w przykładowej parze, sieć stworzyła pożądane skojarzenie w jednym kierunku i 

przechodzimy do następnego kroku. W przeciwnym razie mamy potencjalną powiązaną parę, z których 

jedna to X, a druga jest tym, co właśnie otrzymaliśmy jako wektor wyjściowy w przeciwległej warstwie. 

Mówimy potencjalną powiązaną parę, ponieważ mamy następny krok, aby potwierdzić powiązanie. 

• Przeprowadzamy tablicę bnrn przez transpozycję macierzy wag i obliczamy dane wyjściowe 

elementów tablicy anrn. Jeśli w rezultacie otrzymamy wektor X jako tablicę anrn, znaleźliśmy 

powiązaną parę (X, Y). W przeciwnym razie powtarzamy dwa opisane właśnie kroki, aż znajdziemy 

powiązaną parę. 

• Pracujemy teraz z następną parą przykładowych wektorów w taki sam sposób jak powyżej, aby 

znaleźć powiązaną parę. 

• Powiązanym parom przypisujemy numery seryjne, oznaczane przez zmienną idn, dzięki czemu 

możemy wydrukować je wszystkie razem na końcu programu. Para nazywa się (X, Y), gdzie X tworzy Y 

poprzez macierz wag W, a Y tworzy X poprzez macierz wag, która jest transpozycją W. 

• Flaga ma wartość 0 do momentu uzyskania potwierdzenia skojarzenia, gdy wartość flagi zmieni się 

na 1. 

• Funkcje compr1 i compr2 w klasie sieci weryfikują, czy potencjalna para jest rzeczywiście powiązaną 

parą i ustawiają odpowiednią wartość flagi wspomnianej powyżej. 

• Funkcje comput1 i comput2 w klasie sieci wykonują obliczenia, aby uzyskać aktywacje, a następnie 

znaleźć wektor wyjściowy, w odpowiednich kierunkach sieci pamięci asocjacyjnej rozmytej. 

Duża część kodu z dwukierunkowej pamięci asocjacyjnej (BAM) jest używana przez FAM. Oto wykazy z 

dodanymi komentarzami, w których występują różnice między tym kodem a kodem BAM z Części 8. 

Plik nagłówka 

Listing 1 fuzzyam.h 

//fuzzyam.h V. Rao, H. Rao 

#include <iostream.h> 

#define MXSIZ 10 

class fzneuron 

{ 

protected: 



int nnbr; 

int inn,outn; 

float output; 

float activation; 

float outwt[MXSIZ]; 

char *name; 

friend class network; 

public: 

fzneuron() { }; 

void getnrn(int,int,int,char *); 

}; 

class exemplar 

{ 

protected: 

int xdim,ydim; 

float v1[MXSIZ],v2[MXSIZ]; // this is different from BAM 

friend class network; 

public: 

exemplar() { }; 

void getexmplr(int,int,float *,float *); 

void prexmplr(); 

}; 

class asscpair 

{ 

protected: 

int xdim,ydim,idn; 

float v1[MXSIZ],v2[MXSIZ]; 

friend class network; 

public: 

asscpair() { }; 

void getasscpair(int,int,int); 



void prasscpair(); 

}; 

class potlpair 

{ 

protected: 

int xdim,ydim; 

float v1[MXSIZ],v2[MXSIZ]; 

friend class network; 

public: 

potlpair() { }; 

void getpotlpair(int,int); 

void prpotlpair(); 

}; 

class network 

{ 

public: 

int anmbr,bnmbr,flag,nexmplr,nasspr,ninpt; 

fzneuron (anrn)[MXSIZ],(bnrn)[MXSIZ]; 

exemplar (e)[MXSIZ]; 

asscpair (as)[MXSIZ]; 

potlpair (pp)[MXSIZ]; 

float outs1[MXSIZ],outs2[MXSIZ]; // change from BAM to floats 

double mtrx1[MXSIZ][MXSIZ],mtrx2[MXSIZ][MXSIZ]; // change from 

BAM to doubles 

network() { }; 

void getnwk(int,int,int,float [][6],float [][4]); 

void compr1(int,int); 

void compr2(int,int); 

void prwts(); 

void iterate(); 

void findassc(float *); 



void asgninpt(float *); 

void asgnvect(int,float *,float *); 

void comput1(); 

void comput2(); 

void prstatus(); 

}; 

 

Plik źródłowy 

Listing 9.2 fuzzyam.cpp 

//fuzzyam.cpp V. Rao, H. Rao 

#include "fuzzyam.h" 

float max(float x,float y) //nowość w FAM 

{ 

unosić się; 

u = ((x>y) ? x : y ); 

wróć do ciebie; 

} 

float min(float x,float y) // nowość w FAM 

{ 

unosić się; 

u =( (x>y) ? y : x) ; 

wróć do ciebie; 

} 

void fzneuron::getnrn(int m1,int m2,int m3,char *y) 

{ 

wew; 

nazwa = y; 

nnbr = m1; 

outn = m2; 

karczma = m3; 

dla(i=0;i<outn;++i){ 



outwt[i] = 0 ; 

} 

wyjście = 0; 

aktywacja = 0; 

} 

void exemplar::getexmplr(int k,int l,float *b1,float *b2) // zmieniono 

z BAM 

{ 

int i2; 

xdim = k; 

ydim = l; 

dla(i2=0;i2<xdim;++i2){ 

v1[i2] = b1[i2]; } 

dla(i2=0;i2<ydim;++i2){ 

v2[i2] = b2[i2]; } 

} 

pusty przykład::prexmplr() 

{ 

wew; 

cout<<"\nX wektor, który podałeś to:\n"; 

dla(i=0;i<xdim;++i){ 

cout<<v1[i]<<" ";} 

cout<<"\nY wektor, który podałeś to:\n"; 

dla(i=0;i<ydim;++i){ 

cout<<v2[i]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void asscpair::getasscpair(int i,int j,int k) 

{ 

idn = ja; 

xdim = j; 



ydim = k; 

} 

void asscpair::prasscpair() 

{ 

wew; 

cout<<"\nX wektor w powiązanej parze nr "<<idn<<"is:\n"; 

dla(i=0;i<xdim;++i){ 

cout<<v1[i]<<" ";} 

cout<<"\nWektor Y w powiązanej parze nr "<<idn<<"is:\n"; 

dla(i=0;i<ydim;++i){ 

cout<<v2[i]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void potlpair::getpotlpair(int k,int j) 

{ 

xdim = k; 

ydim = j; 

} 

void potlpair::prpotlpair() 

{ 

wew; 

cout<<"\nX wektor w możliwej skojarzonej parze to:\n"; 

dla(i=0;i<xdim;++i){ 

cout<<v1[i]<<" ";} 

cout<<"\nY wektor w możliwej skojarzonej parze to:\n"; 

dla(i=0;i<ydim;++i){ 

cout<<v2[i]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void network::getnwk(int k,int l,int k1,float b1[][6],float 

b2[][4]) 



{ 

anmbr = k; 

bmbr = l; 

nexmplr = k1; 

naspr = 0; 

ninpt = 0; 

int i,j,i2; 

pływak tmp1,tmp2; 

flaga =0; 

char *y1="ANEURON", *y2="BNEURON" ; 

for(i=0;i<nexmplr;++i){ 

e[i].getexmplr(anmbr,bnmbr,b1[i],b2[i]); 

e[i].prexmplr(); 

cout<<"\n"; 

} 

dla(i=0;i<anmbr;++i){ 

anrn[i].fzneuron::getnrn(i,bnmbr,0,y1);} 

dla(i=0;i<bnmbr;++i){ 

bnrn[i].fzneuron::getnrn(i,0,anmbr,y2);} 

dla(i=0;i<anmbr;++i){ 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

tmp1 = 0,0; 

for(i2=0;i2<nexmplr;++i2){ 

tmp2 = min(e[i2].v1[i],e[i2].v2[j]); 

tmp1 = max(tmp1,tmp2); 

} 

mtrx1[i][j] = tmp1; 

mtrx2[j][i] = mtrx1[i][j]; 

anrn[i].outwt[j] = mtrx1[i][j]; 

bnrn[j].outwt[i] = mtrx2[j][i]; 

} 



} 

prwts(); 

cout<<"\n"; 

} 

void network::asgninpt(liczba zmiennoprzecinkowa *b) 

{ 

int i,j; 

cout<<"\n"; 

dla(i=0;i<anmbr;++i){ 

anrn[i].wyjście = b[i]; 

outs1[i] = b[i]; 

} 

} 

void network::compr1(int j,int k) 

{ 

wew; 

dla(i=0;i<anmbr;++i){ 

if(pp[j].v1[i] != pp[k].v1[i]) flaga = 1; 

złamać; 

} 

} 

void network::compr2(int j,int k) 

{ 

wew; 

dla(i=0;i<anmbr;++i){ 

if(pp[j].v2[i] != pp[k].v2[i]) flaga = 1; 

złamać;} 

} 

void network::comput1() //zmieniono z BAM 

{ 

intj; 



for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

int ii1; 

pływak c1 =0.0,d1; 

cout<<"\n"; 

for(ii1=0;ii1<anmbr;++ii1){ 

d1 = min(outs1[ii1],mtrx1[ii1][j]); 

c1 = max(c1,d1); 

} 

bnrn[j].aktywacja = c1; 

cout<<"\n neuron warstwy wyjściowej "<<j<<" aktywacja wynosi " 

<<c1<<"\n"; 

bnrn[j].wyjście = bnrn[j].aktywacja; 

outs2[j] = bnrn[j].wyjście; 

cout<<"\n neuron warstwy wyjściowej "<<j<<" wyjście to " 

<<bnrn[j].wyjście<<"\n"; 

} 

} 

void network::comput2() //zmieniono z BAM 

{ 

wew; 

dla(i=0;i<anmbr;++i){ 

int ii1; 

pływak c1=0,0,d1; 

dla(ii1=0;ii1<bnmbr;++ii1){ 

d1 = min(outs2[ii1],mtrx2[ii1][i]); 

c1 = max(c1,d1);} 

anrn[i].aktywacja = c1; 

cout<<"\nneuro warstwy wejściowej "<<i<<"aktywacja to " 

<<c1<<"\n"; 

anrn[i].wyjście = anrn[i].aktywacja; 

outs1[i] = anrn[i].wyjście; 



cout<<"\n neuron warstwy wejściowej "<<i<<"wyjście to " 

<<anrn[i].wyjście<<"\n"; 

} 

} 

void network::asgnvect(int j1,float *b1,float *b2) 

{ 

int j2; 

for(j2=0;j2<j1;++j2){ 

b2[j2] = b1[j2];} 

} 

void network::prwts() 

{ 

int i3,i4; 

cout<<"\n weights-- input layer to output layer: \n\n"; 

for(i3=0;i3<anmbr;++i3){ 

for(i4=0;i4<bnmbr;++i4){ 

cout<<anrn[i3].outwt[i4]<<" ";} 

cout<<"\n"; } 

cout<<"\n"; 

cout<<"\nweights-- output layer to input layer: \n\n"; 

for(i3=0;i3<bnmbr;++i3){ 

for(i4=0;i4<anmbr;++i4){ 

cout<<bnrn[i3].outwt[i4]<<" ";} 

cout<<"\n"; } 

cout<<"\n"; 

} 

void network::iterate() 

{ 

int i1; 

for(i1=0;i1<nexmplr;++i1){ 

findassc(e[i1].v1); 



} 

} 

void network::findassc(float *b) 

{ 

int j; 

flag = 0; 

asgninpt(b); 

ninpt ++; 

cout<<"\nInput vector is:\n" ; 

for(j=0;j<6;++j){ 

cout<<b[j]<<" ";}; 

cout<<"\n"; 

pp[0].getpotlpair(anmbr,bnmbr); 

asgnvect(anmbr,outs1,pp[0].v1); 

comput1(); 

if(flag>=0){ 

asgnvect(bnmbr,outs2,pp[0].v2); 

cout<<"\n"; 

pp[0].prpotlpair(); 

cout<<"\n"; 

comput2(); } 

for(j=1;j<MXSIZ;++j){ 

pp[j].getpotlpair(anmbr,bnmbr); 

asgnvect(anmbr,outs1,pp[j].v1); 

comput1(); 

asgnvect(bnmbr,outs2,pp[j].v2); 

pp[j].prpotlpair(); 

cout<<"\n"; 

compr1(j,j-1); 

compr2(j,j-1); 

if(flag == 0) { 



int j2; 

nasspr += 1; 

j2 = nasspr; 

as[j2].getasscpair(j2,anmbr,bnmbr); 

asgnvect(anmbr,pp[j].v1,as[j2].v1); 

asgnvect(bnmbr,pp[j].v2,as[j2].v2); 

cout<<"\nPATTERNS ASSOCIATED:\n"; 

as[j2].prasscpair(); 

j = MXSIZ ; 

} 

else 

if(flag == 1) 

{ 

flag = 0; 

comput1(); 

} 

} 

} 

void network::prstatus() 

{ 

int j; 

cout<<"\nTHE FOLLOWING ASSOCIATED PAIRS WERE FOUND BY FUZZY AM\n\n"; 

for(j=1;j<=nasspr;++j){ 

as[j].prasscpair(); 

cout<<"\n";} 

} 

void main() 

{ 

int ar = 6, br = 4, nex = 1; 

float inptv[][6]={0.1,0.3,0.2,0.0,0.7,0.5,0.6,0.0,0.3,0.4,0.1,0.2}; 

float outv[][4]={0.4,0.2,0.1,0.0}; 



cout<<"\n\nTHIS PROGRAM IS FOR A FUZZY ASSOCIATIVE MEMORY NETWORK. THE 

NETWORK \n"; 

cout<<"IS SET UP FOR ILLUSTRATION WITH "<<ar<<" INPUT NEURONS, AND "<<br; 

cout<<" OUTPUT NEURONS.\n"<<nex<<" exemplars are used to encode \n"; 

static network famn; 

famn.getnwk(ar,br,nex,inptv,outv); 

famn.iterate(); 

famn.findassc(inptv[1]); 

famn.prstatus(); 

} 

Wyjście 

Przykładowy przebieg poprzedniego programu wykorzystuje zbiory rozmyte z wektorami dopasowania 

(0,1, 0,3, 0,2, 0,0, 0,7, 0,5) i (0,4, 0,2, 0,1, 0,0). Jak można się spodziewać, zgodnie z wcześniejszą 

dyskusją, przypominanie nie jest doskonałe w odwrotnym kierunku, a rozmyta pamięć skojarzona 

składa się z par (0,1, 0,3, 0,2, 0,0, 0,4, 0,4) z (0,4, 0,2, 0,1, 0,0) i (0,1, 0,2, 0,2, 0, 0,2, 0,2) z (0,2, 0,2, 0,1, 

0). Dane wyjściowe komputera są tak szczegółowe, że nie wymagają wyjaśnień. 

THIS PROGRAM IS FOR A FUZZY ASSOCIATIVE MEMORY NETWORK. THE NETWORK IS 

SET UP FOR ILLUSTRATION WITH SIX INPUT NEURONS, AND FOUR OUTPUT NEURONS. 

1 exemplars are used to encode 

X vector you gave is: 

0.1 0.3 0.2 0 0.7 0.5 

Y vector you gave is: 

0.4 0.2 0.1 0 

weights--input layer to output layer: 

0.1 0.1 0.1 0 

0.3 0.2 0.1 0 

0.2 0.2 0.1 0 

0 0 0 0 

0.4 0.2 0.1 0 

0.4 0.2 0.1 0 

weights--output layer to input layer: 

0.1 0.3 0.2 0 0.4 0.4 



0.1 0.2 0.2 0 0.2 0.2 

0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 

0 0 0 0 0 0 

Input vector is: 

0.1 0.3 0.2 0 0.7 0.5 

output layer neuron 0 activation is 0.4 

output layer neuron 0 output is 0.4 

output layer neuron 1 activation is 0.2 

output layer neuron 1 output is 0.2 

output layer neuron 2 activation is 0.1 

output layer neuron 2 output is 0.1 

output layer neuron 3 activation is 0 

output layer neuron 3 output is 0 

X vector in possible associated pair is: 

0.1 0.3 0.2 0 0.7 0.5 

Y vector in possible associated pair is: 

0.4 0.2 0.1 0 

input layer neuron 0 activation is 0.1 

input layer neuron 0 output is 0.1 

input layer neuron 1 activation is 0.3 

input layer neuron 1 output is 0.3 

input layer neuron 2 activation is 0.2 

input layer neuron 2 output is 0.2 

input layer neuron 3 activation is 0 

input layer neuron 3 output is 0 

input layer neuron 4 activation is 0.4 

input layer neuron 4 output is 0.4 

input layer neuron 5 activation is 0.4 

input layer neuron 5 output is 0.4 

output layer neuron 0 activation is 0.4 

output layer neuron 0 output is 0.4 



output layer neuron 1 activation is 0.2 

output layer neuron 1 output is 0.2 

output layer neuron 2 activation is 0.1 

output layer neuron 2 output is 0.1 

output layer neuron 3 activation is 0 

output layer neuron 3 output is 0 

X vector in possible associated pair is: 

0.1 0.3 0.2 0 0.4 0.4 

Y vector in possible associated pair is: 

0.4 0.2 0.1 0 

PATTERNS ASSOCIATED: 

X vector in the associated pair no. 1 is: 

0.1 0.3 0.2 0 0.4 0.4 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

0.4 0.2 0.1 0 

Input vector is: 

0.6 0 0.3 0.4 0.1 0.2 

output layer neuron 0 activation is 0.2 

output layer neuron 0 output is 0.2 

output layer neuron 1 activation is 0.2 

output layer neuron 1 output is 0.2 

output layer neuron 2 activation is 0.1 

output layer neuron 2 output is 0.1 

output layer neuron 3 activation is 0 

output layer neuron 3 output is 0 

X vector in possible associated pair is: 

0.6 0 0.3 0.4 0.1 0.2 

Y vector in possible associated pair is: 

0.2 0.2 0.1 0 

input layer neuron 0 activation is 0.1 

input layer neuron 0 output is 0.1 



input layer neuron 1 activation is 0.2 

input layer neuron 1 output is 0.2 

input layer neuron 2 activation is 0.2 

input layer neuron 2 output is 0.2 

input layer neuron 3 activation is 0 

input layer neuron 3 output is 0 

input layer neuron 4 activation is 0.2 

input layer neuron 4 output is 0.2 

input layer neuron 5 activation is 0.2 

input layer neuron 5 output is 0.2 

output layer neuron 0 activation is 0.2 

output layer neuron 0 output is 0.2 

output layer neuron 1 activation is 0.2 

output layer neuron 1 output is 0.2 

output layer neuron 2 activation is 0.1 

output layer neuron 2 output is 0.1 

output layer neuron 3 activation is 0 

output layer neuron 3 output is 0 

X vector in possible associated pair is: 

0.1 0.2 0.2 0 0.2 0.2 

Y vector in possible associated pair is: 

0.2 0.2 0.1 0 

output layer neuron 0 activation is 0.2 

output layer neuron 0 output is 0.2 

output layer neuron 1 activation is 0.2 

output layer neuron 1 output is 0.2 

output layer neuron 2 activation is 0.1 

output layer neuron 2 output is 0.1 

output layer neuron 3 activation is 0 

output layer neuron 3 output is 0 

output layer neuron 0 activation is 0.2 



output layer neuron 0 output is 0.2 

output layer neuron 1 activation is 0.2 

output layer neuron 1 output is 0.2 

output layer neuron 2 activation is 0.1 

output layer neuron 2 output is 0.1 

output layer neuron 3 activation is 0 

output layer neuron 3 output is 0 

X vector in possible associated pair is: 

0.1 0.2 0.2 0 0.2 0.2 

Y vector in possible associated pair is: 

0.2 0.2 0.1 0 

PATTERNS ASSOCIATED: 

X vector in the associated pair no. 2 is: 

0.1 0.2 0.2 0 0.2 0.2 

Y vector in the associated pair no. 2 is: 

0.2 0.2 0.1 0 

THE FOLLOWING ASSOCIATED PAIRS WERE FOUND BY FUZZY AM 

X vector in the associated pair no. 1 is: 

0.1 0.3 0.2 0 0.4 0.4 

Y vector in the associated pair no. 1 is: 

0.4 0.2 0.1 0 

X vector in the associated pair no. 2 is: 

0.1 0.2 0.2 0 0.2 0.2 

Y vector in the associated pair no. 2 is: 

0.2 0.2 0.1 0 

Posumowanie 

W tej częsci dwukierunkowe pamięci skojarzeniowe są przedstawione dla podzbiorów rozmytych. Ich 

rozwój jest w dużej mierze zasługą Kosko. Dzielą one cechę rezonansu między dwiema warstwami w 

sieci z teorią rezonansu adaptacyjnego. Mimo że istnieją połączenia w obu kierunkach między 

neuronami w dwóch warstwach, w grę wchodzi tylko jedna macierz wag. Użyj transpozycji tej macierzy 

wag dla połączeń w przeciwnym kierunku. Kiedy jedno wejście na jednym końcu prowadzi do jakiegoś 

wyjścia na drugim, co z kolei prowadzi do wyjścia takiego samego jak poprzednie, rezonans zostaje 

osiągnięty i zostaje znaleziona powiązana para. W przypadku dwukierunkowych pamięci asocjacyjnych 

rozmytych jedna para zbiorów rozmytych określa jeden system pamięci rozmytej asocjacyjnej. 



Wektory dopasowania są używane w kompozycji max-min. Przywołanie idealne w obu kierunkach nie 

jest możliwe, chyba że wysokości obu wektorów dopasowania są równe. Rozmyte pamięci asocjacyjne 

mogą poprawić wydajność systemu eksperckiego, zezwalając na reguły rozmyte. 

 



Adaptacyjna teoria rezonansu (ART) 

Wstęp 

Adaptacyjna teoria rezonansu Grossberga, rozwinięta dalej przez Grossberga i Carpentera, służy do 

kategoryzacji wzorców przy użyciu paradygmatu konkurencyjnego uczenia się. Wprowadza kontrolę 

wzmocnienia i resetowanie, aby upewnić się, że wyuczone kategorie zostaną zachowane nawet 

podczas nauki nowych kategorii, a tym samym rozwiązuje dylemat plastyczność-stabilność. 

Adaptacyjna teoria rezonansu w dużym stopniu wykorzystuje konkurencyjny paradygmat uczenia się. 

Opracowano kryterium ułatwiające wystąpienie zjawiska „zwycięzca bierze wszystko”. Pojedynczy 

węzeł z największą wartością dla ustawionego kryterium zostaje ogłoszony zwycięzcą w swojej 

warstwie i mówi się, że klasyfikuje klasę wzorca. Jeśli w warstwie jest remis między zwycięskim 

neuronem, za zwycięską może zostać uznana arbitralna reguła, taka jak pierwsza z nich w kolejności 

seryjnej. Sieć neuronowa opracowana dla tej teorii tworzy system, który składa się z dwóch 

podsystemów, z których jeden to podsystem uwagi, który zawiera jednostkę kontroli wzmocnienia. 

Drugi to podsystem orientujący, zawierający jednostkę do resetowania. Podczas działania sieci 

wymodelowanej dla tej teorii w podsystemie uwagi pojawiają się wzorce i nazywane są śladami STM 

(pamięci krótkotrwałej). Ślady LTM (pamięci długotrwałej) znajdują się w wagach połączeń między 

warstwą wejściową a wyjściową. Sieć wykorzystuje przetwarzanie ze sprzężeniem zwrotnym między 

dwiema warstwami, aż do wystąpienia rezonansu. Rezonans występuje, gdy dane wyjściowe w 

pierwszej warstwie po sprzężeniu zwrotnym z drugiej warstwy pasują do oryginalnego wzoru 

używanego jako dane wejściowe dla pierwszej warstwy w tym cyklu przetwarzania. Mecz tego typu nie 

musi być idealny. Wymagane jest, aby stopień dopasowania, odpowiednio zmierzony, przekraczał z 

góry określony poziom, zwany parametrem czujności. Podobnie jak fotografia w większym stopniu 

pasuje do wizerunku obiektu, gdy ziarnistość jest większa, dopasowanie do wzoru staje się 

dokładniejsze, gdy parametr czujności jest bliższy 1. 

Sieć dla ART1 

Sieć neuronowa dla adaptacyjnej teorii rezonansu lub modelu ART1 składa się z następujących 

elementów: 

• Warstwa neuronów, zwana warstwą F1 (warstwa wejściowa lub warstwa porównawcza) 

• Węzeł dla każdej warstwy jako jednostka kontroli wzmocnienia 

• Warstwa neuronów, zwana warstwą F2 (warstwa wyjściowa lub warstwa rozpoznawania) 

• Węzeł jako jednostka resetująca 

• Połączenia oddolne z warstwy F1 do warstwy F2 

• Połączenia odgórne z warstwy F2 do warstwy F1 

• Połączenie hamujące (waga ujemna) z warstwy F2 w celu uzyskania kontroli 

• Połączenie pobudzające (waga dodatnia) od kontroli wzmocnienia do warstwy 

• Połączenie wstrzymujące z warstwy F1 do węzła resetowania 

• Połączenie pobudzające od węzła resetowania do warstwy F2 

Uproszczony schemat układu sieci 



 

Przetwarzanie w ART1 

Paradygmat ART1, podobnie jak samoorganizująca się mapa Kohonena, która zostanie wprowadzona 

w części 11, wykonuje grupowanie danych na danych wejściowych; podobne dane wejściowe są 

zgrupowane razem w kategorię. Jako przykład można użyć algorytmu grupowania danych, takiego jak 

ART1 do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), w którym próbujesz dopasować różne próbki litery 

do jej odpowiednika ASCII. Szczególną uwagę przywiązuje się do paradygmatu ART1, aby zapewnić, że 

stare informacje nie zostaną wyrzucone podczas przyswajania nowych. Wektor wejściowy 

zastosowany do systemu ART1 jest najpierw porównywany z istniejącymi wzorcami w systemie. Jeśli 

istnieje wystarczająco bliskie dopasowanie w ramach określonej tolerancji (wskazane przez parametr 

czujności), wówczas przechowywany wzorzec jest jeszcze bardziej podobny do wzorca wejściowego, a 

operacja klasyfikacji jest zakończona. Jeśli wzorzec wejściowy nie przypomina żadnego z wzorców 

przechowywanych w systemie, tworzona jest nowa kategoria z nowym wzorcem przechowywanym, 

który przypomina wzorzec wejściowy. 

Cechy szczególne modelu ART1 

Szczególną cechą modelu ART1 jest to, że do określenia aktywności neuronów w warstwie F1 niezbędna 

jest reguła dwóch trzecich. Dla każdego neuronu w warstwie F1 istnieją trzy źródła wejściowe. Są to 

wejście zewnętrzne, wyjście kontroli wzmocnienia i wyjścia neuronów warstwy F2. F1neurony nie 

uruchomią się, chyba że co najmniej dwa z trzech wejść są aktywne. Jednostka kontroli wzmocnienia i 

reguła dwóch trzecich razem zapewniają prawidłową odpowiedź neuronów warstwy wejściowej. 

Drugą cechą jest to, że parametr czujności jest używany do określenia aktywności jednostki 

resetowania, która jest aktywowana, gdy podczas klasyfikacji nie znaleziono dopasowania wśród 

istniejących wzorców. 

Notacja do obliczeń ART1 

Wymieńmy różne symbole, których użyjemy do opisania działania sieci neuronowej dla modelu ART1: 

wij - Waga połączenia od i-tego neuronu w warstwie F1 do j-tego neuronu w warstwie F2 

vji - waga połączenia od j-tego neuronu w warstwie F2 do i-tego neuronu w warstwie F1 

ai - Aktywacja i-tego neuronu w warstwie F1 

bj - Aktywacja neuronu j w warstwie F2 

xi - Wyjście neuronu i-tego w warstwie F1 

yj - Wyjście neuronu j-tego w warstwie F2 

zi - Wejście do i-tego neuronu w warstwie F1 z warstwy F2 

ρ - Parametr czujności, dodatni i nie większy niż 1 (0<1) 



m - Liczba neuronów w warstwie F1 

n - Liczba neuronów w warstwie F2 

I - Wektor wejściowy 

Si - Suma składowych wektora wejściowego 

Sx - Suma wyjść neuronów w warstwie F1 

A, C, D - Parametry o wartościach dodatnich lub zerowych 

L - Parametr o wartości większej niż 1 

B - Parametr o wartości mniejszej niż D + 1, ale co najmniej tak dużej jak D lub 1 

r - Indeks zwycięzcy konkursu w warstwie F2 

Algorytm do obliczeń ART1 

Równania ART1 nie są łatwe do naśladowania. Postępujemy zgodnie z opisem algorytmu znalezionym 

u Jamesa A. Freemana i Davida M. Skapura. Poniższe równania, wzięte w podanej kolejności, opisują 

kroki algorytmu. Zauważ, że binarne wzorce wejściowe są używane w ART1. 

Inicjalizacja parametrów 

wij powinno być dodatnie i mniejsze niż L / ( m - 1 + L) 

vji powinno być większe niż ( B - 1 ) / D 

ai = -B / (1 + C) 

Równania do obliczeń ART1 

Czytając poniżej równania do obliczeń ART1, pamiętaj o następujących uwagach. Jeżeli po lewej stronie 

równania pojawia się indeks i, oznacza to, że takich równań jest m, ponieważ indeks dolny i waha się 

od 1 do m. Podobnie, jeśli zamiast tego występuje indeks dolny j, to istnieje n takich równań, jak j w 

zakresie od 1 do n. Równania są używane w kolejności, w jakiej zostały podane. Podają krok po kroku 

opis następującego algorytmu. Wszystkie zmienne, jak sobie przypominasz, są zdefiniowane we 

wcześniejszej części poświęconej notacji. Na przykład I jest wektorem wejściowym. 

Obliczenia warstwy F1: 

 

Obliczenia warstwy F2 

 

Wejścia odgórne: 



 

Obliczenia warstwy F1: 

 

Sprawdzenie z parametrem czujności: 

Jeśli ( Sx / SI ) <  Σ;, ustaw yj = 0 dla wszystkich j, w tym zwycięskiego r w warstwie F2 i uznaj neuron j-ty 

za nieaktywny (ten krok jest resetowany, pomiń pozostałe). Jeśli (Sx/SI) kontynuuj.  

Modyfikowanie wagi połączenia top-down i bottom-up dla zwycięzcy r: 

 

Po zakończeniu z bieżącym wzorcem wejściowym powtarzamy te kroki z nowym wzorcem wejściowym. 

Tracimy indeks r nadany jednemu neuronowi jako zwycięzcy i traktujemy wszystkie neurony w 

warstwie F2 z ich oryginalnymi indeksami (indeksami dolnymi). Powyższa prezentacja algorytmu ma na 

celu jak najjaśniejsze wyjaśnienie wszystkich kroków. Proces jest dość skomplikowany. Reasumując, 

najpierw neuronom warstwy F1 przedstawiany jest wektor wejściowy, określane są ich aktywacje, a 

następnie wykorzystywana jest funkcja progowa. Wyjścia neuronów warstwy F1 stanowią wejścia do 

neuronów warstwy F2, z których zwycięzca jest wyznaczany na podstawie największej aktywacji. Tylko 

zwycięzca może być aktywny, co oznacza, że wynik wynosi 1 dla zwycięzcy i 0 dla całej reszty. Równania 

domyślnie zawierają zastosowanie reguły 2/3, o której wspomnieliśmy wcześniej, a także sposób 

wykorzystania kontroli wzmocnienia. Regulacja wzmocnienia ma mieć wartość 1 w fazie określania 

aktywacji neuronów w warstwie F2 i 0, jeśli albo nie ma wektora wejściowego, albo wyjście z warstwy 

F2 jest propagowane do warstwy F1. 

Inne modele 

Rozszerzeniami modelu ART1, który dotyczy wzorców binarnych, są ART2 i ART3. Spośród nich model 

ART2 kategoryzuje i przechowuje wzorce o wartościach analogowych, a także wzorce binarne, podczas 

gdy ART3 adresuje problemy obliczeniowe hierarchii. 

Implementacja C++ 

Ponownie, algorytm przetwarzania ART1 podany w Freeman i Skapura jest stosowany w naszej 

implementacji C++. Naszym celem w programowaniu ART1 jest wyczucie działania tego paradygmatu 

przy bardzo prostej implementacji programu.  

Plik nagłówkowy dla programu C++ dla sieci modeli ART1 

Plik nagłówkowy programu C++ dla sieci modelu ART1 to art1net.hpp. Zawiera deklaracje dla dwóch 

klas, klasy artneuron dla neuronów w modelu ART1 oraz klasy sieci, która jest zadeklarowana jako klasa 

zaprzyjaźniona w klasie artneuron. Funkcje zadeklarowane w klasie sieci obejmują jedną do wykonania 



iteracji dla działania sieci, znalezienie zwycięzcy w danej iteracji oraz jedną do zapytania, czy potrzebny 

jest reset. 

 

 



 

Plik źródłowy programu C++ dla sieci modelowej ART1 

Implementacje funkcji zadeklarowanych w pliku nagłówkowym zawarte są w pliku źródłowym 

programu C++ dla sieci modelu ART1. Ma również główną funkcję, która zawiera specyfikację liczby 

neuronów w dwóch warstwach sieci, wartości czujności i innych parametrów oraz wektory wejściowe. 

Zauważ, że jeśli w warstwie jest n neuronów, są one numerowane kolejno od 0 do n-1, a nie od 1 do n 

w programie C++. Plik źródłowy nazywa się art1net.cpp. Jest skonfigurowany z sześcioma neuronami 

w warstwie F1 i siedmioma neuronami w warstwie F2. Główna funkcja zawiera również parametry 

potrzebne w algorytmie. Aby zainicjować wagi oddolne, ustawiamy każdą wagę na –0.1 + L/(m – 1 + L), 

tak aby była większa niż 0 i mniejsza niż L/(m – 1 + L), jak sugerowano wcześniej. Podobnie wagi 

odgórne są inicjowane przez ustawienie każdej z nich na 0,2 + (B – 1)/D, tak aby była większa niż (B – 

1)/D. Jak sugerowano wcześniej, początkowe aktywacje neuronów warstwy F1 są ustawione na –B/(1 

+ C). Funkcja restrmax jest zdefiniowana do obliczania maksimum w tablicy, gdy jeden z elementów 

tablicy nie ma być kandydatem na maksimum. Ułatwia to usunięcie aktualnego zwycięzcy z 

konkurencji, gdy potrzebny jest reset. Reset jest potrzebny, gdy stopień dopasowania jest mniejszy niż 

parametr czujności. Funkcja iteracji jest funkcją składową klasy sieci i wykonuje przetwarzanie dla sieci. 

Funkcja inqreset klasy sieci porównuje parametr czujności ze stopniem dopasowania. 

 

//art1net.cpp V. Rao, H. Rao 



//Source file for ART1 network program 

#include "art1net.h" 

int restrmax(int j,double *b,int k) 

{ 

int i,tmp; 

for(i=0;i<j;i++){ 

if(i !=k) 

{tmp = i; 

i = j;} 

} 

for(i=0;i<j;i++){ 

if( (i != tmp)&&(i != k)) 

{if(b[i]>b[tmp]) tmp = i;}} 

return tmp; 

} 

void artneuron::getnrn(int m1,int m2,int m3, char *y) 

{ 

int i; 

name = y; 

nnbr = m1; 

outn = m2; 

inn = m3; 

for(i=0;i<outn;++i){ 

outwt[i] = 0 ; 

} 

output = 0; 

activation = 0.0; 

} 

void network::getnwk(int k,int l,float aa,float bb,float 

cc,float dd,float ll) 

{ 



anmbr = k; 

bnmbr = l; 

ninpt = 0; 

ai = aa; 

be = bb; 

ci = cc; 

di = dd; 

el = ll; 

int i,j; 

flag = 0; 

char *y1="ANEURON", *y2="BNEURON" ; 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

anrn[i].artneuron::getnrn(i,bnmbr,0,y1);} 

for(i=0;i<bnmbr;++i){ 

bnrn[i].artneuron::getnrn(i,0,anmbr,y2);} 

float tmp1,tmp2,tmp3; 

tmp1 = 0.2 +(be - 1.0)/di; 

tmp2 = -0.1 + el/(anmbr - 1.0 +el); 

tmp3 = - be/(1.0 + ci); 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

anrn[i].activation = tmp3; 

acts1[i] = tmp3; 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

mtrx1[i][j] = tmp1; 

mtrx2[j][i] = tmp2; 

anrn[i].outwt[j] = mtrx1[i][j]; 

bnrn[j].outwt[i] = mtrx2[j][i]; 

} 

} 

prwts1(); 

prwts2(); 



practs1(); 

cout<<"\n"; 

} 

int network::winner(int k,double *v,int kk){ 

int t1; 

t1 = restrmax(k,v,kk); 

return t1; 

} 

void network::prwts1() 

{ 

int i3,i4; 

cout<<"\nweights for F1 layer neurons: \n"; 

for(i3=0;i3<anmbr;++i3){ 

for(i4=0;i4<bnmbr;++i4){ 

cout<<anrn[i3].outwt[i4]<<" ";} 

cout<<"\n"; } 

cout<<"\n"; 

} 

void network::prwts2() 

{ 

int i3,i4; 

cout<<"\nweights for F2 layer neurons: \n"; 

for(i3=0;i3<bnmbr;++i3){ 

for(i4=0;i4<anmbr;++i4){ 

cout<<bnrn[i3].outwt[i4]<<" ";}; 

cout<<"\n"; } 

cout<<"\n"; 

} 

void network::practs1() 

{ 

int j; 



cout<<"\nactivations of F1 layer neurons: \n"; 

for(j=0;j<anmbr;++j){ 

cout<<acts1[j]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void network::practs2() 

{ 

int j; 

cout<<"\nactivations of F2 layer neurons: \n"; 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

cout<<acts2[j]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void network::prouts1() 

{ 

int j; 

cout<<"\noutputs of F1 layer neurons: \n"; 

for(j=0;j<anmbr;++j){ 

cout<<outs1[j]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void network::prouts2() 

{ 

int j; 

cout<<"\noutputs of F2 layer neurons: \n"; 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

cout<<outs2[j]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void network::asgninpt(int *b) 

{ 



int j; 

sj = so = 0; 

cout<<"\nInput vector is:\n" ; 

for(j=0;j<anmbr;++j){ 

cout<<b[j]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

for(j=0;j<anmbr;++j){ 

sj += b[j]; 

anrn[j].activation = b[j]/(1.0 +ci +ai*(b[j]+be)); 

acts1[j] = anrn[j].activation; 

if(anrn[j].activation > 0) anrn[j].output = 1; 

else 

anrn[j].output = 0; 

outs1[j] = anrn[j].output; 

so += anrn[j].output; 

} 

practs1(); 

prouts1(); 

} 

void network::inqreset(int t1) 

{ 

int jj; 

flag = 0; 

jj = so/sj; 

cout<<"\ndegree of match: "<<jj<<" vigilance: "<<rho<<"\n"; 

if( jj > rho ) flag = 1; 

else 

{cout<<"winner is "<<t1; 

cout<<" reset required \n";} 

} 

void network::comput1(int k) 



{ 

int j; 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

int ii1; 

double c1 = 0.0; 

cout<<"\n"; 

for(ii1=0;ii1<anmbr;++ii1){ 

c1 += outs1[ii1] * mtrx2[j][ii1]; 

} 

bnrn[j].activation = c1; 

acts2[j] = c1;}; 

winr = winner(bnmbr,acts2,k); 

cout<<"winner is "<<winr; 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

if(j == winr) bnrn[j].output = 1; 

else bnrn[j].output = 0; 

outs2[j] = bnrn[j].output; 

} 

practs2(); 

prouts2(); 

} 

void network::comput2(int *b) 

{ 

double db[MXSIZ]; 

double tmp; 

so = 0; 

int i,j; 

for(j=0;j<anmbr;++j){ 

db[j] =0.0; 

for(i=0;i<bnmbr;++i){ 

db[j] += mtrx1[j][i]*outs2[i];}; 



tmp = b[j] + di*db[j]; 

acts1[j] = (tmp - be)/(ci +1.0 +ai*tmp); 

anrn[j].activation = acts1[j]; 

if(anrn[j].activation > 0) anrn[j].output = 1; 

else anrn[j].output = 0; 

outs1[j] = anrn[j].output; 

so += anrn[j].output; 

} 

cout<<"\n"; 

practs1(); 

prouts1(); 

} 

void network::adjwts1() 

{ 

int i; 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

if(outs1[i] >0) {mtrx1[i][winr] = 1.0;} 

else 

{mtrx1[i][winr] = 0.0;} 

anrn[i].outwt[winr] = mtrx1[i][winr];} 

prwts1(); 

} 

void network::adjwts2() 

{ 

int i; 

cout<<"\nwinner is "<<winr<<"\n"; 

for(i=0;i<anmbr;++i){ 

if(outs1[i] > 0) {mtrx2[winr][i] = el/(so + el -1);} 

else 

{mtrx2[winr][i] = 0.0;} 

bnrn[winr].outwt[i] = mtrx2[winr][i];} 



prwts2(); 

} 

void network::iterate(int *b,float rr,int kk) 

{ 

int j; 

rho = rr; 

flag = 0; 

asgninpt(b); 

comput1(kk); 

comput2(b); 

inqreset(winr); 

if(flag == 1){ 

ninpt ++; 

adjwts1(); 

adjwts2(); 

int j3; 

for(j3=0;j3<anmbr;++j3){ 

lrndptrn[ninpt][j3] = b[j3];} 

prlrndp(); 

} 

else 

{ 

for(j=0;j<bnmbr;++j){ 

outs2[j] = 0; 

bnrn[j].output = 0;} 

iterate(b,rr,winr); 

} 

} 

void network::prlrndp() 

{ 

int j; 



cout<<"\nlearned vector # "<<ninpt<<" :\n"; 

for(j=0;j<anmbr;++j){ 

cout<<lrndptrn[ninpt][j]<<" ";} 

cout<<"\n"; 

} 

void main() 

{ 

int ar = 6, br = 7, rs = 8; 

float aa = 2.0,bb = 2.5,cc = 6.0,dd = 0.85,ll = 4.0,rr = 

0.95; 

int inptv[][6]={0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,\ 

1,0}; 

cout<<"\n\nTHIS PROGRAM IS FOR AN -ADAPTIVE RESONANCE THEORY\ 

1 - NETWORK.\n"; 

cout<<"THE NETWORK IS SET UP FOR ILLUSTRATION WITH "<<ar<<" \ 

INPUT NEURONS,\n"; 

cout<<" AND "<<br<<" OUTPUT NEURONS.\n"; 

static network bpn; 

bpn.getnwk(ar,br,aa,bb,cc,dd,ll) ; 

bpn.iterate(inptv[0],rr,rs); 

bpn.iterate(inptv[1],rr,rs); 

bpn.iterate(inptv[2],rr,rs); 

bpn.iterate(inptv[3],rr,rs); 

} 

Wyjście programu 

Podczas próbnego uruchomienia programu używane są cztery wektory wejściowe, które są określone 

w funkcji main. Dane wyjściowe nie wymagają wyjaśnień. Tylko w tym tekście zamieściliśmy kilka uwag 

dotyczących wyników. Te komentarze są ujęte w ciągi gwiazdek. W rzeczywistości nie są one częścią 

wyników programu. Tabela przedstawia podsumowanie kategoryzacji wejść wykonanych przez sieć. 

Należy pamiętać, że numeracja neuronów w dowolnej warstwie, która ma n neuronów, wynosi od 0 

do n – 1, a nie od 1 do n. 



 

Wzorzec wejściowy 0 0 0 0 1 0 jest uważany za podzbiór wzorca 1 0 1 0 1 0 w tym sensie, że w dowolnej 

pozycji pierwszy wzorzec ma 1, drugi wzorzec również ma 1. Oczywiście drugi wzorzec ma jedynki 

również na innych pozycjach. Jednocześnie wzorzec 1 0 1 0 1 0 jest uważany za nadzbiór wzorca 0 0 0 

0 1 0. Powód, dla którego wzorzec 1 0 1 0 1 0 jest powtarzany jako dane wejściowe po wzorze 0 0 0 0 

1 0 jest przetwarzane, aby zobaczyć, co dzieje się z tym nadzbiorem. W obu przypadkach stopień 

dopasowania jest niższy od parametru czujności i konieczne jest zresetowanie. Oto wynik działania 

programu: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Podsumowanie 

Przedstawiono  tu podstawy adaptacyjnej teorii rezonansu Grossberga i Carpentera oraz 

implementację sieci neuronowej modelowanej dla tej teorii w języku C++. Jest to elegancka teoria, 

która odnosi się do dylematu stabilność-plastyczność. Sieć opiera się na rezonansie. Jest to 

samoorganizująca się sieć i dokonuje kategoryzacji poprzez kojarzenie poszczególnych neuronów 

warstwy F2 z indywidualnymi wzorcami. Dzięki zastosowaniu tzw. zasady 2/3 zapewnia stabilność 

wzorców uczenia się. 



Samoorganizująca się mapa Kohonena 

Wstęp 

Tu omówiono jeden rodzaj nienadzorowanego, konkurencyjnego uczenia się, mapę cech Kohonena lub 

mapę samoorganizującą się (SOM). Jak pamiętasz, w uczeniu nienadzorowanym nie ma oczekiwanych 

wyników przedstawianych sieci neuronowej, jak w przypadku nadzorowanego algorytmu uczenia, 

takiego jak propagacja wsteczna. Zamiast tego sieć, dzięki swoim właściwościom samoorganizującym 

się, jest w stanie wywnioskować relacje i dowiedzieć się więcej, gdy przedstawia się jej więcej danych 

wejściowych. Jedną z zalet tego schematu jest to, że można oczekiwać, że system będzie się zmieniał 

wraz ze zmieniającymi się warunkami i danymi wejściowymi. System nieustannie się uczy. Kohonen 

SOM to system sieci neuronowej opracowany przez Teuvo Kohonena z Politechniki Helsińskiej i jest 

często używany do klasyfikowania wejść do różnych kategorii. Aplikacje do map funkcji można 

prześledzić do wielu obszarów, w tym rozpoznawania mowy i sterowania silnikiem robota. 

Konkurencyjne uczenie się 

Mapa obiektów Kohonena może być używana samodzielnie lub jako warstwa innej sieci neuronowej. 

Warstwa Kohonena składa się z neuronów, które konkurują ze sobą. Podobnie jak w adaptacyjnej teorii 

rezonansu, Kohonen SOM jest kolejnym przykładem zastosowania strategii zwycięzca bierze wszystko. 

Dane wejściowe są podawane do każdego neuronu w warstwie Kohonena (z warstwy wejściowej). 

Każdy neuron określa swój wynik na podstawie wzoru sumy ważonej: 

 

Wagi i dane wejściowe są zwykle znormalizowane, co oznacza, że wielkość wektorów wagi i 

wejściowych jest równa jeden. Wygrywa neuron z największą mocą wyjściową. Ten neuron ma 

końcową wartość wyjściową 1. Wszystkie inne neurony w warstwie mają wyjście równe zero. Różne 

wzorce wejściowe kończą się odpalaniem różnych zwycięskich neuronów. Podobne lub identyczne 

wzorce wejściowe są klasyfikowane do tego samego neuronu wyjściowego. Otrzymujesz podobne 

dane wejściowe zgrupowane razem. W Części 12 zobaczysz użycie sieci Kohonena w klasyfikacji 

wzorców. 

Normalizacja wektora Rozważmy wektor, A = ax + przez + cz. Znormalizowany wektor A’ otrzymuje się, 

dzieląc każdy składnik A przez pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów wszystkich składników. 

Innymi słowy, każdy składnik jest mnożony przez 1/[pierwiastek](a2 + b2 + c2). Zarówno wektor 

wagowy, jak i wektor wejściowy są normalizowane podczas działania mapy cech Kohonena. Powodem 

tego jest to, że prawo treningu wykorzystuje odejmowanie wektora wagi od wektora wejściowego. 

Użycie normalizacji wartości w odejmowaniu redukuje oba wektory do stanu bez jednostek, a tym 

samym umożliwia odejmowanie podobnych wielkości. Już niedługo dowiesz się więcej o prawie 

szkoleń. 

Hamowanie boczne 

Hamowanie boczne to proces zachodzący w niektórych biologicznych sieciach neuronowych. Tworzą 

się boczne połączenia neuronów w danej warstwie i zgniatają odległych sąsiadów. Siła połączeń jest 

odwrotnie proporcjonalna do odległości. Pozytywne, wspierające połączenia są określane jako 

pobudzające, podczas gdy negatywne, zgniatające połączenia są określane jako hamujące. Biologiczny 

przykład hamowania bocznego występuje w ludzkim systemie widzenia. 

Funkcja meksykańskiego kapelusza 



Rysunek  przedstawia funkcję zwaną meksykańską funkcją kapelusza, która pokazuje zależność między 

siłą połączenia a odległością od wygrywającego neuronu. Efektem tej funkcji jest stworzenie 

konkurencyjnego środowiska do nauki. Tylko wygrywające neurony i ich sąsiedzi uczestniczą w uczeniu 

się dla danego wzorca wejściowego. 

 

Prawo szkoleniowe dla mapy Kohonen 

Prawo szkolenia dla mapy obiektów Kohonena jest proste. Zmiana wektora wagi dla danego neuronu 

wyjściowego to stała wzmocnienia alfa pomnożona przez różnicę między wektorem wejściowym a 

starym wektorem wagowym: 

 

Zarówno stary wektor wagi, jak i wektor wejściowy są znormalizowane do długości jednostki. Alfa to 

stała wzmocnienia między 0 a 1. 

Znaczenie ustawy o szkoleniach 

Rozważmy przypadek dwuwymiarowego wektora wejściowego. Jeśli spojrzysz na okrąg jednostkowy, 

jak pokazano na rysunku poniżej, efektem prawa uczenia jest próba wyrównania wektora wagowego i 

wektora wejściowego. Każdy wzorzec próbuje przybliżyć wektor wagowy o ułamek określony przez 

alfa. Dla trzech wymiarów powierzchnia staje się jednostkową sferą zamiast okręgiem. Dla wyższych 

wymiarów powierzchnię nazywasz hipersferą. Niekoniecznie idealne jest idealne wyrównanie 

wektorów wejściowych i wag. Używasz sieci neuronowych ze względu na ich zdolność do 

rozpoznawania wzorców, ale także do uogólniania zbiorów danych wejściowych. Dopasowując 

wszystkie wektory wejściowe do odpowiednich wektorów wagi zwycięzcy, zasadniczo zapamiętujesz 

klasy zestawów danych wejściowych. Bardziej pożądane może być zbliżenie się do siebie, aby 

zaszumione lub niekompletne dane wejściowe nadal mogły powodować poprawną klasyfikację. 

 

Wielkość sąsiedztwa i alfa 

Na mapie Kohonena parametr zwany rozmiarem sąsiedztwa służy do modelowania efektu funkcji 

meksykańskiego kapelusza. Te neurony, które znajdują się w odległości określonej przez wielkość 

sąsiedztwa, uczestniczą w treningu i zmianach wektora ciężaru; ci, którzy znajdują się poza tym 



dystansem, nie uczestniczą w nauce. Rozmiar sąsiedztwa zazwyczaj rozpoczyna się jako wartość 

początkowa i zmniejsza się w miarę kontynuacji cykli wzorca wejściowego. Ten proces ma tendencję 

do wspierania strategii „zwycięzca bierze wszystko” poprzez ostatecznie wyodrębnienie zwycięskiego 

neuronu dla danego wzorca. Rysunek przedstawia liniowy układ neuronów o wielkości sąsiedztwa 

równej 2. Zwycięża zaszyfrowany neuron centralny. Zaciemnione sąsiednie neurony to te, które będą 

uczestniczyć w treningu. 

 

Oprócz rozmiaru sąsiedztwa, podczas symulacji zazwyczaj zmniejsza się również alfa. Zobaczysz te 

cechy, gdy opracujemy program map Kohonen. 

Kod C++ do implementacji mapy Kohonena 

Kod C++ dla mapy Kohonena opiera się na większości kodu opracowanego dla symulatora wstecznej 

propagacji błędów. Mapa Kohonena jest znacznie prostszym programem i może nie polegać na tak 

dużym zbiorze danych wejściowych. Program map Kohonena używa tylko dwóch plików, pliku 

wejściowego i pliku wyjściowego. Aby korzystać z programu, należy utworzyć zestaw danych 

wejściowych i zapisać go w pliku o nazwie input.dat. Plik wyjściowy nazywa się kohonen.dat i jest 

zapisywany w bieżącym katalogu roboczym. Wkrótce dowiesz się więcej o formatach tych plików. 

Sieć Kohonena 

Sieć Kohonen ma dwie warstwy, warstwę wejściową i warstwę wyjściową Kohonena. Warstwa 

wejściowa ma rozmiar określony przez użytkownika i musi odpowiadać rozmiarowi każdego wiersza 

(wzoru) w pliku danych wejściowych. 

 

Modelowanie hamowania i wzbudzania bocznego 

Funkcja kapelusza meksykańskiego pokazuje wartości dodatnie dla bezpośredniego sąsiedztwa 

neuronu i wartości ujemne dla neuronów odległych. Prawdziwa metoda modelowania obejmowałaby 

wzajemne wzbudzanie lub wsparcie dla neuronów znajdujących się w sąsiedztwie (przy czym to 

wzbudzenie wzrasta w przypadku neuronów bliższych) oraz hamowanie dla neuronów odległych poza 

sąsiedztwem. Ze względu na wydajność obliczeniową modelujemy boczne hamowanie i wzbudzenie, 

patrząc na maksymalne wyjście dla neuronów wyjściowych i sprawiając, że wyjście należy do neuronu 

zwycięskiego. Inne wyjścia są blokowane przez ustawienie ich wyjść na zero. Trening lub aktualizacja 

wagi jest wykonywana na wszystkich wyjściach, które znajdują się w odległości wielkości sąsiedztwa 

od zwycięskiego neuronu. Neurony spoza sąsiedztwa nie biorą udziału w treningu. Prawdziwy sposób 

modelowania hamowania bocznego byłby zbyt kosztowny, ponieważ liczba połączeń bocznych jest 

dość duża. Przekonasz się, że to przybliżenie doprowadzi do sieci z wieloma, jeśli nie wszystkimi, 

właściwościami prawdziwego podejścia do modelowania sieci Kohonena. 



Klasy do wykorzystania 

Korzystamy z wielu klas z symulatora backpropagation. Potrzebujemy tylko dwóch warstw, warstwy 

wejściowej i warstwy Kohonena. Tworzymy nową klasę warstwy o nazwie Kohonen i nową klasę sieci 

o nazwie Kohonen_network. 

Ponowne odwiedzanie klasy warstw 

Klasa warstwy musi zostać nieznacznie zmodyfikowana, jak pokazano na listingu 1. 

Listing 1 Modyfikacja warstwy layer.h 

// layer.h V.Rao, H. Rao 

// header file for the layer class hierarchy and 

// the network class 

#define MAX_LAYERS 5 

#define MAX_VECTORS 100 

class network; 

class Kohonen_network; 

class layer 

{ 

protected: 

int num_inputs; 

int num_outputs; 

float *outputs;// pointer to array of outputs 

float *inputs; // pointer to array of inputs, which 

// are outputs of some other layer 

friend network; 

friend Kohonen_network; // update for Kohonen model 

public: 

virtual void calc_out()=0; 

}; 

... 

Zauważysz, że Kohonen_network staje się przyjacielem klasy warstwy, dzięki czemu Kohonen_network 

może mieć dostęp do danych warstwy. 

Nowa klasa warstwy dla warstwy Kohonena 



Następnym krokiem, który należy wykonać, jest utworzenie klasy Kohonen_layer i Kohonen_network. 

Pokazano to na listingu 2. 

Listing 2 Klasa Kohonen_layer i Kohonen_network w pliku layerk.h 

// layerk.h V.Rao, H. Rao 

// header file for the Kohonen layer and 

// the Kohonen network 

class Kohonen_network; 

class Kohonen_layer: public layer 

{ 

protected: 

float * weights; 

int winner_index; 

float win_distance; 

int neighborhood_size; 

friend Kohonen_network; 

public: 

Kohonen_layer(int, int, int); 

~Kohonen_layer(); 

virtual void calc_out(); 

void randomize_weights(); 

void update_neigh_size(int); 

void update_weights(const float); 

void list_weights(); 

void list_outputs(); 

float get_win_dist(); 

}; 

class Kohonen_network 

{ 

private: 

layer *layer_ptr[2]; 

int layer_size[2]; 



int neighborhood_size; 

public: 

Kohonen_network(); 

~Kohonen_network(); 

void get_layer_info(); 

void set_up_network(int); 

void randomize_weights(); 

void update_neigh_size(int); 

void update_weights(const float); 

void list_weights(); 

void list_outputs(); 

void get_next_vector(FILE *); 

void process_next_pattern(); 

float get_win_dist(); 

int get_win_index(); 

}; 

Kohonen_layer pochodzi z klasy warstwy, więc ma wskaźniki odziedziczone, które wskazują na zestaw 

wyjść i zestaw danych wejściowych. Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom i zmiennym składowym. 

Kohonen_layer: 

• float * weights Wskaźnik do macierzy wag. 

• int winner_index Wartość indeksu wyjścia, które jest zwycięzcą. 

• float win_distance Odległość euklidesowa wektora wagi zwycięzcy od wektora wejściowego. 

• int neighborhood _size Wielkość otoczenia. 

• Kohonen_layer(int, int, int) Konstruktor warstwy: wejścia, wyjścia i rozmiar otoczenia. 

• ~Kohonen_layer().Destructor 

• virtual void calc_out() Funkcja obliczania wyników; dla warstwy Kohonena modeluje to boczną 

konkurencję. 

• void randomize_weights() Funkcja inicjująca wagi z losowymi wartościami normalnymi. 

• void update_neigh_size(nt) Ta funkcja aktualizuje rozmiar otoczenia o nową wartość. 

• void update_weights(const float) Ta funkcja aktualizuje wagi zgodnie z prawem treningu przy użyciu 

przekazanego parametru alpha. 

• void list_weights() Ta funkcja może służyć do wylistowania macierzy wag. 



• void list_outputs() Ta funkcja służy do zapisywania danych wyjściowych do pliku wyjściowego. 

• float get_win_dist() Zwraca odległość euklidesową między wektorem wagi zwycięzcy a wektorem 

wejściowym. 

Kohonen_network: 

• layer *layer_ptr[2] Tablica wskaźników; element 0 wskazuje na warstwę wejściową, element 1 

wskazuje na warstwę Kohonena. 

• int layer_size[2] Tablica rozmiarów warstw dla dwóch warstw. 

• int neighborhood_size Bieżący rozmiar sąsiedztwa. 

• Kohonen_network().Constructor 

•  ~Kohonen_network().Destructor 

• void get_layer_info() Pobiera informacje o rozmiarach warstw. 

• void set_up_network(int) Łączy warstwy i konfiguruje mapę Kohonena. 

• void randomize_weights() Tworzy losowe znormalizowane wagi. 

• void update_neigh_size(int) Zmienia rozmiar otoczenia. 

• void update_weights(const float) Wykonuje aktualizację wagi zgodnie z przepisami dotyczącymi 

treningu. 

• void list_weights() Może służyć do wylistowania macierzy wag. 

• void list_outputs() Może być użyty do wylistowania wyjść. 

• void get_next_vector(FILE*) Funkcja pobiera inny wektor wejściowy z pliku wejściowego. 

• void process_next_pattern() Stosuje wzorzec do mapy Kohonena. 

• float get_win_dist() Zwraca odległość zwycięzcy od wektora wejściowego. 

• int get_win_index() Zwraca indeks zwycięzcy. 

Implementacja warstwy Kohonen i sieci Kohonen 

Listing 3 pokazuje plik layerk.cpp, który zawiera implementację przedstawionych funkcji. 

Listing 3 Plik implementacyjny dla warstwy Kohonen i sieci Kohonen :layerk.cpp 

// layerk.cpp V.Rao, H.Rao 

// compile for floating point hardware if available 

#include “layer.cpp” 

#include “layerk.h” 

// ————————————————————- 

// Kohonen layer 

//————————————————————— 



Kohonen_layer::Kohonen_layer(int i, int o, int 

init_neigh_size) 

{ 

num_inputs=i; 

num_outputs=o; 

neighborhood_size=init_neigh_size; 

weights = new float[num_inputs*num_outputs]; 

outputs = new float[num_outputs]; 

} 

Kohonen_layer::~Kohonen_layer() 

{ 

delete [num_outputs*num_inputs] weights; 

delete [num_outputs] outputs; 

} 

void Kohonen_layer::calc_out() 

{ 

// implement lateral competition 

// choose the output with the largest 

// value as the winner; neighboring 

// outputs participate in next weight 

// update. Winner’s output is 1 while 

// all other outputs are zero 

int i,j,k; 

float accumulator=0.0; 

float maxval; 

winner_index=0; 

maxval=-1000000; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 



k=i*num_outputs; 

if (weights[k+j]*weights[k+j] > 1000000.0) 

{ 

cout << “weights are blowing up\n”; 

cout << “try a smaller learning constant\n”; 

cout << “e.g. beta=0.02 

aborting...\n”; 

exit(1); 

} 

outputs[j]=weights[k+j]*(*(inputs+i)); 

accumulator+=outputs[j]; 

} 

// no squash function 

outputs[j]=accumulator; 

if (outputs[j] > maxval) 

{ 

maxval=outputs[j]; 

winner_index=j; 

} 

accumulator=0; 

} 

// set winner output to 1 

outputs[winner_index]=1.0; 

// now zero out all other outputs 

for (j=0; j< winner_index; j++) 

outputs[j]=0; 

for (j=num_outputs-1; j>winner_index; j—) 

outputs[j]=0; 

} 

void Kohonen_layer::randomize_weights() 

{ 



int i, j, k; 

const unsigned first_time=1; 

const unsigned not_first_time=0; 

float discard; 

float norm; 

discard=randomweight(first_time); 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

weights[k+j]=randomweight(not_first_time); 

} 

} 

// now need to normalize the weight vectors 

// to unit length 

// a weight vector is the set of weights for 

// a given output 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

norm=0; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

norm+=weights[k+j]*weights[k+j]; 

} 

norm = 1/((float)sqrt((double)norm)); 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

weights[k+j]*=norm; 



} 

} 

} 

void Kohonen_layer::update_neigh_size(int new_neigh_size) 

{ 

neighborhood_size=new_neigh_size; 

} 

void Kohonen_layer::update_weights(const float alpha) 

{ 

int i, j, k; 

int start_index, stop_index; 

// learning law: weight_change = 

// alpha*(input-weight) 

// zero change if input and weight 

// vectors are aligned 

// only update those outputs that 

// are within a neighborhood’s distance 

// from the last winner 

start_index = winner_index - 

neighborhood_size; 

if (start_index < 0) 

start_index =0; 

stop_index = winner_index + 

neighborhood_size; 

if (stop_index > num_outputs-1) 

stop_index = num_outputs-1; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=start_index; j<=stop_index; j++) 

weights[k+j] += 



alpha*((*(inputs+i))-weights[k+j]); 

} 

} 

void Kohonen_layer::list_weights() 

{ 

int i, j, k; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

cout << “weight[“<<i<<”,”<< 

j<<”] is: “<<weights[k+j]; 

} 

} 

void Kohonen_layer::list_outputs() 

{ 

int i; 

for (i=0; i< num_outputs; i++) 

{ 

cout << “outputs[“<<i<< 

“] is: “<<outputs[i]; 

} 

} 

float Kohonen_layer::get_win_dist() 

{ 

int i, j, k; 

j=winner_index; 

float accumulator=0; 

float * win_dist_vec = new float [num_inputs]; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 



k=i*num_outputs; 

win_dist_vec[i]=(*(inputs+i))-weights[k+j]; 

accumulator+=win_dist_vec[i]*win_dist_vec[i]; 

} 

win_distance =(float)sqrt((double)accumulator); 

delete [num_inputs]win_dist_vec; 

return win_distance; 

} 

Kohonen_network::Kohonen_network() 

{ 

} 

Kohonen_network::~Kohonen_network() 

{} 

void Kohonen_network::get_layer_info() 

{ 

int i; 

//————————————————————— 

// 

// Get layer sizes for the Kohonen network 

// 

// ————————————————————- 

cout << “ Enter in the layer sizes separated by spaces.\n”; 

cout << “ A Kohonen network has an input layer \n”; 

cout << “ followed by a Kohonen (output) layer \n”; 

for (i=0; i<2; i++) 

{ 

cin >> layer_size[i]; 

} 

// ——————————————————————————— 

// size of layers: 

// input_layer layer_size[0] 



// Kohonen_layer layer_size[1] 

//———————————————————————————- 

} 

void Kohonen_network::set_up_network(int nsz) 

{ 

int i; 

// set up neighborhood size 

neighborhood_size = nsz; 

//———————————————————————————- 

// Construct the layers 

// 

//———————————————————————————- 

layer_ptr[0] = new input_layer(0,layer_size[0]); 

layer_ptr[1] = 

new Kohonen_layer(layer_size[0], 

layer_size[1],neighborhood_size); 

for (i=0;i<2;i++) 

{ 

if (layer_ptr[i] == 0) 

{ 

cout << “insufficient memory\n”; 

cout << “use a smaller architecture\n”; 

exit(1); 

} 

} 

//———————————————————————————- 

// Connect the layers 

// 

//———————————————————————————- 

// set inputs to previous layer outputs for the Kohonen layer 

layer_ptr[1]->inputs = layer_ptr[0]->outputs; 



} 

void Kohonen_network::randomize_weights() 

{ 

((Kohonen_layer *)layer_ptr[1]) 

->randomize_weights(); 

} 

void Kohonen_network::update_neigh_size(int n) 

{ 

((Kohonen_layer *)layer_ptr[1]) 

->update_neigh_size(n); 

} 

void Kohonen_network::update_weights(const float a) 

{ 

((Kohonen_layer *)layer_ptr[1]) 

->update_weights(a); 

} 

void Kohonen_network::list_weights() 

{ 

((Kohonen_layer *)layer_ptr[1]) 

->list_weights(); 

} 

void Kohonen_network::list_outputs() 

{ 

((Kohonen_layer *)layer_ptr[1]) 

->list_outputs(); 

} 

void Kohonen_network::get_next_vector(FILE * ifile) 

{ 

int i; 

float normlength=0; 

int num_inputs=layer_ptr[1]->num_inputs; 



float *in = layer_ptr[1]->inputs; 

// get a vector and normalize it 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 

fscanf(ifile,”%f”,(in+i)); 

normlength += (*(in+i))*(*(in+i)); 

} 

fscanf(ifile,”\n”); 

normlength = 1/(float)sqrt((double)normlength); 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

(*(in+i)) *= normlength; 

} 

} 

void Kohonen_network::process_next_pattern() 

{ 

layer_ptr[1]->calc_out(); 

} 

float Kohonen_network::get_win_dist() 

{ 

float retval; 

retval=((Kohonen_layer *)layer_ptr[1]) 

->get_win_dist(); 

return retval; 

} 

int Kohonen_network::get_win_index() 

{ 

return ((Kohonen_layer *)layer_ptr[1]) 

->winner_index; 

} 

Przebieg programu i funkcji main() 



Funkcja main() jest zawarta w pliku o nazwie kohonen.cpp, który pokazano na listingu 11.4. Aby 

skompilować ten program, wystarczy skompilować i utworzyć główny plik, kohonen.cpp. Inne pliki są 

w tym zawarte. 

Listing 4 Główny plik implementacyjny, kohonen.cpp dla programu Kohonen Map 

// kohonen.cpp V. Rao, H. Rao 

// Program to simulate a Kohonen map 

#include “layerk.cpp” 

#define INPUT_FILE “input.dat” 

#define OUTPUT_FILE “kohonen.dat” 

#define dist_tol 0.05 

void main() 

{ 

int neighborhood_size, period; 

float avg_dist_per_cycle=0.0; 

float dist_last_cycle=0.0; 

float avg_dist_per_pattern=100.0; // for the latest cycle 

float dist_last_pattern=0.0; 

float total_dist; 

float alpha; 

unsigned startup; 

int max_cycles; 

int patterns_per_cycle=0; 

int total_cycles, total_patterns; 

// create a network object 

Kohonen_network knet; 

FILE * input_file_ptr, * output_file_ptr; 

// open input file for reading 

if ((input_file_ptr=fopen(INPUT_FILE,”r”))==NULL) 

{ 

cout << “problem opening input file\n”; 

exit(1); 

} 



// open writing file for writing 

if ((output_file_ptr=fopen(OUTPUT_FILE,”w”))==NULL) 

{ 

cout << “problem opening output file\n”; 

exit(1); 

} 

// ————————————————————- 

// Read in an initial values for alpha, and the 

// neighborhood size. 

// Both of these parameters are decreased with 

// time. The number of cycles to execute before 

// decreasing the value of these parameters is 

// called the period. Read in a value for the 

// period. 

// ————————————————————- 

cout << “ Please enter initial values for:\n”; 

cout << “alpha (0.01-1.0),\n”; 

cout << “and the neighborhood size (integer between 0 

and 

50)\n”; 

cout << “separated by spaces, e.g. 0.3 5 \n “; 

cin >> alpha >> neighborhood_size ; 

cout << “\nNow enter the period, which is the\n”; 

cout << “number of cycles after which the values\n”; 

cout << “for alpha the neighborhood size are 

decremented\n”; 

cout << “choose an integer between 1 and 500 , e.g. 50 \n”; 

cin >> period; 

// Read in the maximum number of cycles 

// each pass through the input data file is a cycle 

cout << “\nPlease enter the maximum cycles for the 



simulation\n”; 

cout << “A cycle is one pass through the data set.\n”; 

cout << “Try a value of 500 to start with\n\n”; 

cin >> max_cycles; 

// the main loop 

// 

// continue looping until the average distance is less 

// than the tolerance specified at the top of this file 

// , or the maximum number of 

// cycles is exceeded; 

// initialize counters 

total_cycles=0; // a cycle is once through all the input data 

total_patterns=0; // a pattern is one entry in the input data 

// get layer information 

knet.get_layer_info(); 

// set up the network connections 

knet.set_up_network(neighborhood_size); 

// initialize the weights 

// randomize weights for the Kohonen layer 

// note that the randomize function for the 

// Kohonen simulator generates 

// weights that are normalized to length = 1 

knet.randomize_weights(); 

// write header to output file 

fprintf(output_file_ptr, 

“cycle\tpattern\twin index\tneigh_size\tavg_dist_per_pa 

tern\n”); 

fprintf(output_file_ptr, 

“———————————————————————————\n”); 

// main loop 

startup=1; 



total_dist=0; 

while ( 

(avg_dist_per_pattern > dist_tol) 

&& (total_cycles < max_cycles) 

|| (startup==1) 

) 

{ 

startup=0; 

dist_last_cycle=0; // reset for each cycle 

patterns_per_cycle=0; 

// process all the vectors in the datafile 

while (!feof(input_file_ptr)) 

{ 

knet.get_next_vector(input_file_ptr); 

// now apply it to the Kohonen network 

knet.process_next_pattern(); 

dist_last_pattern=knet.get_win_dist(); 

// print result to output file 

fprintf(output_file_ptr,”%i\t%i\t%i\t\t%i\t\t%f\n”, 

total_cycles,total_patterns,knet.get_win_index(), 

neighborhood_size,avg_dist_per_pattern); 

total_patterns++; 

// gradually reduce the neighborhood size 

// and the gain, alpha 

if (((total_cycles+1) % period) == 0) 

{ 

if (neighborhood_size > 0) 

neighborhood_size —; 

knet.update_neigh_size(neighborhood_size); 

if (alpha>0.1) 

alpha -= (float)0.1; 



} 

patterns_per_cycle++; 

dist_last_cycle += dist_last_pattern; 

knet.update_weights(alpha); 

dist_last_pattern = 0; 

} 

avg_dist_per_pattern= dist_last_cycle/patterns_per_cycle; 

total_dist += dist_last_cycle; 

total_cycles++; 

fseek(input_file_ptr, 0L, SEEK_SET); // reset the file 

pointer 

// to the beginning of 

// the file 

} // end main loop 

cout << “\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n”; 

cout << “—————————————————————————-\n”; 

cout << “ done \n”; 

avg_dist_per_cycle= total_dist/total_cycles; 

cout << “\n”; 

cout << “——>average dist per cycle = “ << avg_dist_per_cycle 

<< “ <—-\n”; 

cout << “——>dist last cycle = “ << dist_last_cycle << “ <—- 

\n”; 

cout << “->dist last cycle per pattern= “ << 

avg_dist_per_pattern << “ <—-\n”; 

cout << “——————>total cycles = “ << total_cycles << “ <—-\n”; 

cout << “——————>total patterns = “ << total_patterns << “ <—- 

\n”; 

cout << “—————————————————————————-\n”; 

// close the input file 

fclose(input_file_ptr); 



} 

Przebieg programu 

Przebieg programu jest bardzo podobny do symulatora propagacji wstecznej. Kryterium zakończenia 

symulacji w programie Kohonen jest średnia odległość zwycięzcy. Jest to miara odległości euklidesowej 

między wektorem wejściowym a wektorem wagi zwycięzcy. Odległość ta jest pierwiastkiem 

kwadratowym z sumy kwadratów różnic między poszczególnymi składowymi wektora między dwoma 

wektorami. 

Wyniki z uruchomienia programu Kohonena 

Po skompilowaniu programu musisz utworzyć plik wejściowy, aby go wypróbować. Najpierw użyjemy 

bardzo prostego pliku wejściowego i zbadamy wyniki. 

Prosty pierwszy przykład 

Utwórzmy plik wejściowy input.dat, który zawiera tylko dwa dowolne wektory: 

0,4 0,98 0,1 0,2 

0,5 0,22 0,8 0,9 

Plik zawiera dwa czterowymiarowe wektory. Spodziewamy się, że dane wyjściowe zawierają inny 

neuron zwycięzcy dla każdego z tych wzorców. Jeśli tak jest, to odwzorowanie Kohonena przypisało 

różne kategorie dla każdego z wektorów wejściowych iw przyszłości można spodziewać się takiej samej 

klasyfikacji zwycięzcy dla wektorów bliskich lub równych tym wektorom. Uruchamiając program 

Kohonen map, zobaczysz następujące dane wyjściowe: 

Please enter initial values for: 

alpha (0.01-1.0), 

and the neighborhood size (integer between 0 and 50) 

separated by spaces, e.g. 0.3 5 

0.3 5 

Now enter the period, which is the 

number of cycles after which the values 

for alpha the neighborhood size are decremented 

choose an integer between 1 and 500 , e.g. 50 

50 

Please enter the maximum cycles for the simulation 

A cycle is one pass through the data set. 

Try a value of 500 to start with 

500 

Enter in the layer sizes separated by spaces. 



A Kohonen network has an input layer 

followed by a Kohonen (output) layer 
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—————————————————————————— 

done 

——>average dist per cycle = 0.544275 <——- 

——>dist last cycle = 0.0827523 <——- 

->dist last cycle per pattern= 0.0413762 <——- 

——————>total cycles = 11 <——- 

——————>total patterns = 22 <——- 

—————————————————————————— 

Rozmiary warstw są podane jako 4 dla warstwy wejściowej i 10 dla warstwy Kohonena. Powinieneś 

wybrać rozmiar warstwy Kohonena, aby był większy niż liczba odrębnych wzorców, które Twoim 

zdaniem znajdują się w wejściowym zestawie danych. Jednym z danych wyjściowych wyświetlanych na 

ekranie jest odległość dla ostatniego cyklu na wzór. Ta wartość jest wyświetlana jako 0.04, czyli 

mniejsza niż wartość końcowa ustawiona na górze pliku kohonen.cpp wynosząca 0.05. Mapa zbiegła 

się w poszukiwaniu rozwiązania. Spójrzmy na plik, kohonen.dat, plik wyjściowy, aby zobaczyć 

mapowanie do indeksów zwycięzców: 



 

W tym przykładzie rozmiar sąsiedztwa pozostaje na początkowej wartości 5. W pierwszej kolumnie 

widać numer cyklu, aw drugiej numer wzoru. Ponieważ są dwa wzory na cykl, zobaczysz numer cyklu 

powtórzony dwukrotnie dla każdego cyklu. Mapa Kohonena była w stanie znaleźć dwa odrębne 

neurony zwycięskie dla każdego z wzorców. Jeden ma indeks zwycięzcy 1, a drugi indeks 8. 

Przykład ortogonalnych wektorów wejściowych 

Jako drugi przykład spójrz na rysunek poniżej, gdzie wybieramy wektory wejściowe na 

dwuwymiarowym okręgu jednostkowym, które są od siebie oddalone o 90 °. Plik input.dat powinien 

wyglądać następująco: 



 

Używając tych samych parametrów dla sieci Kohonena, ale z rozmiarami warstw 2 i 10, jakiego 

rezultatu można by się spodziewać? Plik wyjściowy, kohonen.dat, wygląda następująco: 

 

Widać, że ten przykład nie do końca działa. Mimo że wielkość sąsiedztwa stopniowo zmniejszała się do 

zera, cztery wejścia nie zostały sklasyfikowane jako różne wyjścia. Zwycięska odległość utknęła na 

wartości 0,707, co jest odległością od wektora przy 45°. Innymi słowy, mapa nieco za bardzo uogólnia, 

osiągając średnią wartość dla wszystkich wektorów wejściowych. Możesz rozwiązać ten problem, 

zaczynając od mniejszego rozmiaru otoczenia, co zapewnia mniejszą generalizację. Stosując te same 

parametry i wielkość sąsiedztwa wynoszącą 2, otrzymuje się następujące dane wyjściowe. 



 

 

W tym przypadku sieć szybko zbliża się do jednego zwycięzcy dla każdego z czterech wzorców 

wejściowych, a kryterium odległości jest poniżej ustalonego kryterium w ciągu ośmiu cykli. Możesz 

eksperymentować z innymi zestawami danych wejściowych i kombinacjami parametrów sieci 

Kohonena. 

Odmiany i zastosowania sieci Kohonena 

Istnieje wiele odmian sieci Kohonena. Niektóre z nich zostaną krótko omówione w tej sekcji. 

Korzystanie z sumienia 

DeSieno wykorzystał czynnik sumienia w sieci Kohonena. W przypadku neuronu wygrywającego, jeśli 

neuron wygrywa przez większą część czasu (w przybliżeniu więcej niż 1/n, gdzie n to liczba neuronów), 

wówczas ten neuron ma próg, który jest stosowany tymczasowo, aby umożliwić innym neuronom 



szansa by wygrać. Celem tej modyfikacji jest umożliwienie bardziej równomiernego rozłożenia ciężaru 

podczas nauki. 

LVQ: Nauka kwantyzatora wektorów 

O LVQ (uczącym się kwantyzatorze wektorowym) przeczytałeś w poprzednich rozdziałach. W świetle 

mapy Kohonena należy wskazać, że LVQ jest po prostu nadzorowaną wersją sieci Kohonena. Wejścia i 

oczekiwane kategorie wyników są prezentowane w sieci na trening. Dane są grupowane, podobnie jak 

sieć Kohonena, zgodnie z podobieństwem do innych danych wejściowych. 

Sieć kontrpropagacji 

Topologia sieci neuronowej, zwana siecią kontrpropagacji, to połączenie warstwy Kohonena z warstwą 

Grossberga. Ta sieć została opracowana przez Roberta Hechta-Nielsena i jest przydatna do 

prototypowania systemów, z dość szybkim czasem uczenia się w porównaniu z propagacją wsteczną. 

Warstwa Kohonena zapewnia kategoryzację, podczas gdy warstwa Grossberga umożliwia uczenie 

warunkowane Hebbem. Kontrpropagacja jest z powodzeniem stosowana w aplikacjach do kompresji 

danych dla obrazów. Uzyskano współczynniki kompresji od 10:1 do 100:1 przy użyciu schematu 

kompresji stratnej, który koduje obraz za pomocą techniki zwanej kwantyzacją wektorową, w której 

obraz jest dzielony na reprezentatywne wektory podobrazów. Statystyki tych wektorów pozwalają 

stwierdzić, że duża część obrazu może być odpowiednio reprezentowana przez podzbiór wszystkich 

wektorów. Wektory o największej częstotliwości występowania są kodowane przy użyciu najkrótszych 

ciągów bitów, dzięki czemu uzyskuje się kompresję danych. 

Aplikacja do rozpoznawania mowy 

Kohonen stworzył fonetyczną maszynę do pisania, klasyfikując mowę ,  fale różnych fonemów mowy 

fińskiej na różne kategorie przy użyciu SOM Kohonena. Mapa fonemów Kohonena wykorzystywała do 

kalibracji 50 próbek każdego fonemu. Próbki te powodowały pobudzenie w sąsiedztwie komórek silniej 

niż w innych komórkach. Sąsiedztwo zostało oznaczone konkretnym fonemem, który wywołał 

pobudzenie. W przypadku wypowiedzi wypowiedzianej w sieci, odnotowywano dokładne sąsiedztwa, 

które były aktywne podczas wypowiedzi, jak długo iw jakiej kolejności. Krótkie wzbudzenia zostały 

potraktowane jako dźwięki przejściowe. Informacje uzyskane z sieci zostały następnie połączone, aby 

znaleźć słowa w wypowiedzi skierowanej do sieci. 

Podsumowanie 

Dowiedziałeś się o jednym z ważnych typów konkurencyjnego uczenia się, zwanym mapą cech 

Kohonena. Najważniejsze punkty tej dyskusji są przedstawione w następujący sposób: 

• Mapa cech Kohonena jest przykładem nienadzorowanej sieci neuronowej, która jest używana 

głównie jako system klasyfikatorów lub system klastrowania danych. Ponieważ więcej danych 

wejściowych jest prezentowanych w tej sieci, sieć usprawnia proces uczenia się i jest w stanie 

dostosować się do zmieniających się danych wejściowych. 

• Prawo uczenia sieci Kohonena próbuje wyrównać wektory wag w tym samym kierunku, co wektory 

wejściowe. 

• Sieć Kohonena modeluje konkurencję poprzeczną jako formę samoorganizacji. Dla każdego wzorca 

wejściowego wyprowadzany jest jeden neuron zwycięzcy, który kategoryzuje dane wejściowe. 

• Tylko neurony znajdujące się w pewnej odległości (sąsiedztwie) od zwycięzcy mogą brać udział w 

treningu dla danego wzorca wejściowego. 



Aplikacja do rozpoznawania wzorców 

Korzystanie z mapy funkcji Kohonena 

Tu użyjesz programu Kohonena, opracowanego w Części  11, do rozpoznawania wzorców. 

Zmodyfikujesz program Kohonen do wyświetlania wzorów. 

Przykładowy problem: rozpoznawanie znaków 

Problem przedstawiony tutaj polega na rozpoznawaniu lub kategoryzowaniu znaków alfabetycznych. 

Wprowadzisz różne znaki alfabetyczne do mapy Kohonena i nauczysz sieć, aby rozpoznawała je jako 

oddzielne kategorie. Ten program może być użyty do wypróbowania innych eksperymentów, które 

zostaną omówione na końcu. 

Reprezentowanie znaków 

Każdy znak jest reprezentowany przez siatkę 5×7 pikseli. Używamy graficznych znaków drukowania 

rozszerzonego zestawu znaków IBM ASCII, aby pokazać wynik w skali szarości dla każdego piksela. Na 

przykład, aby przedstawić literę A, możesz użyć wzoru pokazanego na rysunku. Tutaj zaczernione pola 

reprezentują wartość 1, podczas gdy puste pola oznaczają zero. W ten sposób możesz reprezentować 

wszystkie znaki za pomocą mapy binarnej składającej się z 35 wartości pikseli. 

 

Litera A jest reprezentowana przez wartości: 

0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 

1 1 1 1 1  

1 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 

Do użycia w programie Kohonen musimy serializować wiersze, tak aby wszystkie wpisy pojawiały się w 
jednym wierszu. Dla znaków A i X otrzymasz następujące wpisy w pliku wejściowym input.dat: 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

<< litera A 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

<< litera X 

Monitorowanie wag 



Przedstawimy mapę Kohonena z wieloma takimi znakami i znajdziemy odpowiedź na wyjściu. Będziesz 
mógł obserwować mapę Kohonena, która przechodzi przez swoje cykle i uczy się wzorców 
wejściowych. W tym samym czasie powinieneś być w stanie obserwować wektory wag dla zwycięskich 
neuronów, aby zobaczyć wzór rozwijający się w wagach. Pamiętaj, że w przypadku mapy Kohonena 
wektory wag mają tendencję do dostosowywania się do wektorów wejściowych. Po chwili zauważysz, 
że wektor wag dla danych wejściowych będzie przypominał wzorzec wejściowy, który kategoryzujesz. 

Reprezentujący wektor wagi 

Chociaż wartości włączenia i wyłączenia są w porządku dla wspomnianych wektorów wejściowych, 
musisz zobaczyć wartości skali szarości dla wektora wagi. Można to osiągnąć poprzez kwantyzowanie 
wektora wagowego w czterech przedziałach, z których każdy jest reprezentowany przez inny znak 
graficzny ASCII, jak pokazano w tabeli 

<= 0 : Biały prostokąt (spacja) 

0 < waga <= 0,25 : Prostokąt z jasną kropką 

0,25 < waga <= 0,50: prostokąt ze średnimi kropkami 

0.50 < waga <= 0.75: prostokąt w ciemne kropki 

waga> 0,75: czarny prostokąt 

Wartości ASCII dla znaków graficznych, które mają być użyte, są wymienione w tabeli 

Biały prostokąt: 255 

Prostokąt z jasnymi kropkami: 176 

Biały prostokąt: 255 

Prostokąt z jasnymi kropkami: 176 

Rozwój kodu C++ 

Zmiany w programie Kohonena są stosunkowo niewielkie. Poniższa lista wskazuje te zmiany. 

Zmiany w programie Kohonena 

Pierwszą zmianą, jaką należy wprowadzić, jest definicja klasy Kohonen_network. Znajduje się on w 
pliku layerk.h, pokazanym na listingu 1. 

Listing 1 Zaktualizowany plik layerk.h 

class Kohonen_network 

{ 

private: 

layer *layer_ptr[2]; 

int layer_size[2]; 

int neighborhood_size; 

public: 

Kohonen_network(); 

~Kohonen_network(); 



void get_layer_info(); 

void set_up_network(int); 

void randomize_weights(); 

void update_neigh_size(int); 

void update_weights(const float); 

void list_weights(); 

void list_outputs(); 

void get_next_vector(FILE *); 

void process_next_pattern(); 

float get_win_dist(); 

int get_win_index(); 

void display_input_char(); 

void display_winner_weights(); 

}; 

Nowe funkcje składowe są oznaczone kursywą. Funkcje display_input_char() i 
display_winner_weights() są używane do wyświetlania map wejściowych i map wag na ekranie, aby 
zobaczyć, jak mapa znaków wagi zbiega się z mapą wejściową. Implementacja tych funkcji znajduje się 
w pliku layerk.cpp. Część tego pliku zawierająca te funkcje jest pokazana na listingu 2. 

Listing 2 Dodatki do pliku implementacyjnego layerk.cpp 

void Kohonen_network::display_input_char() 

{ 

int i, num_inputs; 

unsigned char ch; 

float temp; 

int col=0; 

float * inputptr; 

num_inputs=layer_ptr[1]->num_inputs; 

inputptr = layer_ptr[1]->inputs; 

// we’ve got a 5x7 character to display 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 

temp = *(inputptr); 

if (temp <= 0) 

ch=255;// blank 



else if ((temp > 0) && (temp <= 0.25)) 

ch=176; // dotted rectangle -light 

else if ((temp > 0.25) && (temp <= 0.50)) 

ch=177; // dotted rectangle -medium 

else if ((temp >0.50) && (temp <= 0.75)) 

ch=178; // dotted rectangle -dark 

else if (temp > 0.75) 

ch=219; // filled rectangle 

printf(“%c”,ch); //fill a row 

col++; 

if ((col % 5)==0) 

printf(“\n”); // new row 

inputptr++; 

} 

printf(“\n\n\n”); 

} 

void Kohonen_network::display_winner_weights() 

{ 

int i, k; 

unsigned char ch; 

float temp; 

float * wmat; 

int col=0; 

int win_index; 

int num_inputs, num_outputs; 

num_inputs= layer_ptr[1]->num_inputs; 

wmat = ((Kohonen_layer*)layer_ptr[1]) 

->weights; 

win_index=((Kohonen_layer*)layer_ptr[1]) 

->winner_index; 

num_outputs=layer_ptr[1]->num_outputs; 

// we’ve got a 5x7 character to display 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 



{ 

k= i*num_outputs; 

temp = wmat[k+win_index]; 

if (temp <= 0) 

ch=255;// blank 

else if ((temp > 0) && (temp <= 0.25)) 

ch=176; // dotted rectangle -light 

else if ((temp > 0.25) && (temp <= 0.50)) 

ch=177; // dotted rectangle -medium 

else if ((temp > 0.50) && (temp <= 0.75)) 

ch=178; // dotted rectangle -dark 

else if (temp > 0.75) 

ch=219; // filled rectangle 

printf(“%c”,ch); //fill a row 

col++; 

if ((col % 5)==0) 

printf(“\n”); // new row 

} 

printf(“\n\n”); 

printf(“—————————-\n”); 

} 

Ostatnią zmianą, jaką należy wprowadzić, jest plik kohonen.cpp. Nowy plik nazywa się pattern.cpp i 
jest pokazany na listingu 3. 

Listing 3 The implementation file pattern.cpp 

// pattern.cpp V. Rao, H. Rao 

// Kohonen map for pattern recognition 

#include “layerk.cpp” 

#define INPUT_FILE “input.dat” 

#define OUTPUT_FILE “kohonen.dat” 

#define dist_tol 0.001 

#define wait_cycles 10000 // creates a pause to 

// view the character maps 

void main() 



{ 

int neighborhood_size, period; 

float avg_dist_per_cycle=0.0; 

float dist_last_cycle=0.0; 

float avg_dist_per_pattern=100.0; // for the latest cycle 

float dist_last_pattern=0.0; 

float total_dist; 

float alpha; 

unsigned startup; 

int max_cycles; 

int patterns_per_cycle=0; 

int total_cycles, total_patterns; 

int i; 

// create a network object 

Kohonen_network knet; 

FILE * input_file_ptr, * output_file_ptr; 

// open input file for reading 

if ((input_file_ptr=fopen(INPUT_FILE,”r”))==NULL) 

{ 

cout << “problem opening input file\n”; 

exit(1); 

} 

// open writing file for writing 

if ((output_file_ptr=fopen(OUTPUT_FILE,”w”))==NULL) 

{ 

cout << “problem opening output file\n”; 

exit(1); 

} 

// ————————————————————- 

// Read in an initial values for alpha, and the 

// neighborhood size. 

// Both of these parameters are decreased with 

// time. The number of cycles to execute before 



// decreasing the value of these parameters is 

// called the period. Read in a value for the 

// period. 

// ————————————————————- 

cout << “ Please enter initial values for:\n”; 

cout << “alpha (0.01-1.0),\n”; 

cout << “and the neighborhood size (integer between 0\ 

and 50)\n”; 

cout << “separated by spaces, e.g. 0.3 5 \n “; 

cin >> alpha >> neighborhood_size ; 

cout << “\nNow enter the period, which is the\n”; 

cout << “number of cycles after which the values\n”; 

cout << “for alpha the neighborhood size are \ 

decremented\n”; 

cout << “choose an integer between 1 and 500 , e.g. \ 50 \n”; 

cin >> period; 

// Read in the maximum number of cycles 

// each pass through the input data file is a cycle 

cout << “\nPlease enter the maximum cycles for the 

simulation\n”; 

cout << “A cycle is one pass through the data set.\n”; 

cout << “Try a value of 500 to start with\n\n”; 

cin >> max_cycles; 

// the main loop 

// 

// continue looping until the average distance is less than 

// the tolerance specified at the top of this file 

// , or the maximum number of 

// cycles is exceeded; 

// initialize counters 

total_cycles=0; // a cycle is once through all the input data 

total_patterns=0; // a pattern is one entry in the input data 

// get layer information 



knet.get_layer_info(); 

// set up the network connections 

knet.set_up_network(neighborhood_size); 

// initialize the weights 

// randomize weights for the Kohonen layer 

// note that the randomize function for the 

// Kohonen simulator generates 

// weights that are normalized to length = 1 

knet.randomize_weights(); 

// write header to output file 

fprintf(output_file_ptr, 

“cycle\tpattern\twin index\tneigh_size\\ 

tavg_dist_per_pattern\n”); 

fprintf(output_file_ptr, 

“————————————————————————\n”); 

startup=1; 

total_dist=0; 

while ( 

(avg_dist_per_pattern > dist_tol) 

&& (total_cycles < max_cycles) 

|| (startup==1) 

) 

{ 

startup=0; 

dist_last_cycle=0; // reset for each cycle 

patterns_per_cycle=0; 

// process all the vectors in the datafile 

while (!feof(input_file_ptr)) 

{ 

knet.get_next_vector(input_file_ptr); 

// now apply it to the Kohonen network 

knet.process_next_pattern(); 

dist_last_pattern=knet.get_win_dist(); 



// print result to output file 

fprintf(output_file_ptr,”%i\t%i\t%i\t\t%i\t\t%f\n”, 

total_cycles,total_patterns,knet.get_win_index(), 

neighborhood_size,avg_dist_per_pattern); 

// display the input character and the 

// weights for the winner to see match 

knet.display_input_char(); 

knet.display_winner_weights(); 

// pause for a while to view the 

// character maps 

for (i=0; i<wait_cycles; i++) 

{;} 

total_patterns++; 

// gradually reduce the neighborhood size 

// and the gain, alpha 

if (((total_cycles+1) % period) == 0) 

{ 

if (neighborhood_size > 0) 

neighborhood_size —; 

knet.update_neigh_size(neighborhood_size); 

if (alpha>0.1) 

alpha -= (float)0.1; 

} 

patterns_per_cycle++; 

dist_last_cycle += dist_last_pattern; 

knet.update_weights(alpha); 

dist_last_pattern = 0; 

} 

avg_dist_per_pattern= dist_last_cycle/patterns_per_cycle; 

total_dist += dist_last_cycle; 

total_cycles++; 

fseek(input_file_ptr, 0L, SEEK_SET); // reset the file 

pointer 



// to the beginning of 

// the file 

} // end main loop 

cout << “\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n”; 

cout << “———————————————————————\n”; 

cout << “ done \n”; 

avg_dist_per_cycle= total_dist/total_cycles; 

cout << “\n”; 

cout << “——>average dist per cycle = “ << avg_dist_per_cycle << “ <—-\n”; 

cout << “>dist last cycle = “ << dist_last_cycle << “ < \n”; 

cout << “->dist last cycle per pattern= “ << 

avg_dist_per_pattern << “ <—-\n”; 

cout << “——->total cycles = “ << total_cycles << “ <—-\n”; 

cout << “——————>total patterns = “ << 

total_patterns << “ <—-\n”; 

cout << “————————————————————————\n”; 

// close the input file 

fclose(input_file_ptr); 

} 

Zmiany w programie zaznaczono kursywą. Skompiluj ten program, kompilując i tworząc plik 
pattern.cpp, po zmodyfikowaniu plików layerk.cpp i layerk.h, jak wskazano wcześniej. 

Testowanie programu 

Uruchommy przykład, dla którego utworzyliśmy plik wejściowy. Mamy plik input.dat ze 
zdefiniowanymi znakami A i X. Przebieg programu z tymi danymi wejściowymi jest przedstawiony w 
następujący sposób: 

Please enter initial values for: 

alpha (0.01-1.0), 

and the neighborhood size (integer between 0 and 50) 

separated by spaces, e.g., 0.3 5 

0.3 5 

Now enter the period, which is the 

number of cycles after which the values 

for alpha the neighborhood size are decremented 

choose an integer between 1 and 500, e.g., 50 



50 

Please enter the maximum cycles for the simulation 

A cycle is one pass through the data set. 

Try a value of 500 to start with 

500 

Enter in the layer sizes separated by spaces. 

A Kohonen network has an input layer 

followed by a Kohonen (output) layer 

35 100 

Wynik programu jest jak zwykle zawarty w pliku kohonen.dat. To pokazuje następujący wynik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tolerancja odległości została ustawiona na 0,001 dla tego programu, a program był w stanie osiągnąć 
zbieżność do tej wartości. Oba wejścia zostały pomyślnie zaklasyfikowane do dwóch różnych 
zwycięskich neuronów wyjściowych. Na rysunkach poniższych widzisz dwie migawki wektorów 
wejściowych i wagowych, które znajdziesz w tym programie. Wektor wagi przypomina dane 
wejściowe, jak widać, ale nie jest to dokładna replikacja. 



 

 

Generalizacja kontra zapamiętywanie 

Jak wspomniano w Części 11, w rzeczywistości nie chcesz dokładnej replikacji wzorca wejściowego dla 
wektora wag. Sprowadzałoby się to do zapamiętywania wzorców wejściowych bez możliwości 
uogólniania. Na przykład typowym zastosowaniem tego systemu klasyfikatorów alfabetycznych byłoby 
użycie go do przetwarzania zaszumionych danych, takich jak odręczne znaki. W takim przypadku 
potrzebna byłaby duża szerokość geograficzna w ustalenie zakresu zajęć na literę A. 

Dodawanie znaków 

Następnym krokiem programu jest dodawanie znaków i sprawdzanie, do jakich kategorii trafiają. 
Istnieje wiele znaków alfabetycznych, które wyglądają podobnie, na przykład H i B. Możesz oczekiwać, 
że klasyfikator Kohonen zgrupuje te podobne postacie w tej samej klasie. Teraz modyfikujemy plik 
input.dat, aby dodać znaki H, B i I. Nowy plik input.dat jest pokazany w następujący sposób. 

 

Dane wyjściowe wykorzystujące ten plik wejściowy są pokazane w następujący sposób. 



 

Plik kohonen.dat z wartościami wyjściowymi jest teraz pokazany w następujący sposób. 

 

 

Ponownie sieć nie ma problemu z klasyfikacją tych wektorów. 

Do cyklu 21 zarówno H, jak i B były klasyfikowane jako neuron wyjściowy 18. Zdolność do rozróżniania 
tych wektorów jest w dużej mierze spowodowana małą tolerancją, którą przypisaliśmy jako kryterium 
terminacji. 

Inne eksperymenty do wypróbowania 



Możesz wypróbować inne eksperymenty z programem. Na przykład możesz powtórzyć plik wejściowy, 
ale ze zmienioną kolejnością wpisów. Innymi słowy, te same dane wejściowe można prezentować wiele 
razy w różnej kolejności. To faktycznie pomaga sieci Kohonen szybciej trenować. 

Możesz spróbować zastosować zniekształcone wersje znaków, aby sprawdzić, czy sieć je rozróżnia. 
Podobnie jak w programie backpropagation, możesz zapisać ciężary w pliku ciężarów, aby zamrozić 
stan treningu, a następnie zastosować nowe dane wejściowe. Możesz wprowadzić wszystkie znaki od 
A do Z i zobaczyć wynikową klasyfikację. Czy musisz trenować na wszystkich postaciach lub podzbiorze? 
Możesz zmienić rozmiar warstwy Kohonena. Ile neuronów potrzebujesz, aby rozpoznać cały alfabet? 
Nie ma ograniczeń dotyczących korzystania z wejść cyfrowych 1 i 0, jak używaliśmy. Możesz zastosować 
wartości analogowe w skali szarości. Program wyświetli wzorzec wejściowy zgodnie z ustawionymi 
poziomami kwantyzacji. Ten zestaw można rozbudować, a do wyświetlania kolejnych poziomów 
można użyć interfejsu graficznego. Możesz wtedy spróbować rozpoznawania wzorców dowolnych 
obrazów, ale pamiętaj, że czas przetwarzania gwałtownie wzrośnie wraz z liczbą użytych neuronów. 
Liczba wybranych neuronów wejściowych jest podyktowana rozdzielczością obrazu, chyba że filtrujesz 
i/lub podpróbkujesz obraz przed przedstawieniem go w sieci. Filtrowanie to proces wykorzystujący 
rodzaj funkcji uśredniania stosowanej do grup pikseli. Podpróbkowanie to proces wybierania niższej 
rozdzielczości obrazu poprzez wybranie mniejszej liczby pikseli niż obraz źródłowy. Jeśli zaczniesz od 
obrazu, który ma 100 × 100 pikseli, możesz podpróbkować ten obraz 2:1 w każdym kierunku, aby 
uzyskać obraz o rozmiarze jednej czwartej, czyli 50 × 50 pikseli. To, czy wyrzucisz co drugi piksel, aby 
uzyskać tę rozdzielczość wyjściową, czy zastosujesz filtr, zależy od Ciebie. Możesz uśrednić każde dwa 
piksele, aby otrzymać jeden piksel wyjściowy jako przykład bardzo prostego filtra. 

Podsumowanie 

Poniższa lista podkreśla ważne cechy programu Kohonen, których nauczyłeś się tutaj. 

• Przedstawiono prosty program do rozpoznawania znaków przy użyciu mapy cech Kohonena. 

• Wektory wejściowe i wektory wag zostały wyświetlone, aby pokazać zbieżność i zauważyć 
podobieństwo między tymi dwoma wektorami. 

• W miarę postępu treningu wektor wagi dla neuronu zwycięzcy przypomina mapę znaków 
wejściowych. 



Propagacja wsteczna II 

Ulepszanie symulatora 

W Części 7 opracowałeś symulator wstecznej propagacji błędów. Tu wykorzystasz go na przykładach, 

a także dodasz kilka nowych funkcji do symulatora: termin zwany pędem oraz możliwość dodawania 

szumu do sygnałów wejściowych podczas symulacji. Istnieje wiele odmian tego algorytmu, które 

próbują złagodzić dwa problemy z propagacją wsteczną. Po pierwsze, podobnie jak w przypadku innych 

sieci neuronowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwiązanie znalezione z propagacją 

wsteczną nie jest minimalnym globalnym błędem, ale lokalnym. Być może będziesz musiał trochę 

potrząsnąć ciężarkami, aby wydostać się z lokalnego minimum, i ewentualnie osiągnąć niższe 

minimum. Drugim problemem związanym z propagacją wsteczną jest szybkość. Algorytm uczy się 

bardzo wolno. Istnieje wiele propozycji przyspieszenia procesu wyszukiwania. Sieci neuronowe są z 

natury architekturami przetwarzania równoległego i nadają się do symulacji na sprzęcie do 

przetwarzania równoległego. Chociaż na rynku dostępnych jest kilka wtykowych sieci neuronowych 

lub kart do przetwarzania sygnałów cyfrowych, preferowaną niedrogą platformą symulacyjną 

pozostaje komputer osobisty. Ulepszenia szybkości algorytmu uczącego są zatem bardzo potrzebne. 

Kolejny przykład wykorzystania wstecznej propagacji 

Zanim zmodyfikujemy symulator w celu dodania funkcji, spójrzmy na ten sam problem, który 

wykorzystaliśmy do analizy mapy Kohonena w rozdziale 12. Jak pamiętasz, chcielibyśmy być w stanie 

rozróżniać znaki alfabetyczne, przypisując je do różnych pojemników. W przypadku propagacji 

wstecznej zastosujemy dane wejściowe i nauczymy sieć za pomocą oczekiwanych odpowiedzi. Oto plik 

wejściowy, którego użyliśmy do rozróżnienia pięciu różnych znaków, A, X, H, B i I: 

 

 

Każda linia ma reprezentację 5x7 kropek każdego znaku. Teraz musimy nazwać każdą z kategorii 

wyjściowych. Prostą reprezentację 3-bitową możemy przypisać w następujący sposób: 

A 000 

X 010 

H 100 

B 101 

I 111 

Wytrenujmy sieć, aby rozpoznawała te postacie. Plik training.dat wygląda następująco. 



 

Teraz możesz uruchomić symulator. Używając parametrów (beta = 0,1, tolerancja = 0,001 i max_cycles 

= 1000) oraz z trzema warstwami o rozmiarze 35 (wejście), 5 (środek) i 3 (wyjście), otrzymasz typowy 

wynik podobny do poniższego. 

-------------------------- - 

done: results in file output.dat 

training: last vector only 

not training: full cycle 

weights saved in file weights.dat 

-->average error per cycle = 0.035713<-- 

-->error last cycle = 0.008223 <-- 

->error last cycle per pattern= 0.00164455 <-- 

------>total cycles = 1000 <-- 

------>total patterns = 5000 <-- 

--------------------------- 

Symulator zatrzymał się przy 1000 maksymalnych cykli określonych w tym przypadku. Twoje wyniki 

będą inne, ponieważ wagi zaczynają się od losowego punktu. Zwróć uwagę, że podana tolerancja 

została prawie spełniona. Zobaczmy, jak blisko wynik zbliżył się do tego, czego chcieliśmy. Spójrz na 

plik output.dat. Możesz zobaczyć dopasowanie do ostatniego wzoru w następujący sposób: 

 



Aby zobaczyć wyniki wszystkich wzorców, musimy skopiować plik training.dat do pliku test.dat i 

ponownie uruchomić symulator w trybie testowym. Pamiętaj, aby usunąć oczekiwane pole wyjściowe 

po skopiowaniu pliku. Uruchomienie symulatora w trybie testowym (0) powoduje wyświetlenie 

następującego wyniku w pliku output.dat: 

 

 



Wzorce treningowe są bardzo dobrze wyuczone. W przypadku zastosowania mniejszej tolerancji 

możliwe byłoby ukończenie uczenia w mniejszej liczbie cykli. Co się stanie, jeśli przedstawimy sieci obcą 

postać? Utwórzmy nowy plik test.dat z dwoma wpisami dla liter M i J w następujący sposób: 

 

Wyniki powinny pokazywać każdy obcy znak w najbliższej mu kategorii. Środkowa warstwa sieci działa 

jak wykrywacz funkcji. Ponieważ określiliśmy pięć neuronów, daliśmy sieci swobodę definiowania 

pięciu funkcji w zestawie szkoleniowym danych wejściowych, które mają być używane do kategoryzacji 

danych wejściowych. Wyniki w pliku output.dat są pokazane w następujący sposób. 

 

 

W pierwszym wzorze M jest kategoryzowane jako H, podczas gdy w drugim wzorze J jest 

kategoryzowane jako I, zgodnie z oczekiwaniami. Przypadek pierwszego wzoru wydaje się rozsądny, 

ponieważ H i M mają wiele wspólnych pikseli. 

Inne eksperymenty do wypróbowania 

Istnieje wiele innych eksperymentów, które możesz wypróbować, aby lepiej zrozumieć, jak trenować i 

używać sieci neuronowej z propagacją wsteczną. 

• Możesz użyć 8-bitowego kodu ASCII do przedstawienia każdego znaku i spróbować wytrenować sieć. 

Możesz także zakodować wszystkie znaki alfabetyczne i sprawdzić, czy można je wszystkie odróżnić. 

• Możesz zniekształcić znak, aby sprawdzić, czy nadal otrzymujesz poprawny wynik. 

• Możesz spróbować zmienić rozmiar warstwy środkowej i zobaczyć wpływ na czas treningu i zdolność 

uogólniania. 



• Można zmienić ustawienie tolerancji, aby zobaczyć różnicę między przetrenowaną a niedostatecznie 

wytrenowaną siecią pod względem możliwości uogólniania. Oznacza to, że biorąc pod uwagę obcy 

wzorzec, czy sieć jest w stanie znaleźć najbliższe dopasowanie i użyć tej konkretnej kategorii, czy też 

dociera do zupełnie nowej kategorii? 

Powrócimy do tego samego przykładu po wzbogaceniu symulatora o możliwość dodawania pędu i 

szumu. 

Dodawanie terminu pędu 

Prostą zmianą w prawie treningowym, która czasami skutkuje znacznie szybszym treningiem, jest 

dodanie terminu pędu. Zaimplementowane w symulatorze prawo szkolenia w zakresie wstecznej 

propagacji jest następujące: 

Weight change = Beta * output_error * input 

Teraz dodajemy wyraz do równania zmiany masy w następujący sposób: 

Weight change = Beta * output_error * input + 

Alpha*previous_weight_change 

Drugi wyraz w tym równaniu to wyraz pędu. Zmiana wagi, przy braku błędu, byłaby stałą 

wielokrotnością poprzedniej zmiany wagi. Innymi słowy, zmiana masy postępuje w kierunku, w którym 

zmierzała. Termin rozpędu to próba utrzymania procesu zmiany wagi w ruchu, a tym samym nie 

utknięcie w lokalnych minimach. 

Zmiany w kodzie 

Wprowadzone pliki do wprowadzenia tej zmiany to plik layer.cpp do modyfikacji funkcji członkowskiej 

update_weights() klasy output_layer oraz główny plik backprop.cpp do wczytania wartości alfa i 

przekazania jej do funkcji członkowskiej. Do przechowywania poprzednich zmian wagi potrzebna jest 

dodatkowa pamięć, co ma wpływ na plik layer.h. Termin pędu mógłby zostać wdrożony na dwa 

sposoby: 

1. Wykorzystanie zmiany wagi dla poprzedniego wzoru. 

2. Wykorzystując zmianę masy zakumulowaną w poprzednim cyklu. 

Chociaż obie te implementacje są prawidłowe, druga jest szczególnie użyteczna, ponieważ dodaje 

termin, który jest istotny dla wszystkich wzorców, a zatem przyczynia się do globalnej redukcji błędów. 

Drugi wybór realizujemy, akumulując wartość bieżących zmian wagi cyklu w wektorze zwanym 

cum_deltas. Przeszłe zmiany wagi cyklu są przechowywane w wektorze o nazwie past_deltas. Są one 

pokazane w następujący sposób w części pliku layer.h. 

class output_layer: public layer 

{ 

protected: 

float * weights; 

float * output_errors; // array of errors at output 

float * back_errors; // array of errors back-propagated 



float * expected_values; // to inputs 

float * cum_deltas; // for momentum 

float * past_deltas; // for momentum 

friend network; 

... 

Zmiany w pliku layer.cpp 

Plik implementacji klasy warstwy zmienia się w procedurze output_layer::update_weights() oraz w 

konstruktorze i destruktorze dla output_layer. Po pierwsze, oto konstruktor warstwy output_layer. 

output_layer::output_layer(int ins, int outs) 

{ 

int i, j, k; 

num_inputs=ins; 

num_outputs=outs; 

weights = new float[num_inputs*num_outputs]; 

output_errors = new float[num_outputs]; 

back_errors = new float[num_inputs]; 

outputs = new float[num_outputs]; 

expected_values = new float[num_outputs]; 

cum_deltas = new float[num_inputs*num_outputs]; 

past_deltas = new float[num_inputs*num_outputs]; 

if ((weights==0)||(output_errors==0)||(back_errors==0) 

||(outputs==0)||(expected_values==0) 

||(past_deltas==0)||(cum_deltas==0)) 

{ 

cout << "not enough memory\n"; 

cout << "choose a smaller architecture\n"; 

exit(1); 

} 

// zero cum_deltas and past_deltas matrix 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 



k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

cum_deltas[k+j]=0; 

past_deltas[k+j=0; 

} 

} 

} 

Destruktor po prostu usuwa nowe wektory: 

output_layer::~output_layer() 

{ 

// some compilers may require the array 

// size in the delete statement; those 

// conforming to Ansi C++ will not 

delete [num_outputs*num_inputs] weights; 

delete [num_outputs] output_errors; 

delete [num_inputs] back_errors; 

delete [num_outputs] outputs; 

delete [num_outputs*num_inputs] past_deltas; 

delete [num_outputs*num_inputs] cum_deltas; 

} 

Przyjrzyjmy się teraz zmianom w procedurze update_weights(): 



 

Zmiana w prawie treningu sprowadza się do obliczenia delty i dodania jej do skumulowanej sumy zmian 

wagi w cum_deltas. W pewnym momencie (na początku nowego cyklu) musisz ustawić wektor 

past_deltas na wektor cum_delta. Gdzie to się dzieje? Ponieważ warstwa nie ma pojęcia o cyklu, należy 

to zrobić na poziomie sieci. Na początku każdego cyklu znajduje się funkcja na poziomie sieci o nazwie 

update_momentum, która z kolei wywołuje funkcję poziomu warstwy o tej samej nazwie. Funkcja 

poziomu warstwy zamienia wektor past_deltas i wektor cum_deltas i ponownie inicjuje wektor 

cum_deltas do zera. Musimy wrócić do pliku layer.h, aby zobaczyć zmiany, które są potrzebne do 

zdefiniowania dwóch wspomnianych funkcji. 

class output_layer: public layer 

{ 

protected: 

float * weights; 

float * output_errors; // array of errors at output 

float * back_errors; // array of errors back-propagated 

float * expected_values; // to inputs 

float * cum_deltas; // for momentum 

float * past_deltas; // for momentum 

friend network; 

public: 

output_layer(int, int); 



~output_layer(); 

virtual void calc_out(); 

void calc_error(float &); 

void randomize_weights(); 

void update_weights(const float, const float); 

void update_momentum(); 

void list_weights(); 

void write_weights(int, FILE *); 

void read_weights(int, FILE *); 

void list_errors(); 

void list_outputs(); 

}; 

class network 

{ 

private: 

layer *layer_ptr[MAX_LAYERS]; 

int number_of_layers; 

int layer_size[MAX_LAYERS]; 

float *buffer; 

fpos_t position; 

unsigned training; 

public: 

network(); 

~network(); 

void set_training(const unsigned &); 

unsigned get_training_value(); 

void get_layer_info(); 

void set_up_network(); 

void randomize_weights(); 

void update_weights(const float, const float); 

void update_momentum(); 



... 

Zarówno na poziomie sieci, jak i klasy output_layer prototyp funkcji dla funkcji składowych 

update_momentum jest podświetlony. Implementacja tych funkcji jest pokazana w następujący 

sposób z klasy layer.cpp. 

 

Dodawanie hałasu podczas treningu 

Innym podejściem do wyłamywania się z lokalnych minimów, a także zwiększania zdolności 

uogólniania, jest wprowadzenie pewnego szumu do sygnałów wejściowych podczas treningu. Liczba 

losowa jest dodawana do każdego składnika wejściowego wektora wejściowego, gdy jest on stosowany 

do sieci. Jest to skalowane przez ogólny współczynnik szumów, NF, który ma zakres od 0 do 1. Możesz 

dodać tyle szumu do symulacji, ile chcesz, lub wcale, wybierając NF = 0. Gdy jesteś blisko rozwiązania i 

osiągnąłeś satysfakcjonujące minimum, nie chcesz, aby szum w tym czasie przeszkadzał ze zbieżnością 

do minimum. Wprowadzamy współczynnik szumu, który zmniejsza się wraz z liczbą cykli, jak pokazano 

w poniższym fragmencie z pliku backprop.cpp. 



 

Współczynnik hałasu jest redukowany w regularnych odstępach czasu. Nowy współczynnik szumów 

jest aktualizowany za pomocą funkcji klasy sieci o nazwie set_NF(float). W klasie sieci znajduje się 

zmienna składowa o nazwie NF, która przechowuje aktualną wartość współczynnika szumu. Szum jest 

dodawany do danych wejściowych w funkcji składowej input_layer calc_out(). 

Innym powodem używania szumu jest zapobieganie zapamiętywaniu przez sieć. W każdym cyklu 

efektywnie prezentujesz inny wzorzec wprowadzania, więc sieci może być trudno zapamiętać wzorce. 

Jeszcze jedna zmiana — rozpoczęcie treningu z pliku zapisanej wagi Wkrótce przyjrzymy się 

kompletnym wykazom symulatora propagacji wstecznej. Jest jeszcze jedno ulepszenie do omówienia. 

Często w długich symulacjach przydatna jest możliwość rozpoczęcia od znanego punktu, który jest już 

zapisanym zestawem wag. Jest to prosta zmiana w programie backprop.cpp, która jest warta wysiłku. 

Dodatkową korzyścią jest to, że ta funkcja umożliwi uruchomienie symulacji z dużą wartością beta 

przez, powiedzmy, 500 cykli, zapisanie wag, a następnie rozpoczęcie nowej symulacji z mniejszą 

wartością beta przez kolejne 500 lub więcej cykli. Możesz robić gotowe przerwy w długich symulacjach, 

które napotkasz w Części 14. W tym miejscu przyjrzyjmy się kompletnym wykazom zaktualizowanych 

plików layer.hi layer.cpp w listingach 1 i 2: 

Listing 1 plik layer.h zaktualizowany o szum i pęd 

// layer.h V.Rao, H. Rao 

// header file for the layer class hierarchy and 

// the network class 

// added noise and momentum 

#define MAX_LAYERS 5 

#define MAX_VECTORS 100 

class network; 

class Kohonen_network; 

class layer 

{ 

protected: 

int num_inputs; 



int num_outputs; 

float *outputs; // pointer to array of outputs 

float *inputs; // pointer to array of inputs, which 

// are outputs of some other layer 

friend network; 

friend Kohonen_network; // update for Kohonen model 

public: 

virtual void calc_out()=0; 

}; 

class input_layer: public layer 

{ 

private: 

float noise_factor; 

float * orig_outputs; 

public: 

input_layer(int, int); 

~input_layer(); 

virtual void calc_out(); 

void set_NF(float); 

friend network; 

}; 

class middle_layer; 

class output_layer: public layer 

{ 

protected: 

float * weights; 

float * output_errors; // array of errors at output 

float * back_errors; // array of errors back-propagated 

float * expected_values; // to inputs 

float * cum_deltas; // for momentum 

float * past_deltas; // for momentum 



friend network; 

public: 

output_layer(int, int); 

~output_layer(); 

virtual void calc_out(); 

void calc_error(float &); 

void randomize_weights(); 

void update_weights(const float, const float); 

void update_momentum(); 

void list_weights(); 

void write_weights(int, FILE *); 

void read_weights(int, FILE *); 

void list_errors(); 

void list_outputs(); 

}; 

class middle_layer: public output_layer 

{ 

private: 

public: 

middle_layer(int, int); 

~middle_layer(); 

void calc_error(); 

}; 

class network 

{ 

private: 

layer *layer_ptr[MAX_LAYERS]; 

int number_of_layers; 

int layer_size[MAX_LAYERS]; 

float *buffer; 

fpos_t position; 



unsigned training; 

public: 

network(); 

~network(); 

void set_training(const unsigned &); 

unsigned get_training_value(); 

void get_layer_info(); 

void set_up_network(); 

void randomize_weights(); 

void update_weights(const float, const float); 

void update_momentum(); 

void write_weights(FILE *); 

void read_weights(FILE *); 

void list_weights(); 

void write_outputs(FILE *); 

void list_outputs(); 

void list_errors(); 

void forward_prop(); 

void backward_prop(float &); 

int fill_IObuffer(FILE *); 

void set_up_pattern(int); 

void set_NF(float); 

}; 

Listing 2 Plik Layer.cpp zaktualizowany o szum i pęd 

// layer.cpp V.Rao, H.Rao 

// added momentum and noise 

// compile for floating point hardware if available 

#include <stdio.h> 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 



#include <time.h> 

#include "layer.h" 

inline float squash(float input) 

// squashing function 

// use sigmoid — can customize to something 

// else if desired; can add a bias term too 

// 

{i 

f (input < -50) 

return 0.0; 

else if (input > 50) 

return 1.0; 

else return (float)(1/(1+exp(-(double)input))); 

} 

inline float randomweight(unsigned init) 

{i 

nt num; 

// random number generator 

// will return a floating point 

// value between -1 and 1 

if (init==1) // seed the generator 

srand ((unsigned)time(NULL)); 

num=rand() % 100; 

return 2*(float(num/100.00))-1; 

} 

// the next function is needed for Turbo C++ 

// and Borland C++ to link in the appropriate 

// functions for fscanf floating point formats: 

static void force_fpf() 

{ 

float x, *y; 



y=&x; 

x=*y; 

} 

// --------------------- 

// input layer 

//--------------------- 

input_layer::input_layer(int i, int o) 

{ 

num_inputs=i; 

num_outputs=o; 

outputs = new float[num_outputs]; 

orig_outputs = new float[num_outputs]; 

if ((outputs==0)||(orig_outputs==0)) 

{ 

cout << "not enough memory\n"; 

cout << "choose a smaller architecture\n"; 

exit(1); 

} 

noise_factor=0; 

} 

input_layer::~input_layer() 

{ 

delete [num_outputs] outputs; 

delete [num_outputs] orig_outputs; 

} 

void input_layer::calc_out() 

{ 

//add noise to inputs 

// randomweight returns a random number 

// between -1 and 1 

int i; 



for (i=0; i<num_outputs; i++) 

outputs[i] =orig_outputs[i]* 

(1+noise_factor*randomweight(0)); 

} 

void input_layer::set_NF(float noise_fact) 

{ 

noise_factor=noise_fact; 

} 

// --------------------- 

// output layer 

//--------------------- 

output_layer::output_layer(int ins, int outs) 

{ 

int i, j, k; 

num_inputs=ins; 

num_outputs=outs; 

weights = new float[num_inputs*num_outputs]; 

output_errors = new float[num_outputs]; 

back_errors = new float[num_inputs]; 

outputs = new float[num_outputs]; 

expected_values = new float[num_outputs]; 

cum_deltas = new float[num_inputs*num_outputs]; 

past_deltas = new float[num_inputs*num_outputs]; 

if ((weights==0)||(output_errors==0)||(back_errors==0) 

||(outputs==0)||(expected_values==0) 

||(past_deltas==0)||(cum_deltas==0)) 

{ 

cout << "not enough memory\n"; 

cout << "choose a smaller architecture\n"; 

exit(1); 

} 



// zero cum_deltas and past_deltas matrix 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

cum_deltas[k+j]=0; 

past_deltas[k+j]=0; 

} 

} 

} 

output_layer::~output_layer() 

{ 

// some compilers may require the array 

// size in the delete statement; those 

// conforming to Ansi C++ will not 

delete [num_outputs*num_inputs] weights; 

delete [num_outputs] output_errors; 

delete [num_inputs] back_errors; 

delete [num_outputs] outputs; 

delete [num_outputs*num_inputs] past_deltas; 

delete [num_outputs*num_inputs] cum_deltas; 

} 

void output_layer::calc_out() 

{ 

int i,j,k; 

float accumulator=0.0; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 



k=i*num_outputs; 

if (weights[k+j]*weights[k+j] > 1000000.0) 

{ 

cout << "weights are blowing up\n"; 

cout << "try a smaller learning constant\n"; 

cout << "e.g. beta=0.02 aborting...\n"; 

exit(1); 

} 

outputs[j]=weights[k+j]*(*(inputs+i)); 

accumulator+=outputs[j]; 

} 

// use the sigmoid squash function 

outputs[j]=squash(accumulator); 

accumulator=0; 

} 

} 

void output_layer::calc_error(float & error) 

{ 

int i, j, k; 

float accumulator=0; 

float total_error=0; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

output_errors[j] = expected_values[j]-outputs[j]; 

total_error+=output_errors[j]; 

} 

error=total_error; 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 



{ 

back_errors[i]= 

weights[k+j]*output_errors[j]; 

accumulator+=back_errors[i]; 

} 

back_errors[i]=accumulator; 

accumulator=0; 

// now multiply by derivative of 

// sigmoid squashing function, which is 

// just the input*(1-input) 

back_errors[i]*=(*(inputs+i))*(1-(*(inputs+i))); 

} 

} 

void output_layer::randomize_weights() 

{ 

int i, j, k; 

const unsigned first_time=1; 

const unsigned not_first_time=0; 

float discard; 

discard=randomweight(first_time); 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

weights[k+j]=randomweight(not_first_time); 

} 

} 

void output_layer::update_weights(const float beta, 

const float alpha) 

{ 

int i, j, k; 



float delta; 

// learning law: weight_change = 

// beta*output_error*input + alpha*past_delta 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

delta=beta*output_errors[j]*(*(inputs+i)) 

+alpha*past_deltas[k+j]; 

weights[k+j] += delta; 

cum_deltas[k+j]+=delta; // current cycle 

} 

} 

} 

void output_layer::update_momentum() 

{ 

// This function is called when a 

// new cycle begins; the past_deltas 

// pointer is swapped with the 

// cum_deltas pointer. Then the contents 

// pointed to by the cum_deltas pointer 

// is zeroed out. 

int i, j, k; 

float * temp; 

// swap 

temp = past_deltas; 

past_deltas=cum_deltas; 

cum_deltas=temp; 

// zero cum_deltas matrix 

// for new cycle 



for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

cum_deltas[k+j]=0; 

} 

} 

void output_layer::list_weights() 

{ 

int i, j, k; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

cout << "weight["<<i<<","<< 

j<<"] is: "<<weights[k+j]; 

} 

} 

void output_layer::list_errors() 

{ 

int i, j; 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

cout << "backerror["<<i<< 

"] is : "<<back_errors[i]<<"\n"; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

cout << "outputerrors["<<j<< 

"] is: "<<output_errors[j]<<"\n"; 

} 

void output_layer::write_weights(int layer_no, 

FILE * weights_file_ptr) 

{ 



int i, j, k; 

// assume file is already open and ready for 

// writing 

// prepend the layer_no to all lines of data 

// format: 

// layer_no weight[0,0] weight[0,1] ... 

// layer_no weight[1,0] weight[1,1] ... 

// ... 

for (i=0; i< num_inputs; i++) 

{ 

fprintf(weights_file_ptr,"%i ",layer_no); 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

fprintf(weights_file_ptr,"%f ", 

weights[k+j]); 

} 

fprintf(weights_file_ptr,"\n"); 

} 

} 

void output_layer::read_weights(int layer_no, 

FILE * weights_file_ptr) 

{ 

int i, j, k; 

// assume file is already open and ready for 

// reading 

// look for the prepended layer_no 

// format: 

// layer_no weight[0,0] weight[0,1] ... 

// layer_no weight[1,0] weight[1,1] ... 

// ... 



while (1) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr,"%i";,&j); 

if ((j==layer_no)|| (feof(weights_file_ptr))) 

break; 

else 

{ 

while (fgetc(weights_file_ptr) != `\n') 

{;}// get rest of line 

} 

} 

if (!(feof(weights_file_ptr))) 

{ 

// continue getting first line 

i=0; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr,"%f", 

&weights[j]); // i*num_outputs 

= 0 

} 

fscanf(weights_file_ptr,"\n"); 

// now get the other lines 

for (i=1; i< num_inputs; i++) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr, 

”%i”,&layer_no); 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

fscanf(weights_file_ptr,”%f”, 



&weights[k+j]); 

} 

} 

fscanf(weights_file_ptr,”\n”); 

} 

else cout << “end of file reached\n”; 

} 

void output_layer::list_outputs() 

{ 

int j; 

for (j=0; j< num_outputs; j++) 

{ 

cout << “outputs[“<<j 

<<”] is: “<<outputs[j]<<”\n”; 

} 

} 

// ————————————————————- 

// middle layer 

//————————————————————— 

middle_layer::middle_layer(int i, int o): 

output_layer(i,o) 

{} 

middle_layer::~middle_layer() 

{ 

delete [num_outputs*num_inputs] weights; 

delete [num_outputs] output_errors; 

delete [num_inputs] back_errors; 

delete [num_outputs] outputs; 

} 

void middle_layer::calc_error() 

{ 



int i, j, k; 

float accumulator=0; 

for (i=0; i<num_inputs; i++) 

{ 

k=i*num_outputs; 

for (j=0; j<num_outputs; j++) 

{ 

back_errors[i]= 

weights[k+j]*(*(output_errors+j)); 

accumulator+=back_errors[i]; 

} 

back_errors[i]=accumulator; 

accumulator=0; 

// now multiply by derivative of 

// sigmoid squashing function, which is 

// just the input*(1-input) 

back_errors[i]*=(*(inputs+i))*(1-(*(inputs+i))); 

} 

} 

network::network() 

{ 

position=0L; 

} 

network::~network() 

{ 

int i,j,k; 

i=layer_ptr[0]->num_outputs;// inputs 

j=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; //outputs 

k=MAX_VECTORS; 

delete [(i+j)*k]buffer; 

} 



void network::set_training(const unsigned & value) 

{ 

training=value; 

} 

unsigned network::get_training_value() 

{ 

return training; 

} 

void network::get_layer_info() 

{ 

int i; 

//————————————————————— 

// 

// Get layer sizes for the network 

// 

// ————————————————————- 

cout << “ Please enter in the number of layers for your net work.\n”; 

cout << “ You can have a minimum of 3 to a maximum of 5. \n”; 

cout << “ 3 implies 1 hidden layer; 5 implies 3 hidden layers : \n\n”; 

cin >> number_of_layers; 

cout << “ Enter in the layer sizes separated by spaces.\n”; 

cout << “ For a network with 3 neurons in the input layer,\n”; 

cout << “ 2 neurons in a hidden layer, and 4 neurons in the\n”; 

cout << “ output layer, you would enter: 3 2 4 .\n”; 

cout << “ You can have up to 3 hidden layers,for five maximum entries 

:\n\n”; 

for (i=0; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cin >> layer_size[i]; 

} 

// ——————————————————————————— 



// size of layers: 

// input_layer layer_size[0] 

// output_layer layer_size[number_of_layers-1] 

// middle_layers layer_size[1] 

// optional: layer_size[number_of_layers-3] 

// optional: layer_size[number_of_layers-2] 

//———————————————————————————- 

} 

void network::set_up_network() 

{ 

int i,j,k; 

//———————————————————————————- 

// Construct the layers 

// 

//———————————————————————————- 

layer_ptr[0] = new input_layer(0,layer_size[0]); 

for (i=0;i<(number_of_layers-1);i++) 

{ 

layer_ptr[i+1] = 

new middle_layer(layer_size[i],layer_size[i+1]); 

} 

layer_ptr[number_of_layers-1] = new 

output_layer(layer_size[number_of_layers-2], layer_size[number_of_ 

layers-1]); 

for (i=0;i<(number_of_layers-1);i++) 

{ 

if (layer_ptr[i] == 0) 

{ 

cout << “insufficient memory\n”; 

cout << “use a smaller architecture\n”; 

exit(1); 



} 

} 

//———————————————————————————- 

// Connect the layers 

// 

//———————————————————————————- 

// set inputs to previous layer outputs for all layers, 

// except the input layer 

for (i=1; i< number_of_layers; i++) 

layer_ptr[i]->inputs = layer_ptr[i-1]->outputs; 

// for back_propagation, set output_errors to next layer 

// back_errors for all layers except the output 

// layer and input layer 

for (i=1; i< number_of_layers -1; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i])->output_errors = 

((output_layer *)layer_ptr[i+1])->back_errors; 

// define the IObuffer that caches data from 

// the datafile 

i=layer_ptr[0]->num_outputs;// inputs 

j=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; //outputs 

k=MAX_VECTORS; 

buffer=new 

float[(i+j)*k]; 

if (buffer==0) 

{ 

cout << “insufficient memory for buffer\n”; 

exit(1); 

} 

} 

void network::randomize_weights() 

{ 



int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->randomize_weights(); 

} 

void network::update_weights(const float beta, const float alpha) 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->update_weights(beta,alpha); 

} 

void network::update_momentum() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->update_momentum(); 

} 

void network::write_weights(FILE * weights_file_ptr) 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->write_weights(i,weights_file_ptr); 

} 

void network::read_weights(FILE * weights_file_ptr) 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 



->read_weights(i,weights_file_ptr); 

} 

void network::list_weights() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cout << “layer number : “ <<i<< “\n”; 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->list_weights(); 

} 

} 

void network::list_outputs() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cout << “layer number : “ <<i<< “\n”; 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->list_outputs(); 

} 

} 

void network::write_outputs(FILE *outfile) 

{ 

int i, ins, outs; 

ins=layer_ptr[0]->num_outputs; 

outs=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; 

float temp; 

fprintf(outfile,”for input vector:\n”); 

for (i=0; i<ins; i++) 

{ 



temp=layer_ptr[0]->outputs[i]; 

fprintf(outfile,”%f “,temp); 

} 

fprintf(outfile,”\noutput vector is:\n”); 

for (i=0; i<outs; i++) 

{ 

temp=layer_ptr[number_of_layers-1]-> 

outputs[i]; 

fprintf(outfile,”%f “,temp); 

} 

if (training==1) 

{ 

fprintf(outfile,”\nexpected output vector is:\n”); 

for (i=0; i<outs; i++) 

{ 

temp=((output_layer *)(layer_ptr[number_of_layers-1]))-> 

expected_values[i]; 

fprintf(outfile,”%f “,temp); 

} 

} 

fprintf(outfile,”\n———————————\n”); 

} 

void network::list_errors() 

{ 

int i; 

for (i=1; i<number_of_layers; i++) 

{ 

cout << “layer number : “ <<i<< “\n”; 

((output_layer *)layer_ptr[i]) 

->list_errors(); 

} 



} 

int network::fill_IObuffer(FILE * inputfile) 

{ 

// this routine fills memory with 

// an array of input, output vectors 

// up to a maximum capacity of 

// MAX_INPUT_VECTORS_IN_ARRAY 

// the return value is the number of read 

// vectors 

int i, k, count, veclength; 

int ins, outs; 

ins=layer_ptr[0]->num_outputs; 

outs=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; 

if (training==1) 

veclength=ins+outs; 

else 

veclength=ins; 

count=0; 

while ((count<MAX_VECTORS)&& 

(!feof(inputfile))) 

{ 

k=count*(veclength); 

for (i=0; i<veclength; i++) 

{ 

fscanf(inputfile,”%f”,&buffer[k+i]); 

} 

fscanf(inputfile,”\n”); 

count++; 

} 

if (!(ferror(inputfile))) 

return count; 



else return -1; // error condition 

} 

void network::set_up_pattern(int buffer_index) 

{ 

// read one vector into the network 

int i, k; 

int ins, outs; 

ins=layer_ptr[0]->num_outputs; 

outs=layer_ptr[number_of_layers-1]->num_outputs; 

if (training==1) 

k=buffer_index*(ins+outs); 

else 

k=buffer_index*ins; 

for (i=0; i<ins; i++) 

((input_layer*)layer_ptr[0]) 

->orig_outputs[i]=buffer[k+i]; 

if (training==1) 

{ 

for (i=0; i<outs; i++) 

((output_layer *)layer_ptr[number_of_layers-1])-> 

expected_values[i]=buffer[k+i+ins]; 

} 

} 

void network::forward_prop() 

{ 

int i; 

for (i=0; i<number_of_layers; i++) 

{ 

layer_ptr[i]->calc_out(); //polymorphic 

// function 

} 



} 

void network::backward_prop(float & toterror) 

{ 

int i; 

// error for the output layer 

((output_layer*)layer_ptr[number_of_layers-1])-> 

calc_error(toterror); 

// error for the middle layer(s) 

for (i=number_of_layers-2; i>0; i—) 

{ 

((middle_layer*)layer_ptr[i])-> 

calc_error(); 

} 

} 

void network::set_NF(float noise_fact) 

{ 

((input_layer*)layer_ptr[0])->set_NF(noise_fact); 

} 

Nowy i ostateczny plik backprop.cpp 

Ostatnim plikiem do prezentacji jest plik backprop.cpp. Jest to pokazane na listingu 13.3. 

Listing 3 Plik implementacyjny dla symulatora propagacji wstecznej, z szumem i pędem backprop.cpp 

// backprop.cpp V. Rao, H. Rao 

#include „warstwa.cpp” 

#define TRAINING_FILE „training.dat” 

#define WEIGHTS_FILE „weights.dat” 

#define OUTPUT_FILE „output.dat” 

#define TEST_FILE „test.dat” 

nieważne główne () 

{ 

zmiennoprzecinkowa tolerancja_błędu=0,1; 

pływak całkowity_błąd=0.0; 



float avg_error_per_cycle=0.0; 

pływak błąd_ostatni_cykl=0.0; 

float avgerr_per_pattern=0.0; // dla najnowszego cyklu 

pływak błąd_ostatni_wzorzec=0.0; 

zmiennoprzecinkowy parametr_nauczania=0,02; 

pływak alfa; // parametr pędu 

pływak NF; // współczynnik szumów 

pływak nowy_NF; 

temp. bez znaku, uruchamianie, start_weights; 

długie int vectors_in_buffer; 

długie int max_cycles; 

długi int pattern_per_cycle=0; 

long int total_cycles, total_patterns; 

wew; 

// utwórz obiekt sieciowy 

kopia zapasowa sieci; 

PLIK * plik_szkoleniowy_ptr, * plik_wagi_ptr, * plik_wyjściowy_ptr; 

PLIK * test_file_ptr, * data_file_ptr; 

// otwórz plik wyjściowy do zapisu 

if ((plik_wyjściowy_ptr=fopen(PLIK_WYJŚCIOWY,”w”))==NULL) 

{ 

cout << „problem z otwarciem pliku wyjściowego\n”; 

wyjście (1); 

} 

// wejdź w tryb treningu : 1=trening włączony 0=trening wyłączony 

cout << „——————————————————————————-\n”; 

cout << “ Sieci neuronowe C++ i logika rozmyta \n”; 

cout << „Symulator propagacji wstecznej \n”; 

cout << “ wersja 2 \n”; 

cout << „——————————————————————————-\n”; 

cout << „Proszę wpisać 1 dla włączenia TRENINGU lub 0 dla wyłączenia: \n\n”; 



cout << „Użyj treningu, aby zmienić wagę zgodnie ze swoim\n”; 

cout << “oczekiwane wyjścia. Twój plik training.dat powinien zawierać\n”; 

cout << “zestaw danych wejściowych i oczekiwanych wyników. Liczba\n”; 

cout << „wejścia określają rozmiar pierwszej (wejściowej) warstwy\n”; 

cout << „podczas gdy liczba wyjść określa rozmiar\n”; 

cout << „ostatnia (wyjściowa) warstwa :\n\n”; 

cin >> temp; 

backp.set_training(temp); 

if (backp.get_training_value() == 1) 

{ 

cout << „—> Tryb treningu jest *WŁĄCZONY*. wagi zostaną zapisane\n”; 

cout << „w pliku weights.dat na końcu \n”; 

cout << „bieżący zestaw danych wejściowych (treningowych)\n”; 

} 

w przeciwnym razie 

{ 

cout << „—> Tryb treningu jest *OFF*. ciężary zostaną załadowane\n”; 

cout << „z pliku weights.dat i bieżącego\n”; 

cout << “(test) zostanie użyty zestaw danych. Do testu\n”; 

cout << „zestaw danych, plik test.dat powinien zawierać\n”; 

cout << „tylko wejścia, bez oczekiwanych wyjść.\n”; 

} 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

// —————————————————————- 

// Wczytaj wartości dla error_tolerance, 

// i parametr_uczenia 

// —————————————————————- 

cout << „Proszę wprowadzić tolerancję błędu\n”; 

cout << “ —- od 0,001 do 100,0, spróbuj 0,1, aby rozpocząć - \n”; 

Cout << „\n”; 



cout << „i parametr_uczenia, beta\n”; 

cout << “ —- od 0,01 do 1,0, spróbuj 0,5, aby rozpocząć - \n\n”; 

cout << „oddziel wpisy spacją\n”; 

cout << “ przykład: 0.1 0.5 ustawia wspomniane domyślne :\n\n”; 

cin >> tolerancja_błędu >> parametr_nauczenia; 

// —————————————————————- 

// Wczytaj wartości pędu 

// parametr, alfa (0-1.0) 

// i współczynnik szumów, NF (0-1,0) 

// —————————————————————- 

cout << „Wprowadź teraz wartości pędu \n”; 

cout << „parametr, alfa (0-1.0)\n”; 

cout << “ i współczynnik szumów, NF (0-1.0)\n”; 

cout << „Możesz wpisać zero dla każdego z nich\n”; 

cout << „parametry, aby wyłączyć pęd lub\n”; 

cout << „funkcje hałasu.\n”; 

cout << „Jeśli używana jest funkcja szumu, losowo\n”; 

cout << „składnik szumu jest dodawany do wejść\n”; 

cout << „To jest zmniejszone do 0 ponad maksimum\n”; 

cout << „określona liczba cykli.\n”; 

cout << „wpisz alfa, a następnie NF, np. 0.3 0.5\n”; 

cin >> alfa >> NF; 

//——————————————————————- 

// otwórz plik szkoleniowy do czytania 

//——————————————————————- 

if ((training_file_ptr=fopen(TRAINING_FILE”,r”))==NULL) 

{ 

cout << „problem z otwieraniem pliku szkoleniowego\n”; 

wyjście (1); 

} 

data_file_ptr=trening_file_ptr; // Trenuj 



// Odczytaj maksymalną liczbę cykli 

// każde przejście przez plik danych wejściowych to cykl 

cout << „Proszę wprowadzić maksymalne cykle symulacji\n”; 

cout << „Cykl to jedno przejście przez zbiór danych.\n”; 

cout << „Wypróbuj wartość 10 na początek\n”; 

cin >> max_cykle; 

cout << „Czy chcesz odczytać wagi z weights.dat do 

rozpocząć?\n”; 

cout << „Wpisz 1, aby odczytać z pliku, 0, aby rozpocząć losowo 

wagi\n”; 

cin >> start_weights; 

} 

else 

{ 

if ((test_file_ptr=fopen(TEST_FILE,”r”))==NULL) 

{ 

cout << “problem opening test file\n”; 

exit(1); 

} 

data_file_ptr=test_file_ptr; // training off 

} 

// training: continue looping until the total error is less than 

// the tolerance specified, or the maximum number of 

// cycles is exceeded; use both the forward signal 

propagation 

// and the backward error propagation phases. If the error 

// tolerance criteria is satisfied, save the weights in a 

file. 

// no training: just proceed through the input data set once in the 

// forward signal propagation phase only. Read the starting 

// weights from a file. 



// in both cases report the outputs on the screen 

// initialize counters 

total_cycles=0; // a cycle is once through all the input data 

total_patterns=0; // a pattern is one entry in the input data 

new_NF=NF; 

// get layer information 

backp.get_layer_info(); 

// set up the network connections 

backp.set_up_network(); 

// initialize the weights 

if ((backp.get_training_value()==1)&&(start_weights!=1)) 

{ 

// randomize weights for all layers; there is no 

// weight matrix associated with the input layer 

// weight file will be written after processing 

backp.randomize_weights(); 

// set up the noise factor value 

backp.set_NF(new_NF); 

} 

else 

{ 

// read in the weight matrix defined by a 

// prior run of the backpropagation simulator 

// with training on 

if ((weights_file_ptr=fopen(WEIGHTS_FILE,”r”)) 

==NULL) 

{ 

cout << “problem opening weights file\n”; 

exit(1); 

} 

backp.read_weights(weights_file_ptr); 



fclose(weights_file_ptr); 

} 

// main loop 

// if training is on, keep going through the input data 

// until the error is acceptable or the maximum number of 

cycles 

// is exceeded. 

// if training is off, go through the input data once. report outputs 

// with inputs to file output.dat 

startup=1; 

vectors_in_buffer = MAX_VECTORS; // startup condition 

total_error = 0; 

while ( ((backp.get_training_value()==1) 

&& (avgerr_per_pattern 

> error_tolerance) 

&& (total_cycles < max_cycles) 

&& (vectors_in_buffer !=0)) 

|| ((backp.get_training_value()==0) 

&& (total_cycles < 1)) 

|| ((backp.get_training_value()==1) 

&& (startup==1)) 

) 

{ 

startup=0; 

error_last_cycle=0; // reset for each cycle 

patterns_per_cycle=0; 

backp.update_momentum(); // added to reset 

// momentum matrices 

// each cycle 

// process all the vectors in the datafile 

// going through one buffer at a time 



// pattern by pattern 

while ((vectors_in_buffer==MAX_VECTORS)) 

{ 

vectors_in_buffer= 

backp.fill_IObuffer(data_file_ptr); // fill buffer 

if (vectors_in_buffer < 0) 

{ 

cout << “error in reading in vectors, aborting\n”; 

cout << “check that there are no extra linefeeds\n”; 

cout << “in your data file, and that the number\n”; 

cout << “of layers and size of layers match the\n”; 

cout << “the parameters provided.\n”; 

exit(1); 

} 

// process vectors 

for (i=0; i<vectors_in_buffer; i++) 

{ 

// get next pattern 

backp.set_up_pattern(i); 

total_patterns++; 

patterns_per_cycle++; 

// forward propagate 

backp.forward_prop(); 

if (backp.get_training_value()==0) 

backp.write_outputs(output_file_ptr); 

// back_propagate, if appropriate 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

backp.backward_prop(error_last_pattern); 

error_last_cycle += 

error_last_pattern*error_last_pattern; 



avgerr_per_pattern= 

((float)sqrt((double)error_last_cycle/patterns_per_cycle)); 

// if it’s not the last cycle, update weights 

if ((avgerr_per_pattern 

> error_tolerance) 

&& (total_cycles+1 < max_cycles)) 

backp.update_weights(learning_ 

parameter, alpha); 

// backp.list_weights(); // can 

// see change in weights by 

// using list_weights before and 

// after back_propagation 

} 

} 

error_last_pattern = 0; 

} 

total_error += error_last_cycle; 

total_cycles++; 

// update NF 

// gradually reduce noise to zero 

if (total_cycles>0.7*max_cycles) 

new_NF = 0; 

else if (total_cycles>0.5*max_cycles) 

new_NF = 0.25*NF; 

else if (total_cycles>0.3*max_cycles) 

new_NF = 0.50*NF; 

else if (total_cycles>0.1*max_cycles) 

new_NF = 0.75*NF; 

backp.set_NF(new_NF); 

// most character displays are 25 lines 

// user will see a corner display of the cycle count 



// as it changes 

cout << “\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n”; 

cout << total_cycles << “\t” << avgerr_per_pattern << “\n”; 

fseek(data_file_ptr, 0L, SEEK_SET); // reset the file pointer 

// to the beginning of 

// the file 

vectors_in_buffer = MAX_VECTORS; // reset 

} // end main loop 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

if ((weights_file_ptr=fopen(WEIGHTS_FILE,”w”)) 

==NULL) 

{ 

cout << “problem opening weights file\n”; 

exit(1); 

} 

} 

cout << “\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n”; 

cout << “————————————————————————\n”; 

cout << “ done: results in file output.dat\n”; 

cout << “ training: last vector only\n”; 

cout << “ not training: full cycle\n\n”; 

if (backp.get_training_value()==1) 

{ 

backp.write_weights(weights_file_ptr); 

backp.write_outputs(output_file_ptr); 

avg_error_per_cycle=(float)sqrt((double)total_error/ 

total_cycles); 

error_last_cycle=(float)sqrt((double)error_last_cycle); 

fclose(weights_file_ptr); 

cout << “ weights saved in file 



weights.dat\n”; 

cout << “\n”; 

cout << “——>average error per cycle = 

“ << avg_error_per_cycle << “ 

<—-\n”; 

cout << “——>error last cycle = “ 

<< error_last_cycle << “ <—-\n”; 

???cout << “->error last cycle per 

pattern=“<<avgerr_per_pattern 

<<“<—-\n”; 

} 

cout << “——————>total 

cycles = “ << total_cycles << “ 

<—-\n”; 

cout << “——————>total 

patterns = “ << total_patterns 

<< “ <—-\n”; 

cout << 

“—————————— 

;——————————————\n”; 

// close all files 

fclose(data_file_ptr); 

fclose(output_file_ptr); 

} 

Wypróbowanie funkcji Noise i Momentum 

Możesz przetestować symulator wersji 2, który właśnie skompilowałeś z przykładem, który widziałeś 

na początku rozdziału. Przekonasz się, że znalezienie optymalnych wartości alfa, współczynnika szumu 

i beta wymaga wielu prób i błędów. Dotyczy to również rozmiaru warstwy środkowej i liczby warstw 

środkowych. W przypadku niektórych problemów dodanie pędu znacznie przyspiesza zbieżność. W 

przypadku innych problemów możesz nie znaleźć żadnej zauważalnej różnicy. Przykładowy przebieg 

problemu rozpoznawania pięciu znaków, omówiony na początku tego rozdziału, dał następujące 

wyniki: beta = 0,1, tolerancja = 0,001, alfa = 0,25, NF = 0,1 i rozmiary warstw utrzymywane na poziomie 

35 5 3. 



 

Sieć była w stanie osiągnąć lepsze rozwiązanie (pod względem pomiaru błędów) w jednej czwartej 

liczby cykli. Możesz spróbować zróżnicowania alfa i NF, aby zobaczyć wpływ na ogólny czas symulacji. 

Możesz teraz zacząć od tych samych początkowych wag początkowych, podając wartość 1 dla pytania 

o początkowe wagi. W przypadku dużych wartości alfa i beta sieć zwykle nie będzie zbieżna, a wagi 

staną się niedopuszczalnie duże (otrzymasz komunikat o tym fakcie). 

Odmiany algorytmu propagacji wstecznej 

Propagacja wsteczna to wszechstronny algorytm sieci neuronowej, który bardzo często prowadzi do 

sukcesu. Jego piętą achillesową jest powolność, z jaką zbiega się w przypadku pewnych problemów. W 

literaturze istnieje wiele odmian algorytmu, które mają na celu poprawę szybkości zbieżności i 

odporności. Zaproponowano warianty w następujących fragmentach algorytmu: 

• Parametry adaptacyjne. Możesz ustawić reguły, które modyfikują parametr alfa (parametr 

momentum) i beta (parametr uczenia się) w miarę postępu symulacji. Na przykład możesz zmniejszyć 

beta, gdy zmiana wagi nie zmniejsza błędu. Możesz rozważyć cofnięcie konkretnej zmiany wagi, 

ustawienie alfa na zero i powtórzenie zmiany wagi z nową wartością beta. 

• Używaj innych minimalnych procedur wyszukiwania oprócz najbardziej stromego zjazdu. Na przykład 

możesz użyć metody Newtona do znalezienia minimum, chociaż byłby to dość powolny proces. Inne 

przykłady obejmują zastosowanie metod gradientu sprzężonego lub optymalizacji Levenberga-

Marquardta, które skutkowałyby bardzo szybkim treningiem. 

• Użyj różnych funkcji kosztów. Zamiast obliczać błąd (zgodnie z oczekiwaniami - rzeczywista 

wydajność), możesz określić inną funkcję kosztu, którą chcesz zminimalizować. 

• Zmodyfikuj architekturę. Możesz użyć częściowo połączonych warstw zamiast w pełni połączonych 

warstw. Możesz także użyć sieci rekurencyjnej, to znaczy takiej, w której niektóre wyjścia są zwrotne 

jako wejścia. 

Aplikacje 

Propagacja wsteczna pozostaje królem architektur sieci neuronowych ze względu na łatwość użycia i 

szerokie zastosowanie. Kilka godnych uwagi zastosowań w literaturze zostanie przytoczonych jako 

przykłady. 

• NETTalk. W 1987 roku Sejnowski i Rosenberg opracowali sieć połączoną z syntezatorem mowy, który 

był w stanie wypowiadać angielskie słowa, przyuczony do tworzenia fonemów z tekstu angielskiego. 

Architektura składała się z siedmioznakowego okna warstwy wejściowej. Znaki były częścią 



przewijanego tekstu angielskiego. Sieć została przeszkolona, aby wymawiać literę pośrodku okna. 

Warstwa środkowa miała 80 neuronów, natomiast warstwa wyjściowa składała się z 26 neuronów. 

Dzięki 1024 schematom treningowym i 10 cyklom sieć zaczęła wytwarzać zrozumiałą mowę, podobnie 

do procesu uczenia się mowy przez dziecko. Po 50 cyklach sieć była około 95% dokładna. Można celowo 

uszkodzić sieć poprzez usunięcie neuronów, ale nie spowodowało to spadku wydajności; zamiast tego 

wydajność uległa wdzięcznemu pogorszeniu. Nastąpił szybki powrót do zdrowia po ponownym 

treningu przy użyciu mniejszej liczby neuronów. Pokazuje to odporność sieci neuronowych na 

uszkodzenia. 

• Rozpoznawanie celów sonaru. Sieci neuronowe wykorzystujące propagację wsteczną zostały 

wykorzystane do identyfikacji różnych typów celów przy użyciu sygnatury częstotliwości (z szybką 

transformacją Fouriera) odbitego sygnału. 

• Nawigacja samochodowa. Pomerleau opracował sieć neuronową, która jest w stanie nawigować 

samochodem w oparciu o obrazy uzyskane z kamery zamontowanej na dachu samochodu oraz 

dalmierz kodujący odległości w skali szarości. Obraz 30×32 pikseli i obraz z dalmierza 8×32 zostały 

wprowadzone do ukrytej warstwy o rozmiarze 29, zasilającej warstwę wyjściową 45 neuronów. 

Neurony wyjściowe zostały ułożone w linii prostej, z każdą stroną reprezentującą skręt w określonym 

kierunku (w prawo lub w lewo), podczas gdy neurony środkowe reprezentowały „jazdę na wprost”. Po 

przeszkoleniu w sieci 1200 obrazów dróg, kierowca sieci neuronowej był w stanie pokonać część 

kampusu Carnegie-Mellon z prędkością około 3 mil na godzinę, ograniczoną jedynie prędkością 

obliczeń wykonywanych w czasie rzeczywistym na przeszkolona sieć w komputerze Sun-3 w 

samochodzie. 

• Kompresja obrazu. G.W. Cottrell, P. Munro i D. Zipser zastosowali propagację wsteczną do kompresji 

obrazów, uzyskując współczynnik kompresji 8:1. Wykorzystali standardową propagację wsteczną z 64 

neuronami wejściowymi (8×8 pikseli), 16 neuronami ukrytymi i 64 neuronami wyjściowymi równymi 

wartościom wejściowym. Nazywa się to samonadzorowaną propagacją wsteczną i reprezentuje sieć 

autoasocjacyjną. Skompresowany sygnał jest pobierany z warstwy ukrytej. Warstwa wejściowa do 

warstwy ukrytej składała się z kompresora, podczas gdy warstwa ukryta do wyjścia tworzy 

dekompresor. 

• Rozpoznawanie obrazu. Le Cun poinformował o sieci wstecznej propagacji z trzema ukrytymi 

warstwami, które potrafiły rozpoznawać odręcznie napisane pocztowe kody pocztowe. Użył tablicy 

pikseli 16×16 do reprezentowania każdej odręcznie napisanej cyfry i musiał zakodować 10 wyjść, z 

których każde reprezentowało cyfrę od 0 do 9. Interesującym aspektem tej pracy jest to, że ukryte 

warstwy nie były w pełni połączone. Sieć została utworzona z bloków neuronów w pierwszych dwóch 

warstwach ukrytych ustawionych jako detektory cech dla różnych części poprzedniej warstwy. 

Wszystkie neurony w bloku zostały ustawione tak, aby miały takie same wagi jak te z poprzedniej 

warstwy. Nazywa się to podziałem wagi. Każdy blok próbkowałby inną część obrazu z poprzedniej 

warstwy. Pierwsza warstwa ukryta miała 12 bloków po 8×8 neuronów, natomiast druga warstwa 

ukryta miała 12 bloków po 4×4 neurony. Trzecia warstwa ukryta była w pełni połączona i składała się z 

30 neuronów. Było 1256 neuronów. Sieć została przeszkolona na 7300 przykładach i przetestowana na 

2000 przypadkach ze wskaźnikami błędów wynoszącymi 1% na zestawie uczącym i 5% na zestawie 

testowym. 

Podsumowanie 

W tym rozdziale dokładniej zbadałeś algorytm wstecznej propagacji błędów, kontynuując dyskusję z 

Części 7.  



• Do prawa szkoleniowego dodano termin określający dynamikę, który w niektórych przypadkach 

prowadził do znacznie szybszej konwergencji. 

• Do danych wejściowych dodano termin szumu, aby umożliwić odbycie szkolenia z zastosowanym 

szumem losowym. Hałas ten zmniejszał się wraz z liczbą cykli, tak aby nauka ostatniego etapu mogła 

odbywać się w bezgłośnym środowisku. 

• Ostateczna wersja symulatora wstecznej propagacji błędów została skonstruowana i wykorzystana 

na przykładzie z Części 12. Dalsze zastosowanie symulatora zostanie omówione w Części 14. 

• Przedstawiono kilka zastosowań z algorytmem wstecznej propagacji błędów, pokazując szerokie 

zastosowanie tego algorytmu. 



Zastosowanie do prognoz finansowych 

Wstęp 

W Częściach  7 i 13 opracowano symulator wstecznej propagacji błędów. W tej Części użyjesz 

symulatora do rozwiązania złożonego problemu w prognozowaniu finansowym. Zastosowanie sieci 

neuronowych do prognozowania i modelowania finansowego jest w ostatnich latach bardzo 

popularne. Czasopisma i magazyny finansowe często wspominają o wykorzystaniu sieci neuronowych, 

a komercyjne narzędzia i symulatory są dość rozpowszechnione. Ta Część zawiera przegląd typowych 

kroków stosowanych przy tworzeniu modeli prognozowania finansowego. Wiele kroków zostanie 

uproszczonych, przez co wyniki nie będą niestety wystarczająco dobre do zastosowania w prawdziwym 

życiu. Miejmy jednak nadzieję, że posłuży to jako wprowadzenie do tematu z kilkoma dodatkowymi 

wskazówkami do dalszej lektury i zasobami dla tych, którzy chcą uzyskać bardziej szczegółowe 

informacje. 

Kto handluje z sieciami neuronowymi? 

Na Wall Street pojawiło się duże zainteresowanie sieciami neuronowymi. Bradford Lewis zarządza 

dwoma funduszami Fidelity, częściowo z wykorzystaniem sieci neuronowych. Ponadto LBS Capital 

Management (Peoria, Illinois) zarządza częścią swojego portfela za pomocą sieci neuronowych. 

Według Barron’s (27 lutego 1995), 150 milionów dolarów funduszu LBS pokonuje średnie o trzy punkty 

procentowe rocznie od 1992 roku. stawki. Jednak inny model LBS radził sobie gorzej niż S&P 500 przez 

ostatnie pięć lat. W książce Virtual Trading Jeffrey Katz stwierdza, że większość odnoszących sukcesy 

systemów sieci neuronowych jest prawnie zastrzeżona i nikt o nich nie mówi. Klienci korzystający z 

sieci neuronowych zwykle nie chcą, aby ktokolwiek inny wiedział, co robią, z obawy przed utratą 

przewagi konkurencyjnej. Firmy poświęcają wiele osobolat na projektowanie inżynieryjne z wieloma 

cyklami procesora, aby osiągnąć praktyczne i opłacalne wyniki. Przyjrzyjmy się procesowi: 

Opracowanie modelu prognozowania 

Model prognozowania składa się z wielu etapów, które wymieniono poniżej. 

1. Zdecyduj, jaki jest twój cel i opracuj sieć neuronową (postępując zgodnie z tymi krokami) dla każdego 

celu. 

2. Określ ramy czasowe, które chcesz prognozować. 

3. Zbierz informacje o problematycznej domenie. 

4. Zbierz potrzebne dane i wyczuj relację każdego wejścia z wartością docelową. 

5. Przetwórz dane, aby wyróżnić funkcje, które sieć ma rozpoznać. 

6. Odpowiednio przekształć dane. 

7. W razie potrzeby skaluj i ustawiaj dane dla sieci. 

8. W miarę możliwości zmniejsz wymiarowość danych wejściowych. 

9. Zaprojektować architekturę sieci (topologia, # warstwy, wielkość warstw, parametry, paradygmat 

uczenia się). 

10. Przejdź przez pętlę pociągu/testu/przeprojektowania dla sieci. 

11. Wyeliminuj skorelowane dane wejściowe tak bardzo, jak to możliwe, podczas wykonywania kroku 

10. 



12. Wdróż swoją sieć na nowych danych i przetestuj ją oraz dopracuj w razie potrzeby. 

Po opracowaniu modelu prognozowania należy go zintegrować z systemem transakcyjnym. Sieć 

neuronową można zaprojektować tak, aby przewidywała kierunek lub wielkość, a może po prostu 

punkty zwrotne na określonym rynku lub coś innego. Avner Mandelman z Cereus Investments (Los 

Altos Hills, Kalifornia) wykorzystuje wyszkoloną sieć neuronową o dużym zasięgu, aby poinformować 

go, kiedy rynek osiąga szczyt, czy dół. Przejdźmy teraz do dwunastu aspektów budowania modelu: Cel 

i ramy czasowe. 

Jaki powinien być wynik Twojej sieci neuronowej? Powiedzmy, że chcesz przewidzieć rynek akcji. Czy 

chcesz przewidzieć S&P 500? A może chcesz przewidzieć kierunek S&P 500? Możesz również 

przewidzieć zmienność S&P 500 (może jeśli jesteś graczem w opcje). Co więcej, podobnie jak pan 

Mandelman, możesz chcieć tylko przewidzieć szczyty i dołki, powiedzmy, dla Dow Jones Industrial 

Average. Musisz decydować o rynku lub rynkach, a także o swoich konkretnych celach. 

Kolejną kluczową decyzją jest ramy czasowe, które chcesz przewidzieć. Łatwiej jest tworzyć modele 

sieci neuronowych do prognoz długoterminowych niż do prognoz krótkoterminowych. Możesz 

zobaczyć wiele szumów rynkowych lub pozornie losowych, chaotycznych zmian w coraz mniejszych 

rozdzielczościach skali czasowej, które mogą to wyjaśnić. Innym powodem jest to, że siły 

makroekonomiczne, które fundamentalnie wpływają na rynek w długich okresach, poruszają się 

powoli. Dolar amerykański tworzy wieloletnie trendy, kształtowane przez politykę gospodarczą rządów 

na całym świecie. Dla danej tolerancji błędu prognoza roczna lub miesięczna będzie wymagała mniej 

wysiłku z siecią neuronową niż prognoza jednodniowa. 

Ekspertyza domeny 

Do tej pory rozmawialiśmy o celu i ramach czasowych. Teraz jeszcze jednym ważnym aspektem 

budowania modeli jest znajomość domeny. Jeśli chcesz stworzyć skuteczny model prognostyczny 

pogody, musisz znać lub umieć odgadnąć czynniki, które wpływają na pogodę. To samo dotyczy giełdy 

lub innego rynku finansowego. Aby stworzyć prawdziwy, zbywalny system handlu obligacjami 

skarbowymi, musisz mieć dobry pomysł na to, co naprawdę napędza rynek i co działa - np. 

porozmawiać z handlowcem Tbond i zawrzeć w nim wiedzę na temat jego domeny! 

Zbierz dane 

Znając czynniki, które wpływają na wynik docelowy, możesz zbierać surowe dane. Jeśli przewidujesz 

indeks S&P 500, możesz wziąć pod uwagę rentowność obligacji skarbowych, rentowność 3-

miesięcznych bonów skarbowych i zarobki jako niektóre z czynników. Po uzyskaniu danych możesz 

wykonać wykresy punktowe, aby sprawdzić, czy istnieje pewna korelacja między danymi wejściowymi 

a docelowymi danymi wyjściowymi. Jeśli nie jesteś zadowolony z fabuły, możesz rozważyć inny wkład 

w jej miejsce. 

Wstępne przetwarzanie danych dla sieci 

Choć może to zabrzmieć zaskakująco, najprawdopodobniej spędzisz około 90% swojego czasu jako 

programista sieci neuronowych na masowaniu i przekształcaniu danych w sensowną formę do 

trenowania sieci. Właściwie zdefiniowaliśmy trzy podetapy w tym obszarze przetwarzania wstępnego 

w naszej głównej liście: 

• Wyróżnij funkcje 

• Przekształć 



• Skala i stronniczość 

Podświetlanie funkcji w danych wejściowych 

Powinieneś zaprezentować sieci neuronowe, tak bardzo jak to możliwe, z łatwym sposobem 

znajdowania wzorców w twoich danych. W przypadku danych szeregów czasowych, takich jak ceny 

giełdowe w czasie, możesz rozważyć przedstawienie wielkości, takich jak tempo zmian i przyspieszenie 

(pierwsza i druga pochodna danych wejściowych) jako przykłady. Innymi sposobami wyróżniania 

danych jest powiększanie niektórych wystąpień. Na przykład, jeśli uważasz interwencję banku 

centralnego za ważny kwalifikator kursów walutowych, możesz podać jako dane wejściowe do swojej 

sieci wartość 1 lub 0, aby wskazać obecność lub brak interwencji banku centralnego. Teraz, jeśli dalej 

uważasz, że działalność banku Rezerwy Federalnej USA jest ważna sama w sobie, możesz to podkreślić, 

oddzielając ją jako kolejny wkład 1/0. Używanie kodowania 1/0 do oddzielania efektów 

kompozytowych nazywa się kodowaniem termometru. Istnieje cały zbiór badań zachowań rynkowych, 

zwany analizą techniczną, z którego możesz również chcieć przedstawić analizy techniczne swoich 

danych. Istnieje szeroki asortyment matematycznych badań technicznych, które wykonujesz na swoich 

danych , takich jak na przykład średnie kroczące w celu wygładzenia danych. Istnieją również badania 

rozpoznawania wzorców, z których można skorzystać, takie jak formacja „podwójnego szczytu”, która 

rzekomo skutkuje wysokim prawdopodobieństwem znacznego spadku. Aby móc rozpoznać taki wzór, 

możesz chcieć przedstawić funkcję matematyczną, która pomoże w identyfikacji podwójnego szczytu. 

Możesz chcieć złagodzić niepożądane szumy w danych wejściowych. Jeśli zauważysz skok w swoich 

danych, możesz zmniejszyć jego wpływ, przepuszczając go na przykład przez filtr średniej ruchomej. 

Należy jednak uważać na wprowadzanie nadmiernego opóźnienia w danych wynikowych. 

Przekształć dane, jeśli jest to właściwe 

W przypadku danych szeregów czasowych można rozważyć użycie transformacji Fouriera, aby przejść 

do płaszczyzny fazy częstotliwości. Spowoduje to odkrycie okresowych informacji cyklicznych, jeśli 

takie istnieją. Transformacja Fouriera rozłoży dyskretne serie danych wejściowych na serię pików 

częstotliwości, które mierzą istotność każdej składowej częstotliwości. Jeśli giełda rzeczywiście podąża 

za tak zwanym efektem styczniowym, w którym ceny zwykle rosną, można oczekiwać silnego rocznego 

komponentu w spektrum częstotliwości. Mark Jurik sugeruje próbkowanie danych z interwałami, które 

wychwytują różne okresy cyklu, w swoim artykule dotyczącym przygotowania danych z sieci 

neuronowych. Możesz użyć innych technik przetwarzania sygnału, takich jak filtrowanie. Oprócz 

częstotliwości domeny, możesz również rozważyć przeniesienie do innych przestrzeni, na przykład za 

pomocą przekształcenia falkowego. Możesz także analizować chaotyczny składnik danych za pomocą 

miar chaosu. Omówienie tych technik wykracza poza zakres tej książki. Jeśli opracowujesz 

krótkoterminowe systemy sieci neuronowych do handlu, techniki te mogą odgrywać znaczącą rolę w 

twoich wysiłkach związanych z przetwarzaniem wstępnym. Wszystkie te techniki zapewnią nowe 

sposoby przeglądania danych pod kątem możliwych funkcji do wykrycia w innych domenach. 

Skaluj swoje dane 

Neurony lubią widzieć dane w określonym zakresie wejściowym, aby były najbardziej efektywne. Jeśli 

przedstawisz dane takie jak S&P 500, które wahają się od 200 do 550 (jak S&P 500 przez lata) nie będą 

przydatne, ponieważ środkowa warstwa neuronów ma funkcję aktywacji Sigmoid, która zgniata duże 

dane wejściowe do 0 lub +1 . Innymi słowy, powinieneś wybrać dane, które pasują do zakresu, który 

nie nasyca lub nie przytłacza neuronów sieci. Dobrym pomysłem jest wybór wejść od –1 do 1 lub od 0 

do 1. Z tego samego powodu należy znormalizować oczekiwane wartości dla wyjść do zakresu 

sigmoidalnego od 0 do 1. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na liczbę wartości wejściowych w zestawie 

danych, które są bliskie zeru. Ponieważ prawo zmiany wagi jest proporcjonalne do wartości wejściowej, 



to wejście bliskie zeru będzie oznaczało, że ta waga nie będzie uczestniczyć w nauce! Aby uniknąć 

takich sytuacji, możesz dodać stałe odchylenie do swoich danych, aby przybliżyć dane do 0,5, gdzie 

neurony reagują bardzo dobrze. 

Zmniejsz wymiarowość 

Powinieneś starać się eliminować dane wejściowe tam, gdzie to możliwe. Zmniejszy to wymiarowość 

problemu i ułatwi sieci neuronowej uogólnianie. Załóżmy, że masz trzy wejścia, x, y i z oraz jedno 

wyjście, o. Załóżmy teraz, że stwierdzasz, że wszystkie twoje wejścia są ograniczone tylko do jednej 

płaszczyzny. Możesz przedefiniować osie tak, że masz x’ i y’ dla nowej płaszczyzny i mapować swoje 

dane wejściowe do nowych współrzędnych. Zmienia to liczbę wejść do twojego problemu na 2 zamiast 

3, bez utraty informacji. Ilustruje to rysunek 

 

Generalizacja kontra zapamiętywanie 

Jeśli Twój ogólny cel wykracza poza klasyfikację wzorców, musisz śledzić zdolność sieci do uogólniania. 

Nie tylko powinieneś spojrzeć na ogólny błąd ze zdefiniowanym zbiorem uczącym, ale także odłożyć 

na bok kilka przykładów uczących jako część zbioru testowego (i nie trenować z nimi), dzięki czemu 

możesz zobaczyć, czy sieć potrafi poprawnie przewidywać. Jeśli sieć słabo reaguje na twój zestaw 

testowy, wiesz, że przetrenowałeś się lub możesz powiedzieć, że sieć „zapamiętała” wzorce 

treningowe. Jeśli spojrzysz na arbitralną analogię dopasowywania krzywych na rysunku , zobaczysz 

krzywe dla uogólnionego dopasowania, oznaczonego jako G, i przesuniętego, oznaczonego jako O. 

błędne przewidywanie. Twoje dane testowe z pewnością wykażą duży błąd w przypadku przesadnie 

dopasowanego modelu. 

 

Innym sposobem na rozważenie tej kwestii jest zastosowanie stopni swobody (DOF). Dla wielomianu: 

y= a0 + a1x + a2x2 + anxn... 

DOF równa się liczbie współczynników a0, a1 ... an, czyli N + 1. Zatem dla równania prostej (y=a0 + 

a1x), DOF będzie równe 2. Dla paraboli będzie to 3 i tak dalej. Cel, aby nie przepełnić danych może być 

przekształcony jako cel uzyskania funkcji z najmniej DOF, który odpowiednio pasuje do danych. W 

przypadku modeli sieci neuronowych im większa liczba możliwych do trenowania wag (która jest 

funkcją liczby danych wejściowych i architektury), tym większy DOF. Uważaj na zbyt wiele 

(nieistotnych) danych wejściowych. Możesz znaleźć wspaniałe wyniki z danymi treningowymi, ale 

wyjątkowo słabe wyniki z danymi testowymi. 



Wyeliminuj skorelowane dane wejściowe tam, gdzie to możliwe 

Widziałeś, że osiągnięcie minimalnej liczby danych wejściowych dla danego problemu jest ważne z 

punktu widzenia minimalizacji DOF i uproszczenia modelu. Innym sposobem na zmniejszenie 

wymiarowości jest poszukiwanie skorelowanych danych wejściowych i staranne wyeliminowanie 

nadmiarowości. Na przykład może się okazać, że frank szwajcarski i marka niemiecka są silnie 

skorelowane w określonym okresie zainteresowania. Możesz chcieć wyeliminować jeden z tych wejść, 

aby zmniejszyć wymiarowość. Musisz jednak być ostrożny w tym procesie. Może się okazać, że 

pozornie zbędna informacja jest w rzeczywistości bardzo ważna. Mark Jurik z Jurik Consulting w swoim 

artykule na temat wstępnego przetwarzania danych sugeruje, że jednym z najlepszych sposobów 

określenia, czy dane wejściowe są naprawdę potrzebne, jest skonstruowanie modeli sieci 

neuronowych z danymi wejściowymi i bez nich oraz wybranie modelu z najlepszym błędem podczas 

uczenia i dane testowe. Chociaż bardzo iteracyjny, możesz spróbować wyeliminować w ten sposób jak 

najwięcej danych wejściowych i mieć pewność, że nie wyeliminowałeś zmiennej, która naprawdę 

zrobiła różnicę. Innym podejściem jest analiza wrażliwości, w której nieznacznie zmieniasz jeden sygnał 

wejściowy, jednocześnie utrzymując wszystkie inne na stałym poziomie i odnotowując wpływ na wynik. 

Jeśli efekt jest niewielki, eliminujesz to wejście. To podejście jest wadliwe, ponieważ w prawdziwym 

świecie wszystkie dane wejściowe nie są stałe. Podejście Jurika jest bardziej czasochłonne, ale prowadzi 

do lepszego modelu. Proces dekorelacji lub eliminowania skorelowanych danych wejściowych może 

również wykorzystywać technikę algebry liniowej zwaną analizą głównych składowych. Wynikiem 

analizy głównych składowych jest minimalny zestaw zmiennych, który zawiera maksimum informacji. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat analizy głównych składowych, należy zapoznać się z 

odniesieniem statystycznym lub zbadać dwie metody analizy głównych składowych: transformatę 

Karhunena-Loeva i transformatę Hotellinga. 

Zaprojektuj architekturę sieci 

Teraz nadszedł czas na zaprojektowanie sieci neuronowej. W przypadku zaprojektowanej przez nas 

sieci neuronowej ze sprzężeniem do przodu i propagacją wsteczną oznacza to dokonanie 

następujących wyborów: 

1. Liczba ukrytych warstw. 

2. Rozmiar ukrytych warstw. 

3. Stała uczenia, beta([beta]). 

4. Parametr pędu, alfa([alfa]). 

5. Forma funkcji zgniatania (nie musi być esicy). 

6. Punkt wyjścia, czyli początkowa macierz wag. 

7. Dodanie szumu. 

Niektóre z wymienionych parametrów mogą zmieniać się w zależności od liczby wykonanych cykli, 

podobnie do obecnej implementacji szumu. Na przykład możesz zacząć od stałej uczenia [beta], która 

jest duża i zmniejszać tę stałą w miarę postępów w nauce. Pozwala to na szybkie wstępne uczenie się 

na początku procesu i może przyspieszyć całkowity czas symulacji. 

Pętla treningu/testu/przeprojektowania 

Wiele z procesu określania najlepszych parametrów dla danej aplikacji odbywa się metodą prób i 

błędów. Musisz poświęcić dużo czasu na ocenę różnych opcji, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla 



swojego problemu. Możesz dosłownie stworzyć setki, jeśli nie tysiące sieci, ręcznie lub automatycznie, 

aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wiele komercyjnych programów sieci neuronowych wykorzystuje 

algorytmy genetyczne, aby pomóc w automatycznym dotarciu do optymalnej sieci. Algorytm 

genetyczny tworzy możliwe rozwiązania problemu z zestawu genów początkowych. Analogicznie do 

ewolucji biologicznej, algorytm łączy rozwiązania genetyczne z predefiniowanym zestawem 

operatorów, tworząc nowe generacje rozwiązań, które przetrwają lub giną w zależności od ich 

zdolności do rozwiązania problemu. Kluczową zaletą algorytmów genetycznych (GA) jest możliwość 

przemierzania ogromnej przestrzeni poszukiwań w celu znalezienia możliwie optymalnego 

rozwiązania. Zaprogramowałbyś GA do wyszukiwania liczby ukrytych warstw i innych parametrów sieci 

i stopniowo rozwijał rozwiązanie sieci neuronowej. Niektórzy dostawcy używają GA tylko do 

przypisania początkowego zestawu wag do sieci, zamiast losowania wag, aby zacząć od dobrego 

rozwiązania. 

Przyjrzyjmy się teraz krokom: 

1. Podziel swoje dane. Najpierw podziel zbiór danych na trzy części, zbiór uczący, zbiór testowy i ślepy 

zbiór testowy. Użyj około 80% swoich rekordów danych dla swojego zestawu treningowego, 10% dla 

swojego zestawu testowego i 10% dla swojego ślepego zestawu testowego. 

2. Trenuj i testuj. Następnie zacznij od topologii sieci i trenuj swoją sieć na podstawie danych zestawu 

treningowego. Gdy osiągniesz zadowalający minimalny błąd, zapisz swoje wagi i zastosuj wytrenowaną 

sieć do danych testowych i zanotuj błąd. Teraz zrestartuj proces z tą samą topologią sieci dla innego 

zestawu początkowych wag i sprawdź, czy możesz osiągnąć lepszy błąd w zestawach uczących i 

testowych. Rozumowanie: mogłeś znaleźć lokalne minimum przy pierwszej próbie, a losowanie 

początkowych wag spowoduje, że zaczniesz od innego, być może lepszego rozwiązania. 

3. Wyeliminuj skorelowane wejścia. Możesz opcjonalnie spróbować w tym momencie, aby sprawdzić, 

czy możesz wyeliminować skorelowane dane wejściowe, jak wspomniano wcześniej, przez iteracyjne 

usuwanie każdego wejścia i notowanie najlepszego błędu, jaki możesz osiągnąć w zestawach uczących 

i testowych dla każdego z tych przypadków. Wybierz przypadek, który prowadzi do najlepszego błędu 

i wyeliminuj dane wejściowe (jeśli istnieją), które go osiągnęły. Możesz powtórzyć cały ten proces 

ponownie, aby spróbować wyeliminować inną zmienną wejściową. 

4. Iteracyjnie trenuj i testuj. Teraz możesz wypróbować inne parametry sieci i powtórzyć proces 

pociągu i testowania, aby osiągnąć lepszy wynik. 

5. Wdróż swoją sieć. Teraz możesz użyć ślepego zestawu danych testowych, aby zobaczyć, jak działa 

zoptymalizowana sieć. Jeśli błąd nie jest zadowalający, musisz ponownie przejść do fazy projektowania 

lub do fazy pociągu i testów. 

6. Przyjrzyj się projektowi sieci, gdy zmienią się warunki. Musisz przeszkolić swoją sieć, gdy masz 

powody, by sądzić, że masz nowe informacje związane z modelowanym problemem. Jeśli masz sieć 

neuronową, która próbuje przewidzieć tygodniową zmianę w S&P 500, prawdopodobnie będziesz 

musiał przeszkolić swoją sieć co najmniej raz w miesiącu, jeśli nie raz w tygodniu. Jeśli okaże się, że sieć 

nie uogólnia już dobrze nowych informacji, musisz ponownie wejść w fazę projektowania. 

Jeśli brzmi to jak dużo pracy, to jest! Teraz spróbujmy szczęścia w prognozowaniu, przechodząc przez 

podzbiór przedstawionych kroków 

Prognozowanie S&P 500 



Indeks S&P 500 jest powszechnie stosowaną średnią giełdową, podobnie jak Dow Jones Industrial 

Average (DJIA). Ma szerszą reprezentację rynku akcji, ponieważ ta średnia opiera się na 500 akcjach, 

podczas gdy DJIA opiera się na tylko 30. Problemem, do którego należy podejść w tym rozdziale, jest 

przewidzenie indeksu S&P 500, biorąc pod uwagę różne wskaźniki i dane za poprzednie tygodnie. 

Wybór właściwych wyników i celów 

Naszym celem jest prognozowanie indeksu S&P 500 za dziesięć tygodni od teraz. Podczas gdy celem 

może być przewidzenie poziomu S&P 500, ważne jest, aby uprościć pracę sieci, prosząc o zmianę 

poziomu, a nie o bezwzględny poziom indeksu. To, co chcesz zrobić, to dać sieci możliwość wygodnego 

dopasowania problemu w przestrzeni wyjściowej warstwy wyjściowej. Praktycznie rzecz biorąc, wiesz, 

że dane wyjściowe z sieci nie mogą znajdować się poza zakresem od 0 do 1, ponieważ użyliśmy funkcji 

aktywacji sigmoidalnej. Możesz na przykład wziąć indeks S&P 500 i przeskalować ten bezwzględny 

poziom cen do tego zakresu. Jednak prawdopodobnie otrzymasz bardzo małe liczby, które mają 

niewielki zakres zmienności. Z drugiej strony różnica z tygodnia na tydzień ma znacznie mniejszy ogólny 

zakres, a gdy te różnice są skalowane do zakresu od 0 do 1, masz znacznie większą zmienność. 

Wybranym przez nas wyjściem jest zmiana S&P 500 z bieżącego tygodnia na 10 tygodni od teraz jako 

procent wartości z bieżącego tygodnia. 

Wybór odpowiednich wejść 

Dane wejściowe do sieci muszą być cotygodniowymi zmianami wskaźników, które mają pewne 

znaczenie dla indeksu S&P 500. Jest to złożony problem prognozowania i możemy tylko zgadywać 

niektóre zależności. Jest to jedna z nieodłącznych zalet korzystania z sieci neuronowych do 

prognozowania; jeśli związek jest słaby, sieć nauczy się go automatycznie ignorować. Pamiętaj jednak, 

że chcesz zminimalizować DOF, jak wspomniano wcześniej. W tym przykładzie wybieramy zestaw 

danych, który reprezentuje stan rynków finansowych i gospodarki. Wybrane wejścia są wymienione 

jako: 

• Poprzednia akcja cenowa w indeksie S&P 500, w tym zamknięcie lub końcowa wartość indeksu 

• Wskaźniki szerokości dla rynku akcji, w tym liczba postępujących i spadających emisji akcji na giełdzie 

nowojorskiej (NYSE) 

• Inne wskaźniki techniczne, w tym liczba nowych maksimów i nowych minimów osiągniętych w ciągu 

tygodnia dla rynku NYSE. Daje to pewną wskazówkę na temat siły trendu wzrostowego lub 

spadkowego. 

• Stopy procentowe, w tym stopy krótkoterminowe w Rentowności Trzymiesięcznych Bonów 

Skarbowych oraz długoterminowe w Rentowności 30-letnich Obligacji Skarbowych. 

Innymi możliwymi danymi wejściowymi mogły być statystyki rządowe, takie jak wskaźnik cen 

konsumpcyjnych, liczba rozpoczętych budów i stopa bezrobocia. Nie zostały one wybrane, ponieważ 

długoterminowe i krótkoterminowe stopy procentowe zwykle obejmują już te dane. Zachęcamy do 

eksperymentowania z innymi danymi wejściowymi i pomysłami. Wszystkie wymienione dane można 

uzyskać w domenie publicznej, np. z publikacji finansowych oraz z witryn FTP w Internecie dla 

Departamentu Handlu i Rezerwy Federalnej, a także z sprzedawcy komercyjni . W Internecie cały czas 

pojawiają się nowe źródła. 

Wybór architektury sieci 

Warstwy wejściowe i wyjściowe są ustalone przez liczbę wejść i wyjść, których używamy. W naszym 

przypadku wyjściem jest pojedyncza liczba, oczekiwana zmiana indeksu S&P 500 za 10 tygodni. 



Rozmiar warstwy wejściowej będzie podyktowany liczbą danych wejściowych, które mamy po 

wstępnym przetworzeniu. Więcej na ten temat zobaczysz wkrótce. Warstwy środkowe mogą mieć 

wartość 1 lub 2. Najlepiej wybrać najmniejszą liczbę neuronów możliwą dla danego problemu, aby 

umożliwić uogólnienie. Jeśli neuronów jest za dużo, będziesz miał tendencję do zapamiętywania 

wzorów. Użyjemy jednej ukrytej warstwy. Ogólnie zaleca się, aby rozmiar pierwszej warstwy ukrytej 

wynosił od połowy do trzech razy rozmiar warstwy wejściowej. Jeśli obecna jest druga warstwa ukryta, 

możesz mieć od trzech do dziesięciu razy więcej neuronów wyjściowych. Najlepszym sposobem 

określenia optymalnego rozmiaru jest metoda prób i błędów. 

UWAGA: Powinieneś upewnić się, że istnieje wystarczająca liczba przykładów treningu dla twoich 

ciężarów, które można trenować. Innymi słowy, twoja architektura może być podyktowana liczbą 

przykładów szkolenia danych wejściowych lub faktów, które masz. W idealnym świecie chciałbyś mieć 

około 10 lub więcej faktów na każdą wagę. W przypadku architektury 10-10-1 istnieje (10X10 + 10X1 = 

110 wag), więc powinieneś dążyć do około 1100 faktów. Im mniejszy stosunek faktów do wag, tym 

większe prawdopodobieństwo niedotrenowania swojej sieci, co prowadzi do bardzo słabej zdolności 

generalizacji. 

Wstępne przetwarzanie danych 

Rozpoczynamy teraz wstępne przetwarzanie. Jak wspomniano wcześniej, najprawdopodobniej to 

właśnie tam, jako projektant sieci neuronowych, spędzisz większość swojego czasu. 

Widok surowych danych 

Spójrzmy na surowe dane dotyczące problemu, który chcemy rozwiązać. Istnieje kilka sposobów na 

rozpoczęcie wstępnego przetwarzania danych w celu zmniejszenia liczby danych wejściowych i 

zwiększenia zmienności danych: 

• Użyj współczynnika postępów/spadków zamiast każdej wartości osobno. 

• Stosuj stosunek Nowe maks./nowe minim. zamiast każdej wartości osobno. 

Pozostały nam następujące wskaźniki: 

1. Rentowność trzymiesięcznych bonów skarbowych 

2. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych 

3. Problemy z awansem/spadkiem NYSE 

4. NYSE Nowe wzloty/nowe upadki 

5. Cena zamknięcia S&P 500 

Surowe dane za okres od 4 stycznia 1980 r. do 28 października 1983 r. są traktowane jako okres uczący, 

łącznie 200 tygodni danych. Kolejne 50 tygodni jest trzymane w rezerwie na okres testowy, aby 

sprawdzić, czy prognozy są ważne poza interwałem treningowym. Ostatnia data tego okresu to 19 

października 1984 r. Przyjrzyjmy się teraz surowym danym. (Otrzymujesz dane na dysku dostępnym w 

tej książce, które obejmują okres od stycznia 1980 r. do grudnia 1992 r.) Na poniższych rysunkach 

zobaczysz szereg tych wskaźników wykreślonych w interwałach treningowych i testowych: 

• Rysunek przedstawia indeks giełdowy S&P 500. 



 

• Wykres przedstawia obligacje długoterminowe oraz krótkoterminowe oprocentowanie 3-

miesięcznych bonów skarbowych. 

 

• Wykres przedstawia niektóre wskaźniki szerokości na NYSE, liczbę akcji na plusie/liczbę akcji 

spadających, a także stosunek nowych maksimów do nowych minimów na NYSE 

 

Próbka kilku linii wygląda jak następujące dane w tabeli 14.1. Zauważ, że kolejność parametrów jest 

taka sama, jak wymieniona powyżej. 



 

   

Wyróżnij funkcje w danych 

Dla każdego z pięciu danych wejściowych chcemy użyć funkcji do podświetlenia typu szybkości zmian 

funkcji. W tym celu użyjemy następującej funkcji (jak pierwotnie zaproponował Jurik). 

ROC(n) = (wejście(t) - BA(t - n)) / (wejście(t)+ BA(t - n)) 

gdzie: input(t) to bieżąca wartość wejścia, a BA(t - n) to pięciojednostkowa średnia blokowa sąsiednich 

wartości wyśrodkowanych wokół wartości sprzed n okresów. Teraz musimy zdecydować, ile z tych 

funkcji potrzebujemy. Ponieważ prognozujemy 10 tygodni w przyszłość, będziemy pobierać dane 

nawet za 10 tygodni. To będzie ROC(10). Wykorzystamy również jeszcze jedną stopę zmian, ROC(3). 

Dodaliśmy teraz 5*2 = 10 wejść do naszej sieci, łącznie 15. Całe wstępne przetwarzanie można wykonać 

za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Oto, co otrzymujemy (Tabela 14.2) po wykonaniu średnich 

blokowych. Przykład: BA3MoBills za 1/18/80 = (3MoBills (1/4/80) + 3MoBills (1/11/80) + 3MoBills 

(1/18/80) + 3MoBills(1/25/80) + 3MoBills(2 /1/80))/5. 



 



 

   



    

Przyjrzyjmy się teraz dalszej części tej tabeli, która składa się z nowych 10 wartości wskaźników ROC  

 



    

UWAGA: Pamiętaj, że nie otrzymasz wypełnionych wierszy do 28.03.90, ponieważ mamy wskaźnik ROC 

zależny od wartości średniej bloku 10 tygodni przed nim. Pierwsza średnia wartość bloku jest 

generowana 1/1/80, dwa tygodnie po uruchomieniu zestawu danych. Wszystko to wskazuje, że 

będziesz musiał odrzucić pierwszych 12 wartości w zestawie danych, aby uzyskać pełne wiersze, zwane 

również kompletnymi faktami. 

Normalizacja zasięgu 

Mamy teraz wartości w oryginalnych pięciu kolumnach danych, które mają bardzo duży zakres. 

Chcielibyśmy w jakiś sposób zmniejszyć zasięg. Korzystamy z następującej funkcji: 

nowa wartość = (stara wartość - średnia)/ (maksymalny zakres) 

Odnosi się to do odległości od średniej wartości w kolumnie jako ułamek maksymalnego zakresu dla 

tej kolumny. Należy zanotować wartość Zakresu maksymalnego i Średnia, aby można było 

odnormalizować dane po otrzymaniu wyniku. 

Cel 

Zadbaliśmy o wszystkie nasze wejścia, które mają numer 15. Ostatnią informacją jest cel. Celem 

określonym na początku tego ćwiczenia jest przewidzenie zmiany procentowej 10 tygodni w przyszłość. 

Musimy przesunąć czas zamknięcia S&P 500 o 10 tygodni wstecz, a następnie obliczyć wartość jako 

zmianę procentową w następujący sposób: 

Wynik = 100 X ((S&P 10 tygodni do przodu) - (S&P w tym tygodniu))/(S&P w tym tygodniu). 

Daje nam to wartość, która waha się od -14,8 do + 33,7. To nie jest jeszcze w takiej formie, jakiej 

potrzebujemy. Jak pamiętasz, wyjście pochodzi z funkcji sigmoid, która jest ograniczona do 0 do +1. 



Najpierw dodamy 14,8 do wszystkich wartości, a następnie przeskalujemy je o współczynnik 0,02. 

Spowoduje to skalowanie celu, który waha się od 0 do 1. 

przeskalowany cel = (wynik + 14,8) X 0,02 

Ostateczny plik danych ze skalowanym celem pokazanym wraz z  przeskalowanymi oryginalnymi 

sześcioma kolumnami danych przedstawiono poniżej. 

 

Przechowywanie danych w różnych plikach 

Należy umieścić pierwsze 200 wierszy w pliku training.dat (dostarczonym na dołączonej dyskietce), a 

kolejne 40 wierszy danych w innym pliku test.dat do wykorzystania w testach. Więcej na ten temat 

przeczytasz wkrótce. Na tej dyskietce znajduje się również więcej danych w postaci surowej, abyś mógł 

przeprowadzić dalsze eksperymenty. 

Szkolenia i testy 

Mając dostępne dane treningowe, konfigurujemy symulację. Liczba wejść to 15, a wyjść to 1. Łącznie 

używane są trzy warstwy ze środkową warstwą o rozmiarze 5. Ta liczba powinna być jak najmniejsza, 



aby uzyskać akceptowalne wyniki. Optymalne rozmiary i liczbę warstw można znaleźć tylko metodą 

prób i błędów. Po każdym biegu możesz spojrzeć na błąd ze zbioru treningowego i ze zbioru testowego. 

Używanie symulatora do obliczania błędu 

Błąd zestawu testowego uzyskuje się uruchamiając symulator w trybie Trening (trzeba tymczasowo 

skopiować dane testowe z oczekiwanymi wyjściami do pliku training.dat) na jeden cykl z obciążnikami 

załadowanymi z pliku obciążników. Ponieważ jest to ostatni i jedyny cykl, wagi nie są modyfikowane i 

można uzyskać odczyt średniego błędu. Więcej informacji na temat trybów testowych i treningowych 

symulatora można znaleźć w Części 13. Takie podejście przyjęto w przypadku pięciu przebiegów 

symulatora po 500 cykli każdy. Tabela  podsumowuje wyniki wraz z zastosowanymi parametrami. Błąd 

staje się coraz lepszy z każdym przebiegiem do przebiegu nr 4. W przebiegu nr 5 błąd zestawu 

treningowego zmniejsza się, ale błąd zestawu testowego wzrasta, wskazując na początek 

zapamiętywania. Przebieg nr 4 jest używany do ostatecznych wyników sieci, pokazując błąd RMS 

zestawu testowego wynoszący 13,9% i błąd zestawu treningowego wynoszący 6,9%. 

 

UWAGA: Jeśli stwierdzisz, że błąd zestawu testowego nie zmniejsza się znacznie, podczas gdy błąd 

zestawu treningowego nadal powoduje znaczne postępy, oznacza to, że zaczyna się zapamiętywanie 

(w przykładzie przebieg nr 5). Ważne jest, aby monitorować zestawy testowe, których używasz podczas 

treningu, aby upewnić się, że ma miejsce dobre, uogólnione uczenie się, a nie zapamiętywanie lub 

nadmierne dopasowanie danych. W pokazanym przypadku, błąd zestawu testowego poprawiał się aż 

do przebiegu nr 5, w którym błąd zestawu testowego uległ degradacji. Musisz ponownie przejść do 12-

etapowego procesu projektowania modelu prognozowania, aby wprowadzić dalsze ulepszenia 

wykraczające poza to, co zostało osiągnięte. 

Aby zobaczyć dokładną korelację, możesz skopiować dowolny okres, z usuniętymi polami wyjściowymi 

wartości oczekiwanej, do pliku test.dat. Następnie uruchamiasz symulator w trybie testowym i 

otrzymujesz z symulatora wartość wyjściową dla każdego wektora wejściowego. Następnie możesz to 

porównać z oczekiwaną wartością w zestawie treningowym lub zestawie testowym. Teraz, gdy 

skończyłeś, musisz cofnąć normalizację danych, aby uzyskać odpowiedź w zakresie zmiany indeksu S&P 

500. To, co udało Ci się osiągnąć, to sposób, w jaki możesz uzyskać dane z gazet finansowych, takich 

jak Barron's lub Investor's Business Daily, i wprowadzić dane z bieżącego tygodnia do wytrenowanej 

sieci neuronowej, aby uzyskać prognozę tego, co indeks S&P 500 prawdopodobnie zrobić dziesięć 

tygodni od teraz. Oto kroki, aby cofnąć normalizację: 

1. Weź przewidywaną przeskalowaną wartość docelową i oblicz wartość wyniku jako Wynik 

=(Skalowana wartość docelowa/0,02) - 14,8 

2. Weź wynik z kroku 1 (który jest zmianą procentową za 10 tygodni od teraz) i oblicz przewidywaną 

wartość, Przewidywany S&P za 10 tygodni = (Wartość S&P z tego tygodnia) (1+ Wynik/100) 

Tylko początek 



To tylko bardzo krótka ilustracja (nie przeznaczona do handlu!) tego, co można zrobić z sieciami 

neuronowymi w prognozowaniu finansowym. Musisz dalej analizować dane, dostarczać więcej 

wskaźników predykcyjnych i optymalizować/przeprojektować architekturę sieci neuronowej, aby 

uzyskać lepszą generalizację i mniejszy błąd. Musisz przedstawić wiele, wiele więcej przypadków 

testowych reprezentujących różne warunki rynkowe, aby mieć solidny predyktor, z którym można 

handlować. Wykres oczekiwanych i przewidywanych wyników dla zbioru testowego i zbioru uczącego 

pokazano na rysunku. Tutaj do wyjścia używane są znormalizowane wartości. Zauważ, że błąd wynosi 

średnio około 13,9% w zestawie testowym i 6,9% w zestawie uczącym. Widać, że zestaw testowy na 

początku spisywał się dobrze, ale w ostatnich tygodniach wykazywał duże rozbieżności. 

 

Kroki przetwarzania wstępnego przedstawione w tym rozdziale powinny służyć jako jeden przykład 

rodzajów kroków, których możesz użyć. Istnieje wiele różnych metod analitycznych i statystycznych, 

które można wykorzystać w przetwarzaniu wstępnym. Aby zastosować dane rozmyte, możesz użyć 

programu takiego jak program fuzzifier, który został opracowany w rozdziale 3, aby wstępnie 

przetworzyć niektóre dane. 

Co dalej? 

Od tego momentu możesz przeprowadzić wiele innych eksperymentów. Wybrany przykład dotyczył 

prognozowania finansowego. Ale z pewnością możesz wypróbować symulator w innych problemach, 

takich jak prognozowanie sprzedaży, a może nawet prognozowanie pogody. Kluczem do wszystkich 

aplikacji jest jednak sposób prezentacji i ulepszania danych oraz praca z wyborem parametrów metodą 

prób i błędów. Przed zakończeniem tego rozdziału omówimy więcej tematów związanych z 

przetwarzaniem wstępnym i przedstawimy kilka studiów przypadku dotyczących prognoz finansowych. 

Jeśli jesteś bardziej zainteresowany tym obszarem, powinieneś rozważyć sugestie zawarte w 12-

etapowym podejściu do projektowania modeli prognozowania i zbadać niektóre z zasobów 

wymienionych na końcu tego rozdziału. 

Analiza techniczna i wstępne przetwarzanie sieci neuronowych 

Nie możemy przecenić znaczenia przetwarzania wstępnego w opracowaniu modelu prognostycznego. 

Istnieje wiele informacji związanych z badaniem zachowań rynków finansowych, zwanych analizą 

techniczną. Możesz użyć badań matematycznych zdefiniowanych przez analizę techniczną, aby 

wstępnie przetworzyć dane wejściowe w celu ujawnienia funkcji predykcyjnych. Przedstawimy próbkę 

badań analizy technicznej, które można wykorzystać, wraz ze wzorami i wykresami. 

Średnie kroczące 

Średnie kroczące są bardzo szeroko stosowane do uchwycenia podstawowego trendu ruchu 

cenowego. Średnie kroczące to proste filtry, które uśredniają dane w ruchomym oknie. Popularne 

średnie kroczące obejmują 5-, 10- i 20-okresowe średnie kroczące. Poniżej przedstawiono wzór dla 

prostej średniej ruchomej SMA: 



 

Wykładnicza średnia krocząca to ważona średnia krocząca, która przywiązuje większą wagę do 

najnowszych danych. Wzór na ten wskaźnik, EMA, jest następujący: 

 

Pęd i tempo zmian 

Momentum to tak naprawdę prędkość, czyli tempo zmiany ceny w czasie. Wzór na to jest 

 

Wskaźnik Rate of Change jest w rzeczywistości stosunkiem. Jest to aktualna cena podzielona przez cenę 

z jakiegoś przedziału, a, temu podzielona przez stałą. Konkretnie, 

 

Wskaźnik siły względnej 

Wskaźnik siły względnej (RSI) to siła zamknięcia w górę w stosunku do zamknięcia w dół w określonym 

przedziale czasu. Jest obliczany w przedziale czasu T jako : 

 

Typowy przedział czasu, T, wynosi 14 dni. Założenie przy użyciu RSI jest takie, że wyższe wartości 

zamknięć w górę w stosunku do zamknięć w dół wskazują na silny rynek, a odwrotnie wskazuje na rynki 

słabe. 

Procent R 

Ten wskaźnik mierzy, gdzie w ostatnim przedziale cen dzisiejsza cena spada. Wskaźnik zakłada, że ceny 

powracają do swojej średniej. Niski %R wskazuje, że ceny osiągają górną granicę zakresu, a wysoki %R 

wskazuje, że ceny są najniższe w zakresie. Formuła to: 

 

Wskaźnik wypłat Herricka 



Ten wskaźnik wykorzystuje inne dane rynkowe, które są dostępne oprócz informacji o cenie. 

Wykorzystuje wielkość papieru wartościowego, która w przypadku akcji jest liczbą akcji w obrocie na 

akcje w określonym przedziale czasu. Wykorzystuje również otwarte zainteresowanie, które jest 

wartością całkowitej liczby otwartych transakcji w określonym czasie. W przypadku kontraktów 

terminowych na towary jest to liczba otwartych pozycji krótkich i długich. Niniejsze badanie próbuje 

zmierzyć przepływ pieniędzy na rynek i z rynku. Wzór na to jest następujący (zauważ, że tick to 

najmniejszy dopuszczalny ruch na danym rynku): 

 

wtedy 

 

MACD 

Wskaźnik MACD (ang. Moving Average Convergence Divergence) jest różnicą między dwiema średnimi 

ruchomymi i informuje, kiedy na rynku występują krótkoterminowe warunki wykupienia lub 

wyprzedania. Wzór wygląda następująco: 

 

wtedy 

 

Ostateczna formuła skutecznie wykonuje kolejne wykładnicze wygładzanie różnicy dwóch średnich 

ruchomych, na przykład w okresie 9 tygodni. 

„Stochastyka” 

Ten wskaźnik nie ma absolutnie nic wspólnego z procesami stochastycznymi. Powód nazwy jest 

tajemnicą, ale wskaźnik składa się z dwóch części: %K i %D, która jest średnią ruchomą %K. 

Skrzyżowanie tych linii wskazuje obszary wykupienia i wyprzedania. Formuły są następujące: 

 

Objętość bilansowa 



Wskaźnik wolumenu bilansowego (OBV) został stworzony, aby spróbować odkryć wzorce akumulacji i 

dystrybucji dużego gracza na giełdzie. Jest to skumulowana suma danych dotyczących wolumenu, 

określona w następujący sposób: 

Jeśli dzisiejsze zamknięcie jest większe niż wczorajsze zamknięcie 

OBVt = OBVt-1 + 1 

Jeśli dzisiejsze zamknięcie jest mniejsze niż wczorajsze 

OBVt = OBVt-1 - 1 

Wartość bezwzględna indeksu nie jest ważna; zwraca się uwagę tylko na kierunek i trend. 

Akumulacja-Dystrybucja 

Ten wskaźnik robi dla ceny to, co OBV dla wolumenu. 

Jeśli dzisiejsze zamknięcie jest większe niż wczorajsze zamknięcie: 

ADt = ADt-1 + (Closet - Lowt) 

Jeśli dzisiejsze zamknięcie jest mniejsze niż wczorajsze 

ADt = ADt-1 + (Hight - Closet) 

Przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądają te wskaźniki. Rysunek 14.7 przedstawia wykres słupkowy, który jest 

wykresem danych cenowych w funkcji czasu, wraz z następującymi wskaźnikami: 

• Dziesięciojednostkowa średnia krocząca 

• Dziesięciojednostkowa wykładnicza średnia krocząca 

• Pęd 

• MACD 

• Procent R 

 

Przedstawiony okres to 5-minutowe słupki dla kontraktu futures S&P 500 z września 1995 roku. Górna 

część każdego paska wskazuje najwyższą wartość („wysoką”) dla tego przedziału czasu, dolna wskazuje 

najniższą wartość („niska”), a poziome linie na pasku wskazują początkową („otwartą”) i końcową („ 

zamknij”) wartości dla przedziału czasu. Rysunek przedstawia kolejny wykres słupkowy akcji Intel 

Corporation w okresie od grudnia 1994 do lipca 1995, gdzie każdy słupek reprezentuje dzień 

aktywności. Wyświetlane są również następujące wskaźniki. 

• Tempo zmian 

• Siła względna 



• Stochastyka 

• Akumulacja-Dystrybucja 

 

Widziałeś kilka z setek wskaźników technicznych, które do tej pory wymyślono. Nowe wskaźniki 

powstają szybko, ponieważ dziedzina analizy technicznej zyskuje na popularności i naśladowaniu. 

Istnieją również badania rozpoznawania wzorców, takie jak formacje przypominające flagi lub 

proporczyki, a także bardziej egzotyczne rodzaje badań, takie jak liczenie fal Elliota. Więcej informacji 

na temat tych i innych badań można znaleźć w książkach poświęconych analizie technicznej (np. 

Murphy). Wstępne przetwarzanie neuronowe za pomocą narzędzi analizy technicznej, a także 

tradycyjnych narzędzi analizy inżynierskiej, takich jak szeregi Fouriera, falki i fraktale, może być bardzo 

przydatne w znajdowaniu wzorców predykcyjnych do prognozowania. 

Co zgłosili inni 

W tej końcowej części  przedstawiamy kilka studiów przypadków udokumentowanych w czasopismach 

i książkach, aby dać wyobrażenie o dotychczasowych sukcesach lub niepowodzeniach sieci 

neuronowych w prognozowaniu finansowym. Należy pamiętać, że najlepsze (= najbardziej opłacalne) 

wyniki zwykle nigdy nie są zgłaszane (aby nie stracić przewagi konkurencyjnej)! Pamiętaj też, że 

nieefektywność rynku, którą wykorzystano wczoraj, może już nie być taka sama, jak dziś. 

Czy trzylatek może handlować towarami? 

Cóż, Hillary Clinton z pewnością może handlować towarami, ale trzylatka też? W swoim artykule 

„Handel towarami z trzylatkiem” J.E. Collard opisuje sieć neuronową z rzekomą inteligencją trzylatka. 

Aplikacja wykorzystywała sieć ze sprzężeniem zwrotnym z propagacją wsteczną o architekturze 37-30-

1. Sieć została przeszkolona, aby kupować („zajmować pozycję długą”) lub sprzedawać („zajmować 

pozycję krótką”) na rynku kontraktów terminowych na żywe bydło. Zestaw szkoleniowy składał się z 

789 faktów dla dni handlowych w latach 1988, 1989, 1990 i 1991. Każdy wektor wejściowy składał się 

z 18 podstawowych wskaźników i sześciu rynkowych zmiennych technicznych (otwarte, wysokie, 

niskie, zamknięte, otwarte zainteresowanie, wolumen). Sieć mogłaby zostać przeszkolona w celu 

uzyskania prawidłowych wyników dla wszystkich z wyjątkiem 11 z 789 faktów. W pełni wyszkolona sieć 

została wykorzystana przez 178 kolejnych dni handlowych w 1991 roku. Skumulowany zysk wzrósł w 

tym okresie z 0 USD do 1547,50 USD dzięki wymianie jednego kontraktu na żywe bydło. Największa 

strata w transakcji wyniosła 601,74 USD, a największy zysk w transakcji 648,30 USD. 

Prognozowanie rentowności bonów skarbowych i obligacji skarbowych 

Milam Aiken zaprojektował sieć propagacji wstecznej ze sprzężeniem do przodu, która przewidywała 

stawki bonów skarbowych i porównywała uzyskaną przez niego prognozę z prognozami czołowych 

amerykańskich ekonomistów. Wyniki pokazały, że sieć neuronowa, biorąc pod uwagę te same dane, 

wykonała lepsze prognozy (błąd bezwzględny 0,18 w porównaniu z 0,71). Aiken wykorzystał 250 serii 

danych ekonomicznych, aby zobaczyć korelację z rachunkami skarbowymi i wykorzystał tylko te serie, 

które wykazały wiodącą korelację: indeks wiodących wskaźników ekonomicznych Departamentu 



Handlu, krótki indeks kompozytowy Centrum Badań nad Międzynarodowym Cyklem Biznesowym 

(CIBCR) oraz CIBCR Long Leading Composite Index. Wcześniejsze dane dla tych trzech wskaźników za 

ostatnie cztery lata (łącznie 12 wejść) wykorzystano do przewidzenia średniej rocznej stopy bonów 

skarbowych (jeden wynik) na bieżący rok. Guido Deboeck i Masud Cader zaprojektowali rentowne 

systemy transakcyjne dla dwuletnich i dziesięcioletnich skarbowych papierów wartościowych. 

Wykorzystali sieci neuronowe ze sprzężeniem do przodu z algorytmem uczenia zwanym rozszerzoną 

delta-bar-delta (EDBD), który jest wariantem propagacji wstecznej. Próbki szkoleniowe składające się 

ze 100 faktów zostały wybrane z 1120 dni handlowych w okresie od 1 lipca 1989 do 30 czerwca 1992. 

Okres testowy obejmował ponad 150 dni handlowych od 1 lipca 1992 do 30 grudnia 1992. Wydajność 

zestawu testowego była monitorowano co N tysięcy cykli treningowych, a procedura treningowa była 

zatrzymywana, gdy wydajność na zestawie testowym uległa pogorszeniu. (Jest to ta sama procedura, 

którą zastosowaliśmy przy opracowywaniu modelu dla S&P 500.) Kryterium używanym do oceny 

wydajności modelu był stosunek średniego zysku do maksymalnej wartości wypłaty, która jest 

największą niezrealizowaną stratą odnotowaną w okresie handlu. Portfel oddzielnych 

zaprojektowanych systemów transakcyjnych dla dwuletnich i dziesięcioletnich papierów 

wartościowych dał następujące wyniki: W okresie 4,5 roku portfel zawierał łącznie 133 transakcje z 

65% zyskownymi transakcjami i maksymalnym wykorzystaniem 64 punktów bazowych, czyli tysięcy 

jednostek dla rentowności obligacji. Całkowity zysk wyniósł w tym okresie 677 punktów bazowych, 

przy czym maksymalny zysk w jednej transakcji wyniósł 52 punkty bazowe, a maksymalna strata w 

jednej transakcji 47 punktów bazowych. 

Stabilność i niezawodność tego systemu sprawdzono przy użyciu ponad 1000 ruchomych okien 

czasowych o czasie trwania 3-miesięcznym, 6-miesięcznym i 12-miesięcznym w przedziale 4,5 roku 

oraz odnotowując odchylenia standardowe w zyskach i maksymalnym wykorzystaniu środków. 

Maksymalny spadek wahał się od 30 do 48 punktów bazowych. Sieci neuronowe a prognozowanie 

szeregów czasowych Boxa-Jenkinsa Ramesh Sharda i Rajendra Patil użyli standardowej sieci propagacji 

wstecznej ze sprzężeniem do przodu 12-12-1 i porównali wyniki z metodologią Box-Jenkinsa do 

prognozowania szeregów czasowych. Prognozowanie Box-Jenkinsa jest tradycyjną techniką 

prognozowania szeregów czasowych. Do oceny autorzy wykorzystali 75 różnych szeregów czasowych. 

Wyniki pokazały, że sieci neuronowe osiągnęły lepsze MAPE (średni bezwzględny błąd procentowy) ze 

średnią dla wszystkich 75 MAPE szeregów czasowych wynoszącą 14,67 w porównaniu z 15,94 dla 

podejścia Box-Jenkinsa. 

Sieci neuronowe a analiza regresji 

Leorey Marquez i inni porównał modelowanie sieci neuronowych ze standardową analizą regresji. 

Autorzy zastosowali sieć ze sprzężeniem do przodu z propagacją wsteczną o strukturze 1-6-1. 

Wykorzystali trzy formy funkcjonalne znalezione w analizie regresji: 

1. Y = B0 + B1 X + e 

2. Y = B0 + B1 log(X) + e 

3. Y = B0 + B1/X + e 

Dla każdego z tych formularzy wygenerowano 100 par danych (x,y) dla tego „prawdziwego” modelu. 

Teraz sieć neuronowa została wytrenowana na tych 100 parach danych. Sieć wygenerowała 

dodatkowe 100 punktów danych w celu przetestowania zdolności prognozowania sieci. Wyniki 

pokazały, że sieć neuronowa osiągnęła MAPE w granicach 0,6% prawdziwego modelu, co jest wynikiem 

bardzo dobrym. Model sieci neuronowej najlepiej przybliżył model liniowy. Przeprowadzono również 

eksperyment z celową błędną specyfikacją niektórych punktów danych. Model sieci neuronowej 



również wypadł dobrze w tych przypadkach, ale porównywalnie gorzej w przypadku modelu 

odwrotnego. 

Hierarchiczna sieć neuronowa 

Mendelsohn opracował wielopoziomową sieć neuronową, jak pokazano na rysunku. Tutaj pięć sieci 

neuronowych jest rozmieszczonych w taki sposób, że cztery wyjścia sieciowe zasilają tę końcową sieć. 

Cztery sieci są przeszkolone do generowania trendu wysokiego, niskiego, krótkoterminowego i 

średnioterminowego dla konkretnego instrumentu finansowego. Ostateczna sieć bierze te cztery 

wyjścia jako dane wejściowe i tworzy wskaźnik punktu zwrotnego. 

 

Każda sieć została przeszkolona i przetestowana przez 1200 dni w okresie od 1988 do 1992 roku (33% 

wykorzystane do testów). Wstępne przetwarzanie zostało zrealizowane przy użyciu różnic danych 

wejściowych i pewnych technicznych analiz analitycznych: 

• Średnie kroczące 

• Wykładnicze średnie kroczące 

• Wskaźniki stochastyczne 

W przypadku sieci, która generuje przewidywaną wysoką wartość, średni błąd wahał się od 7,04% do 

7,65% dla różnych rynków finansowych w okresie testowym, w tym kontraktów terminowych na 

obligacje skarbowe, eurodolara, jena japońskiego i S&P 500. 

Metodologia przewidywania rynku „walk-forward” 

Metodologia, która jest czasami stosowana w projektowaniu sieci neuronowych, to szkolenie i 

testowanie typu walk-forward. Oznacza to, że wybierasz przedział czasu (np. sześć miesięcy), w którym 

trenujesz sieć neuronową i testujesz sieć w kolejnym przedziale. Następnie przesuwasz okno 

treningowe i testowe do przodu, na przykład o jeden miesiąc, i powtarzasz ćwiczenie. Robisz to przez 

interesujący Cię okres, aby zobaczyć wyniki prognozy. Zaletą tego podejścia jest maksymalizacja 

zdolności sieci do modelowania niedawnej przeszłości podczas prognozowania. Wadą jest to, że sieć 

zapomina o cechach rynku, które miały miejsce przed oknem szkoleniowym. Takashi Kimoto i in. 

wykorzystał metodologię walk forward w projektowaniu systemu transakcyjnego dla Fujitsu i Nikko 

Papiery Wartościowe. Oni również, podobnie jak Mendelsohn, używają hierarchicznej sieci 

neuronowej złożonej z indywidualnych sieci neuronowych ze sprzężeniem do przodu. Prognozę TOPIX, 

która jest japońskim odpowiednikiem Dow Jones Industrial Average, została wykonana przez 33 

miesiące od stycznia 1987 do września 1980. Na pierwszym poziomie hierarchii wykorzystano cztery 

sieci wyszkolone na danych cenowych i danych ekonomicznych. Wyniki zostały przekazane do 

końcowej sieci, która generowała sygnały kupna i sprzedaży. Wydajność systemu transakcyjnego 

osiągnęła wynik o 20% lepszy niż strategia kup i trzymaj dla TOPIX. 

System transakcyjny z podwójnym potwierdzeniem 

Jeremy Konstenius omawia system transakcyjny dla indeksu S&P 400 z holograficzną siecią neuronową, 

która różni się od sieci neuronowej ze sprzężeniem do przodu z propagacją wsteczną. Sieć 

holograficzna wykorzystuje liczby zespolone do wprowadzania i wyprowadzania danych z neuronów, 



które są matematycznie bardziej złożone niż neurony sieci ze sprzężeniem do przodu. Autor 

wykorzystuje dwie wytrenowane sieci do prognozowania kierunku na następny dzień na podstawie 

danych z ostatnich 10 dni. Każda sieć korzysta z danych wejściowych, które są hamowane, odejmując 

średnią ruchomą od danych. Sieć 1 używa detrendowanych wartości zamknięcia. Sieć 2 używa 

detrended High wartości. Jeśli obie sieci zgadzają się lub potwierdzają się nawzajem, następuje 

wymiana. Inaczej nie ma handlu. Sieć 1 wykazała dokładność 61,9% dla pięciomiesięcznego okresu 

testowego (okres szkolenia obejmował dwa lata przed okresem testowym), podczas gdy Sieć 2 również 

wykazała dokładność 61,9%. Łącząc obie sieci, Konstenius osiągnął dokładność 65,82%. 

Predyktor punktu zwrotnego 

To podejście do sieci neuronowych zostało omówione przez Michitaka Kosaka i in. (1991). Omawiają 

zastosowanie sieci propagacji wstecznej ze sprzężeniem do przodu do opracowania sygnałów 

kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Zbierałbyś szeregi czasowe dotyczące cen akcji i chciałbyś 

znaleźć trendy w danych, aby zmiany kierunku trendu dostarczały ci punktów zwrotnych, które 

interpretujesz jako sygnały kupna lub sprzedaży. Musisz wymienić te czynniki, które Twoim zdaniem 

mają jakikolwiek wpływ na cenę badanego papieru wartościowego. Musisz również określić, w jaki 

sposób mierzysz te czynniki. Następnie formułujesz nieliniową funkcję łączącą czynniki z Twojej listy i 

przeszłe, niezależnie od wielu cen Twojego papieru wartościowego (twoje szeregi czasowe). Funkcja 

ma postać, jak Michitaka Kosaka, et al. (1991) ujął to, 

 

Tutaj zmieniasz h przez wartości 1, 2 itd., przechodząc w przyszłość o jeden dzień (okres) na raz. 

Zauważ, że szczegółowa postać funkcji F nie jest podana. To jest do skonfigurowania według własnego 

uznania. 

Możesz ustawić podobną funkcję dla x(t + h), ceny akcji w czasie t + h i mieć oddzielną sieć obliczającą 

ją przy użyciu paradygmatu propagacji wstecznej. Będziesz wtedy generował przyszłe ceny akcji i 

przyszłe sygnały kupna/sprzedaży ręka w rękę, ale równolegle. Michitaka Kosaka i in. (1991) donoszą, 

że wykorzystali dane szeregów czasowych z pięciu lat do identyfikacji modelu sieci oraz dane szeregów 

czasowych z okresu jednego roku do oceny wydajności prognozowania modelu, ze wskaźnikiem 

sukcesu 65% dla punktów zwrotnych. 

Prognozy S&P 500 i plamy słoneczne 

Michael Azoff w swojej książce o prognozowaniu szeregów czasowych za pomocą sieci neuronowych 

(patrz referencje) tworzy systemy sieci neuronowych do przewidywania indeksu S&P 500, a także do 

przewidywania chaotycznych szeregów czasowych, takich jak występowanie plam słonecznych. Azoff 

wykorzystuje sieci propagacji wstecznej ze sprzężeniem do przodu, z algorytmem treningowym 

zwanym adaptacyjnym, stromym zejściem, odmianą standardowego algorytmu. Dla szeregów 

czasowych plam słonecznych, architektury 6-5-1 i stosunku wektorów uczących do trenowalnych wag 

wynoszącym 5,1 osiąga błąd zestawu uczącego 12,9% i błąd zestawu testowego 21,4%. Seria ta składała 

się z rocznych liczb plam słonecznych z lat 1706-1914. Sześć lat kolejnych danych rocznych zostało 



wprowadzonych do sieci. Jedną z sieci wykorzystanych przez Azoff do prognozowania indeksu S&P 500 

była sieć 17-7-1. Stosunek wektorów treningowych do trenowalnych ciężarów wynosił 6,1. Osiągnięty 

błąd zestawu treningowego wyniósł 3,29%, a błąd zestawu testowego 4,67%. Dane wejściowe do tej 

sieci obejmowały dane cenowe, wskaźnik zmienności, który jest funkcją zakresu ruchu cen, oraz 

wskaźnik błądzenia losowego, badanie analizy technicznej. Krytyka prognozowania szeregów 

czasowych sieci neuronowych dla handlu Michael de la Maza i Deniz Yuret, menedżerowie Redfire 

Capital Management Group, sugerują, że miarą powinien być zwrot skorygowany o ryzyko, a nie błąd 

średniej kwadratowej do optymalizacji w aplikacji sieci neuronowej do handlu. Wskazują również, że 

w przypadku sieci neuronowych, podobnie jak w przypadku metod statystycznych, takich jak regresja 

liniowa, faktów danych, które wydają się niewytłumaczalne, nie można ignorować, nawet jeśli chcesz, 

aby tak było. Nie ma odpowiednika warunku „nie obchodzi” dla wyjścia sieci neuronowej. Ten rodzaj 

warunku może być ważną opcją dla środowisk handlowych, które nie mają „wykrywalnej regularności”, 

jak to ujęli autorzy, i dlatego tak naprawdę nie można nimi handlować. Niektóre rozwiązania dwóch 

postawionych problemów podano w następujący sposób: 

• Użyj algorytmu innego niż wsteczna propagacja, który pozwala na maksymalizację zwrotu 

skorygowanego o ryzyko, takiego jak symulowane wyżarzanie lub algorytmy genetyczne. 

• Przekształć dane wprowadzane do sieci tak, aby minimalizacja błędu średniej kwadratowej stała się 

równoznaczna z maksymalizacją zwrotu skorygowanego o ryzyko. 

• Użyj hierarchii (patrz hierarchiczna sieć neuronowa wcześniej w tej sekcji) sieci neuronowych, przy 

czym każda sieć jest odpowiedzialna za wykrywanie cech lub prawidłowości jednego składnika danych. 

Podsumowanie 

W tej Części przedstawiono zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu finansowym. Jako 

przykład kroków potrzebnych do opracowania modelu prognozowania sieci neuronowych, zmiana 

indeksu giełdowego Standard & Poor’s 500 została przewidziana 10 tygodni na podstawie danych 

tygodniowych dla pięciu wskaźników. Pokazano kilka przykładów preprocessingu danych dla sieci oraz 

zagadnienia w szkoleniu. Pod koniec okresu uczącego zaobserwowano, że zachodzi zapamiętywanie, 

ponieważ błąd w danych testowych uległ pogorszeniu, natomiast poprawił się błąd w zbiorze uczącym. 

Ważne jest, aby monitorować błąd w danych testowych (bez zmian masy ciała) podczas treningu, aby 

zapewnić utrzymanie zdolności uogólniania. Ostateczna sieć dała średni błąd RMS 6,9% w zestawie 

uczącym i 13,9% w zestawie testowym. Przykład prognozowania przedstawiony w tym rozdziale 

podkreśla łatwość użycia i szerokie zastosowanie algorytmu wstecznej propagacji błędów w przypadku 

dużych, złożonych problemów i zbiorów danych. Przedstawiono kilka przykładów badań w zakresie 

prognozowania finansowego, a także przedstawiono szereg pomysłów i rzeczywistych metodologii. 

Analiza techniczna została pokrótce omówiona z przykładami badań, które mogą być przydatne we 

wstępnym przetwarzaniu danych dla sieci neuronowych. 



Zastosowanie do optymalizacji nieliniowej 

Wstęp 

Optymalizacja nieliniowa to obszar badań operacyjnych, a skuteczne algorytmy dla niektórych 

problemów w tym obszarze są trudne do znalezienia. W tej Części opisujemy problem komiwojażera i 

omawiamy, jak ten problem jest sformułowany jako problem optymalizacji nieliniowej w celu 

wykorzystania sieci neuronowych (Hopfielda i Kohonena) do znalezienia optymalnego rozwiązania. 

Zaczniemy od wyjaśnienia pojęć optymalizacji liniowej, całkowitej liniowej i nieliniowej. Problem 

optymalizacji ma funkcję celu i zestaw ograniczeń na zmienne. Problem polega na znalezieniu wartości 

zmiennych, które prowadzą do optymalnej wartości funkcji celu przy spełnieniu wszystkich ograniczeń. 

Funkcja celu może być funkcją liniową w zmiennych lub może być funkcją nieliniową. Na przykład może 

to być funkcja wyrażająca całkowity koszt konkretnego planu produkcyjnego lub funkcja dająca zysk 

netto z grupy produktów, które dzielą dany zbiór zasobów. Celem może być znalezienie minimalnej 

wartości funkcji celu, jeśli na przykład reprezentuje ona koszt, lub znalezienie maksymalnej wartości 

funkcji zysku. Zasoby współdzielone przez produkty podczas ich wytwarzania są zwykle ograniczone 

lub mają inne ograniczenia w ich dostępności. Ta uwaga prowadzi do określenia ograniczeń dla 

problemu. Każde ograniczenie ma zwykle postać równania lub nierówności. Lewa strona takiego 

równania lub nierówności jest wyrażeniem w zmiennych dla problemu, a prawa strona jest stałą. Mówi 

się, że ograniczenia są liniowe lub nieliniowe w zależności od tego, czy wyrażenie po lewej stronie jest 

funkcją liniową czy nieliniową zmiennych. Problem programowania liniowego to problem optymalizacji 

z liniową funkcją celu oraz zbiorem ograniczeń liniowych. Problem programowania liniowego 

całkowitoliczbowego to problem programowania liniowego, w którym zmienne muszą mieć wartości 

całkowite. Problem optymalizacji nieliniowej ma jedno lub więcej ograniczeń nieliniowych i/lub funkcja 

celu jest nieliniowa. Oto kilka przykładów instrukcji, które określają funkcje celu i ograniczenia: 

• Liniowa funkcja celu: Maksymalizuj Z = 3X1 + 4X2 + 5,7X3 

• Liniowe ograniczenie równości: 13X1 - 4,5X2 + 7X3 = 22 

• Ograniczenie liniowej nierówności: 3,6X1 + 8,4X2 - 1,7X3 ≤ 10,9 

• Nieliniowa funkcja celu: Minimalizuj Z = 5X2 + 7XY + Y2 

• Nieliniowe ograniczenie równości: 4X + 3XY + 7Y + 2Y2 = 37,6 

• Nieliniowe ograniczenie nierówności: 4,8X + 5,3XY + 6,2Y2 ≥ 34,56 

Przykładem problemu programowania liniowego jest problem mieszania. Przykładem problemu z 

mieszaniem jest robienie lodów o różnych smakach, polegających na łączeniu różnych składników, 

takich jak cukier, różne orzechy itd., aby uzyskać różne ilości lodów o wielu smakach. Celem problemu 

jest znalezienie ilości poszczególnych smaków lodów do wyprodukowania przy danych zapasach 

wszystkich składników, tak aby łączny zysk był zmaksymalizowany. Przykładem problemu optymalizacji 

nieliniowej jest problem programowania kwadratowego. Wszystkie ograniczenia są liniowe, ale funkcja 

celu ma postać kwadratową. Forma kwadratowa jest wyrażeniem dwóch zmiennych z 2 dla sumy 

wykładników dwóch zmiennych w każdym członie. Przykładem problemu programowania 

kwadratowego jest prosty problem strategii inwestycyjnej, który można sformułować w następujący 

sposób. Chcesz zainwestować określoną kwotę w akcje wzrostowe i spekulacyjne, osiągając co 

najmniej 25% zwrotu. Chcesz ograniczyć swoją inwestycję w akcje spekulacyjne do nie więcej niż 40% 

całkowitej inwestycji. Zakładasz, że oczekiwany zwrot z akcji wzrostowych wynosi 18%, podczas gdy z 

akcji spekulacyjnych wynosi 38%. Załóżmy, że G i S reprezentują proporcję Twoich inwestycji 



odpowiednio w akcje wzrostowe i spekulacyjne. Do tej pory określiłeś następujące ograniczenia. Są to 

ograniczenia liniowe: 

G + S = 1 To mówi, że proporcje sumują się do 1. 

S ≤ 0,4 Oznacza to, że odsetek zainwestowany w akcje spekulacyjne nie jest ponad 40%. 

1,18G + 1,38S 1,25 Oznacza to, że oczekiwany zwrot z tych inwestycji powinien wynosić co najmniej 

25%. 

Teraz należy określić funkcję celu. Określiłeś już oczekiwany zwrot, jaki chcesz osiągnąć. Załóżmy, że 

jesteś konserwatywnym inwestorem i chcesz zminimalizować wariancję zwrotu. Wariancja jest formą 

kwadratową. Załóżmy, że jest to określone jako: 

2G2 + 3S2 - GS 

Ta kwadratowa forma, która jest funkcją G i S, jest twoją funkcją celu, którą chcesz zminimalizować z 

uwzględnieniem (liniowych) ograniczeń, które zostały wcześniej określone. 

Sieci neuronowe dla problemów z optymalizacją 

Możliwe jest zbudowanie sieci neuronowej w celu znalezienia wartości zmiennych, które odpowiadają 

optymalnej wartości funkcji celu problemu. Na przykład sieci neuronowe korzystające z reguły uczenia 

Widrow-Hoff znajdują minimalną wartość funkcji błędu przy użyciu najmniejszego błędu 

średniokwadratowego. Sieci neuronowe, takie jak sieć z propagacją wsteczną ze sprzężeniem do 

przodu, używają do tego celu metody najbardziej stromego opadania i znajdują lokalne minimum 

błędu, jeśli nie minimum globalne. Z drugiej strony maszyna Boltzmanna lub maszyna Cauchy'ego 

wykorzystuje metody statystyczne i prawdopodobieństwa i osiąga sukces w znalezieniu globalnego 

minimum funkcji błędu. Mamy więc pomysł, jak wykorzystać sieć neuronową, aby znaleźć optymalną 

wartość funkcji. Pozostaje pytanie, jak potraktować ograniczenia problemu optymalizacji w działaniu 

sieci neuronowej. Dobrym przykładem odpowiedzi na to pytanie jest problem komiwojażera. Omówmy 

teraz ten przykład. 

Problem z podróżującym sprzedawcą 

Problem komiwojażera jest dobrze znany w optymalizacji. Jego matematyczne sformułowanie jest 

proste, można też podać prostą strategię rozwiązania. Taka strategia jest często niepraktyczna, a jak 

dotąd nie ma skutecznego algorytmu rozwiązania tego problemu, który konsekwentnie działa we 

wszystkich przypadkach. Problem komiwojażera to jeden z tak zwanych problemów NP-zupełnych, o 

którym więcej przeczytasz w dalszej części. Oznacza to, że jakikolwiek algorytm dla tego problemu 

będzie niepraktyczny na niektórych przykładach. Podejście oparte na sieciach neuronowych ma 

tendencję do zapewniania rozwiązań o krótszym czasie obliczeniowym niż inne dostępne algorytmy do 

wykorzystania na komputerze cyfrowym. Problem jest zdefiniowany w następujący sposób. 

Podróżujący sprzedawca ma do odwiedzenia kilka miast. Sekwencja, w jakiej sprzedawca odwiedza 

różne miasta, nazywana jest wycieczką. Wycieczka powinna być taka, aby każde miasto na liście było 

odwiedzane raz i tylko raz, z wyjątkiem tego, że wraca do miasta, z którego startuje. Celem jest 

znalezienie wycieczki, która minimalizuje całkowitą odległość, jaką pokonuje sprzedawca, spośród 

wszystkich wycieczek spełniających to kryterium. Prostą strategią rozwiązania tego problemu jest 

wyliczenie wszystkich możliwych wycieczek – wycieczka jest wykonalna, jeśli spełnia kryterium, że 

każde miasto jest odwiedzane tylko raz – aby obliczyć całkowitą odległość dla każdej wycieczki i wybrać 

trasę o najmniejszej całkowitej odległości. Ta prosta strategia staje się niepraktyczna, jeśli liczba miast 

jest duża. Na przykład, jeśli podróżujący sprzedawca może odwiedzić 10 miast (nie licząc domu), jest 



ich 10! = 3628800 możliwych wycieczek, gdzie 10! oznacza silnię 10 — iloczyn wszystkich liczb 

całkowitych od 1 do 10 - i jest liczbą różnych kombinacji 10 miast. Liczba ta wzrasta do ponad 6,2 

miliarda z zaledwie 13 miastami w trasie i do ponad biliona z 15 miastami. 

TSP w pigułce 

Dla n miast do odwiedzenia, niech Xij będzie zmienną, która ma wartość 1, jeśli sprzedawca jedzie z 

miasta i do miasta j i wartość 0, jeśli sprzedawca nie jedzie z miasta i do miasta j. Niech dij będzie 

odległością od miasta i do miasta j. Problem komiwojażera (TSP) przedstawia się następująco: 

Zminimalizuj liniową funkcję celu: 

 

z zastrzeżeniem: 

 

Jest to problem programowania liniowego liczb całkowitych 0-1. 

Rozwiązanie przez sieć neuronową 

Ta sekcja pokazuje, w jaki sposób ograniczenia liniowe i całkowite TSP są absorbowane przez funkcję 

celu, która jest nieliniowa dla rozwiązania przez sieć neuronową. Pierwszym rozważaniem przy 

formułowaniu problemu optymalizacji jest identyfikacja podstawowych zmiennych i rodzaju wartości, 

jakie mogą mieć. W przypadku komiwojażera każde miasto musi być odwiedzone raz i tylko raz, z 

wyjątkiem miasta, od którego zaczyna się. Załóżmy, że przyjmujesz za pewnik, że ostatni etap wycieczki 

to podróż między ostatnim odwiedzonym miastem a miastem, z którego rozpoczyna się wycieczka, tak 

więc ta część wycieczki nie musi być wyraźnie uwzględniona w sformułowaniu. Następnie przy n 

miastach do odwiedzenia, jedyną potrzebną informacją dla każdego miasta jest pozycja tego miasta w 

kolejności odwiedzania miast w wycieczce. Sugeruje to, że uporządkowana n-krotka jest powiązana z 

każdym miastem z jakimś elementem równym 1, a reszta z n-1 elementów równymi 0. W reprezentacji 

sieci neuronowej wymaga to n neuronów powiązanych z jednym miastem. Tylko jeden z tych n 

neuronów odpowiadających pozycji miasta, w kolejności miast w wycieczce, uruchamia się lub ma 

wyjście 1. Ponieważ jest n miast do odwiedzenia, potrzebujesz n2 neuronów w sieci. Jeśli wszystkie te 

neurony są ułożone w kwadratową tablicę, potrzebujesz jednej 1 w każdym rzędzie i każdej kolumnie 

tej tablicy, aby wskazać, że każde miasto jest odwiedzane tylko raz. Niech xij będzie zmienną 

oznaczającą, że miasto i jest j-tym miastem odwiedzanym podczas wycieczki. Wtedy xij jest wyjściem 



neuronu j w tablicy neuronów odpowiadającej i-temu miastu. Masz n2 takich zmiennych, a ich wartości 

są binarne, 0 lub 1. Dodatkowo tylko n z tych zmiennych powinno mieć wartość 1 w rozwiązaniu. Co 

więcej, dokładnie jeden z x z tym samym pierwszym indeksem dolnym (wartość i) powinien mieć 

wartość 1. Dzieje się tak, ponieważ dane miasto może zajmować tylko jedną pozycję w kolejności 

zwiedzania. Podobnie dokładnie jeden z x z tym samym drugim indeksem dolnym (wartość j) powinien 

mieć wartość 1. Dzieje się tak dlatego, że dana pozycja w wycieczce może być zajęta tylko przez jedno 

miasto. To są ograniczenia problemu. Jak więc opisujesz trasę? Jako miasto początkowe wycieczki 

przyjmujemy miasto 1 w tablicy miast. Wycieczkę można określić za pomocą sekwencji 1, a, b, c, …, q, 

wskazującej, że miasta odwiedzone w wycieczce w kolejności od 1 to a, b, c, …, q i z powrotem do 1. 

Uwaga że sekwencja indeksów dolnych a, b, …, q jest permutacją 2, 3, … n – 1, xa1=1, xb2=1 itd. Mając 

zamrożone miasto 1 jako pierwsze miasto wycieczki i zauważ, że odległości są symetryczne, wyraźna 

liczba wycieczek, które spełniają ograniczenia, nie wynosi n!, gdy w trasie jest n miast, jak podano 

wcześniej. Jest to znacznie mniej, a mianowicie n!/2n. Tak więc, gdy n wynosi 10, liczba różnych 

możliwych do wykonania wycieczek wynosi 10!/20, czyli 181 440. Jeśli n wynosi 15, to nadal wynosi 

ponad 43 miliardy, a liczba ta przekracza bilion z 17 miastami biorącymi udział w trasie. Jednak z 

praktycznego punktu widzenia nie ma większego pocieszenia, wiedząc, że w przypadku 13 miast 13! to 

ponad 6,2 miliarda, a 13!/26 to tylko 239,5 miliona - to wciąż trudny problem kombinatoryczny. Koszt 

wycieczki to całkowity przebyty dystans i należy go zminimalizować. Całkowita odległość przebyta w 

ramach wycieczki to suma odległości z każdego miasta do następnego. Funkcja celu ma jeden wyraz, 

który odpowiada całkowitej odległości przebytej podczas wycieczki. Pozostałe terminy, po jednym dla 

każdego ograniczenia, w funkcji celu są wyrażeniami, z których każde osiąga minimalną wartość wtedy 

i tylko wtedy, gdy odpowiednie ograniczenie jest spełnione. Funkcja celu przybiera wtedy następującą 

postać. Hopfield i Tank sformułowali problem jako problem minimalizacji energii. Jest więc zwyczajem 

odwoływanie się do wartości funkcji celu tego problemu, gdy do jego rozwiązania stosuje się sieć 

neuronową typu Hopfielda, jako poziom energii E sieci. Celem jest zminimalizowanie tego poziomu 

energii. Formułując równanie dla E, używa się stałych parametrów A1, A2, A3 i A4 jako współczynników 

w różnych terminach wyrażenia po prawej stronie równania. Równanie definiujące E podano w 

następujący sposób. Zauważ, że zapis w tym równaniu obejmuje dij dla odległości od miasta i do miasta 

j. 

 

Nasza pierwsza obserwacja w tym momencie jest taka, że E jest nieliniową funkcją x, ponieważ masz 

w niej elementy kwadratowe. Tak więc takie sformułowanie problemu komiwojażera czyni go 

nieliniowym problemem optymalizacji. Wszystkie sumy wskazane przez wystąpienia symbolu 

sumowania mieszczą się w zakresie od 1 do n dla wartości ich odpowiednich indeksów. Oznacza to, że 

ta sama suma, taka jak x12x33, również jako x33x12, pojawia się dwa razy z wymienionymi tylko 

czynnikami w kolejności ich występowania w sumie. Z tego powodu wielu autorów używa 

dodatkowego współczynnika 1/2 dla każdego terminu w wyrażeniu na E. Jednak po zminimalizowaniu 

ilości z przy danym zestawie wartości dla zmiennych w wyrażeniu na z, te same wartości dla te zmienne 

minimalizują również każdą całkowitą lub ułamkową wielokrotność z. Trzecie sumowanie w pierwszym 

członie jest nad indeksem j, od 1 do n, ale z wyłączeniem jakiejkolwiek wartości k. Zapobiega to 

używaniu czegoś takiego jak x12x12. Zatem pierwszy wyraz jest skrótem sumy n2(n – 1) wyrazów bez 

dwóch czynników w sumie równych. Ten termin jest zawarty, aby odpowiadać ograniczeniu, że nie 

więcej niż jeden neuron w tym samym wierszu może wypisać 1. Tak więc otrzymujesz 0 dla tego 

terminu z poprawnym rozwiązaniem. Odnosi się to również do drugiego członu po prawej stronie 



równania dla E. Zauważ, że dla dowolnej wartości indeksu i, xii ma wartość 0, ponieważ nie wykonujesz 

ruchu z miasta i do tego samego w każdej z wycieczek, które uważasz za rozwiązanie tego problemu. 

Trzeci wyraz w wyrażeniu na E ma minimalną wartość 0, która jest osiągana wtedy i tylko wtedy, gdy 

dokładnie n z n2 x mają wartość 1, a pozostałe 0. Ostatni wyraz wyraża cel, jakim jest znalezienie 

wycieczki o najmniejszej całkowitej przebytej odległości, wskazując najkrótszą trasę spośród 

wszystkich możliwych wycieczek dla podróżującego sprzedawcy. Inną ważną kwestią dotyczącą 

wartości indeksów po prawej stronie równania dla E jest to, co dzieje się z i+1, na przykład, gdy i jest 

już równe n, a z i-1, gdy i jest równe do 1. Wartości i + 1 oraz i – 1 wydają się być wartościami 

niemożliwymi, będąc poza dozwolonym zakresem od 1 do n. Sztuczka polega na zastąpieniu tych 

wartości ich modułami względem n. Oznacza to, że wartość n + 1 jest zastępowana przez 1, a wartość 

0 jest zastępowana przez n w opisanych sytuacjach. Wartości modułowe uzyskuje się w następujący 

sposób. Jeśli chcemy, powiedzmy 13 modulo 5, odejmujemy 5 tyle razy, ile to możliwe, od 13, aż reszta 

będzie wartością między 0 a 4, gdzie 4 będzie 5 – 1. Ponieważ możemy odjąć 5 dwa razy od 13, aby 

otrzymać resztę z 3, czyli od 0 do 4, 3 jest wartością 13 modulo 5. Zatem (n + 3) modulo n wynosi 3, jak 

wspomniano wcześniej. Innym sposobem patrzenia na te wyniki jest to, że 3 to 13 modulo 5, ponieważ 

jeśli odejmiemy 3 od 13, otrzymamy liczbę podzielną przez 5, lub która ma 5 jako czynnik. Odjęcie 3 od 

n + 3 daje n, które ma n jako czynnik. Więc 3 to (n + 3) modulo n. W przypadku –1, odejmując od niego 

(n – 1), otrzymujemy -n, które można podzielić przez n, otrzymując –1. Zatem (n – 1) jest wartością (–

1) modulo n. 

Przykład problemu z komiwojażerem do obliczeń ręcznych 

Załóżmy, że wycieczka obejmuje cztery miasta. Nazwij te miasta C1, C2, C3 i C4. Niech macierz odległości 

będzie następującą macierzą D. 

 

Z naszej wcześniejszej dyskusji na temat liczby ważnych i odrębnych wycieczek wnioskujemy, że są 

tylko trzy takie wycieczki. Ponieważ jest to tak mała liczba, możemy sobie pozwolić na wyliczenie trzech 

tras, znalezienie związanych z nimi wartości energii i wybranie trasy, która ma najniższy poziom energii 

spośród trzech. Trzy wycieczki to: 

• Wycieczka 1. 1 - 2 - 3 - 4 - 1 Podczas tej wycieczki najpierw odwiedza się miasto 2, następnie miasto 

3, skąd sprzedawca udaje się do miasta 4, a następnie wraca do miasta 1. W przypadku miasta 2 

odpowiedni zamówiony tablica to (1, 0, 0, 0), ponieważ miasto 2 jest pierwszym w tej kombinacji miast. 

Wtedy x21 = 1, x22 = 0, x23 = 0, x24 = 0. Również (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0) i (0, 0, 0, 1) odpowiadają miasta 

odpowiednio 3, 4 i 1. Całkowita odległość trasy wynosi d12 + d23 + d34 + d41= 10 + 6 + 9 + 7 = 32. 

• Trasa 2. 1 - 3 - 4 - 2 - 1 

• Trasa 3. 1 - 4 - 2 - 3 - 1 

Wydaje się, że jest tu jakaś rozbieżność. Jeśli istnieje, potrzebujemy wyjaśnienia. Rozbieżność polega 

na tym, że możemy znaleźć o wiele więcej wycieczek, które powinny być ważne, ponieważ żadne 

miasto nie jest odwiedzane więcej niż raz. Można powiedzieć, że różnią się one od trzech 

wymienionych wcześniej. Niektóre z tych dodatkowych wycieczek to: 

• Trasa 4. 1 - 2 - 4 - 3 - 1 



• Trasa 5. 3 - 2 - 4 - 1 - 3 

• Trasa 6. 2 - 1 - 4 - 3 - 2 

Nie ma wątpliwości, że te trzy trasy różnią się od pierwszego zestawu trzech tras. W każdej z tych trzech 

wycieczek każde miasto jest odwiedzane dokładnie raz, zgodnie z wymaganiami problemu. Więc są to 

również ważne wycieczki. Dlaczego nasz wzór dał nam 3 dla wartości liczby możliwych ważnych 

wycieczek, podczas gdy jesteśmy w stanie znaleźć 6? 

Odpowiedź tkwi w tym, że jeśli dwie ważne trasy są symetryczne i mają ten sam poziom energii, 

ponieważ mają taką samą wartość dla całkowitej odległości przebytej w trasie, to jedna z nich jest w 

pewnym sensie zbędna lub jedna z nich może być uważane za zdegenerowane, używając terminologii 

wspólnej dla tego kontekstu. Dopóki są ważne i dają taką samą całkowitą odległość, obie wycieczki nie 

są indywidualnie interesujące i wystarczy jedna z nich. Poprzez prostą inspekcję można znaleźć łączne 

odległości dla sześciu wymienionych tras. Są to 32 dla trasy 1, 32 również dla trasy 6, 45 dla każdej z 

tras 2 i 4 oraz 39 dla każdej z tras 3 i 5. Zauważ również, że trasa 6 nie różni się zbytnio od trasy 1. 

Zamiast zaczynać od miasta 1, tak jak w przypadku trasy 1, jeśli zaczniesz w mieście 2, a stamtąd 

podążasz za trasą 1 w odwrotnej kolejności do zwiedzania miast, otrzymasz trasę 6. Dlatego pokonana 

odległość jest taka sama dla obu tych tras. Podobne zależności można znaleźć dla innych par wycieczek, 

które mają taką samą całkowitą odległość dla wycieczki. Odwracając kolejność miast w wycieczce lub 

wykonując permutację kołową kolejności miast w wycieczce, otrzymujesz kolejną wycieczkę o tej 

samej całkowitej odległości. W ten sposób możesz znaleźć wycieczki. W ten sposób możliwe są tylko 

trzy różne odległości całkowite, a spośród nich 32 jest najniższą. Wycieczka 1 - 2 - 3 - 4 - 1 jest najkrótsza 

i stanowi optymalne rozwiązanie tego problemu komiwojażera. Istnieje alternatywne optymalne 

rozwiązanie, a mianowicie trasa 6, z 32 na całkowitą długość trasy. Problemem jest znalezienie 

optymalnej trasy, a nie znalezienie wszystkich optymalnych tras, jeśli istnieje więcej niż jedna. To jest 

powód, dla którego formuła na liczbę odrębnych ważnych tras sugeruje w tym przypadku tylko trzy 

różne objazdy. Wzór, którego użyliśmy, aby uzyskać liczbę prawidłowych i odrębnych tras równych 3, 

opiera się na wyeliminowaniu takiej symetrii. Aby wyjaśnić całą tę dyskusję, powinieneś określić 

poziomy energii wszystkich sześciu zidentyfikowanych wcześniej tras, mając nadzieję na znalezienie 

par o identycznych poziomach energii. Zauważ, że pierwszy składnik po prawej stronie równania daje 

0 dla prawidłowej trasy, ponieważ ten składnik ma zapewnić, że w każdym rzędzie nie będzie więcej 

niż jedna 1. Oznacza to, że w dowolnym podsumowaniu w pierwszym semestrze co najmniej jeden z 

czynników, xik lub xij, gdzie k j musi wynosić 0, aby trasa była ważna. Tak więc wszystkie te sumy 

wynoszą 0, co powoduje, że pierwszy składnik sam w sobie wynosi 0. Podobnie, drugi składnik to 0 dla 

ważnej trasy, ponieważ w każdej sumie co najmniej jeden z czynników, xki lub xji, gdzie kj musi wynosić 

0, aby wycieczka. W sumie dokładnie 4 z 16 x to 1, co daje w sumie 4 x. To powoduje, że trzeci wyraz 

jest równy 0 dla prawidłowej trasy. Obserwacje te jasno pokazują, że dla ważnych tras nie ma 

znaczenia, jakie wartości są przypisane do parametrów A1, A2 i A3. Przypisanie dużych wartości tym 

parametrom spowodowałoby, że poziomy energii dla nieważnych tras byłyby znacznie większe niż 

poziomy energii dla ważnych tras. Tym samym wycieczki te stają się nieatrakcyjne dla rozwiązania 

problemu komiwojażera. Użyjmy wartości 1/2 dla parametru A4. Zademonstrujmy obliczenie wartości 

dla ostatniego członu w równaniu na E, w przypadku trasy 1. Przypomnijmy, że potrzebne równanie to 

 

Ostatni termin rozszerza się zgodnie z następującym obliczeniem: 



 

Gdy odpowiednie wartości zostaną zastąpione dla trasy 1 - 2 - 3 - 4 - 1, poprzednia kalkulacja staje się: 

 

Tabela zawiera wartości, które otrzymujemy dla czwartego członu po prawej stronie równania oraz dla 

E, z sześcioma wymienionymi trasami. 

          

 

Problem z siecią neuronową dla podróżujących sprzedawców 

Hopfield i Tank wykorzystali sieć neuronową do rozwiązania problemu komiwojażera. Otrzymane 

rozwiązanie może w niektórych przypadkach nie być optymalne. Ale ogólnie rzecz biorąc, możesz 



uzyskać rozwiązanie zbliżone do rozwiązania optymalnego. Dla problemu komiwojażera nie można 

znaleźć konsekwentnie efektywnej metody rozwiązania, gdyż udowodniono, że należy on do zespołu 

problemów zwanych problemami NP-zupełnymi. Problemy NP-zupełne wyróżniają się tym, że nie ma 

znanego algorytmu, który byłby wydajny i praktyczny, i jest małe prawdopodobieństwo, że taki 

algorytm zostanie opracowany w przyszłości. Jest to zastrzeżenie, o którym należy pamiętać podczas 

korzystania z sieci neuronowej w celu rozwiązania problemu komiwojażera. 

Wybór i układ sieci 

Opiszemy wykorzystanie sieci Hopfield do próby rozwiązania problemu komiwojażera. W sieci znajduje 

się n2 neuronów ułożonych w dwuwymiarową tablicę n neuronów na wiersz i n na kolumnę. Sieć jest 

w pełni podłączona. Połączenia w sieci w każdym rzędzie iw każdej kolumnie są połączeniami bocznymi. 

Dla ilustracji rozmieszczenie neuronów w sieci wraz z ich połączeniami pokazano na rysunku dla 

przypadku trzech miast. Aby uniknąć bałaganu, nie pokazano połączeń między neuronami po 

przekątnej. 

 

Najważniejszym zadaniem jest wtedy znalezienie odpowiedniej macierzy wag połączeń. Jest ona 

skonstruowana z uwzględnieniem tego, że nieważne wycieczki należy zapobiegać i preferować ważne 

wycieczki. Należy wziąć pod uwagę, że np. żadne dwa neurony w tym samym rzędzie (kolumnie) nie 

powinny odpalać w tym samym cyklu działania sieci. W konsekwencji połączenia boczne powinny 

służyć do hamowania, a nie do wzbudzania. W tym kontekście funkcja delta Kroneckera służy do 

ułatwienia prostego zapisu. Funkcja delta Kroneckera ma dwa argumenty, które zwykle podawane są 

jako indeksy symbolu . Z definicji δik ma wartość 1, jeśli i = k, oraz 0, jeśli i ≠ k. Oznacza to, że dwa 

indeksy powinny zgadzać się, aby delta Kroneckera miała wartość 1. W przeciwnym razie jej wartość 

wynosi 0.Odnosimy się do neuronów za pomocą dwóch indeksów, jeden dla miasta, do którego się 

odnosi, a drugi dla kolejności tego miasta w wycieczce. Dlatego element macierzy wag dla połączenia 

między dwoma neuronami musi mieć cztery indeksy, z przecinkiem po dwóch indeksach. Przykładem 

jest wik,lj odnoszący się do wagi połączenia między neuronem (ik) a neuronem (lj). Wartość tej masy 

ustalana jest w następujący sposób: 

 

Tutaj negatywne znaki wskazują na hamowanie przez boczne połączenia w rzędzie lub kolumnie. -A3 

to określenie globalnego zahamowania. 

Wejścia 

Wejścia do sieci są wybierane arbitralnie. Jeśli w wyniku wyboru danych wejściowych aktywacje wyjdą 

na wynik, który sumuje się do liczby miast, powstanie wstępne rozwiązanie problemu, czyli legalna 

wycieczka. Może również pojawić się problem polegający na tym, że sieć utknie na lokalnym minimum. 

Aby uniknąć takiego zdarzenia, można dodać losowy szum. Zazwyczaj jako dane wejściowe w każdym 



neuronie przyjmuje się stałą pomnożoną przez liczbę miast i dostosowujemy ją dodając liczbę losową, 

która może być różna dla różnych neuronów. 

Aktywacje, wyjścia i ich aktualizacja 

Aktywację neuronu w i-tym wierszu i j-tej kolumnie oznaczamy przez aij, a wyjście oznaczamy przez xij. 

Stosowane są również stała czasowa i wzmocnienie. Innym używanym parametrem jest stała m. 

Ponadto t oznacza przyrost w czasie od jednego cyklu do następnego. Należy pamiętać, że indeks 

sumowania waha się od 1 do n, czyli liczby miast. Wykluczone wartości indeksu są oznaczone 

symbolem ≠ Zmiana aktywacji jest wtedy podawana przez Δaij, gdzie: 

 

Aby zaktualizować aktywację neuronu w i-tym wierszu i j-tej kolumnie, bierzesz: 

aijnew = aijold + Δaij . 

Wyjście neuronu w i-tym wierszu i j-tej kolumnie jest obliczane z: 

 

Użytą tutaj funkcją jest hiperboliczna funkcja tangensa. Wspomniany wcześniej parametr wzmocnienia 

to λ. Wyjście każdego neuronu jest obliczane po aktualizacji aktywacji. Idealnie byłoby, gdyby dane 

wyjściowe były zerami i jedynkami, najlepiej pojedynczą dla każdego wiersza i każdej kolumny, aby 

reprezentować trasę, która spełnia warunki problemu. Ale funkcja tangensa hiperbolicznego daje 

liczbę rzeczywistą i musisz zadowolić się wartością wystarczająco bliską 1 lub 0. Możesz otrzymać na 

przykład 0,96 zamiast 1 lub 0,07 zamiast 0. Rozwiązanie należy uzyskać z takie wartości, zaokrąglając 

w górę lub w dół, tak, że zostanie użyte 1 lub 0, w zależności od przypadku. 

Wydajność sieci Hopfield 

Przyjrzyjmy się teraz podejściu Hopfielda i Tanka do rozwiązania TSP. 

Przykład Hopfielda i Tanka 

Wykorzystanie sieci Hopfielda w rozwiązaniu problemu komiwojażera jest pionierskim 

przedsięwzięciem w wykorzystaniu podejścia sieci neuronowych do tego problemu. Przykład Hopfielda 

i Tanka dotyczy problemu z 10 miastami. Zastosowano następujące parametry: A1=500, A2=500, 

A3=200, A4=500, τ = 1, λ = 50 i m=15. Dobre rozwiązanie odpowiadające lokalnemu minimum dla E jest 

oczekiwanym, jeśli nie najlepszym , rozwiązanie (minimum globalne). Można rozważyć proces 

wyżarzania, aby wyjść z jakiegokolwiek lokalnego minimum. Jak wspomniano wcześniej, problem 

komiwojażera jest jednym z tych problemów, dla których nie można znaleźć jednego podejścia, które 

będzie skuteczne we wszystkich przypadkach. Nie ma zbyt wielu wskazówek, jak ogólnie dobrać 

parametry do wykorzystania sieci Hopfield do rozwiązania problemu komiwojażera. 



Implementacja C++ sieci Hopfield dla problemu komiwojażera 

Przedstawiamy program C++ do obsługi sieci Hopfield dla problemu komiwojażera. Plik nagłówkowy 

znajduje się na listingu 1, a plik źródłowy na listingu 2. Klasa tsneuron jest zadeklarowana dla neuronu, 

a klasa sieci dla sieci. Klasa sieci jest zadeklarowana jako przyjaciel w klasie tsneuron. Program 

postępuje zgodnie z opisaną procedurą ustawiania wejść, wag połączeń i aktualizacji. 

Szczegóły programu 

Poniżej znajduje się lista cech programu C++ wraz z definicjami i/lub funkcjami. 

• Liczba miast, liczba iteracji i odległości między miastami są pobierane od użytkownika. 

• Odległości są traktowane jako wartości całkowite. Jeśli chcesz używać liczb rzeczywistych jako 

odległości, typ macierzy odległości musi zostać zmieniony na pływający, a odpowiednie zmiany są 

potrzebne dla funkcji calcdist ( ) itp. 

• Tablice tourcity i tourorder śledzą miasta, które mają być objęte, i kolejność, w jakiej należy to zrobić. 

• Neuron odpowiada każdej kombinacji miasta i jego kolejności w wycieczce. I-te odwiedzane miasto 

w kolejności j , to neuron odpowiadający elementowi j + i*n w tablicy dla neuronów. Tutaj n to liczba 

miast. i oraz j wahają się od 0 do n – 1. Jest n2 neuronów. 

• mtrx to macierz podająca wagi połączeń między neuronami. Jest to macierz kwadratowa rzędu n2. 

• Wektor wejściowy jest generowany losowo w funkcji main ( ) i jest później określany jako ip 

• funkcja asgninpt ( ) prezentuje wektor wejściowy ip do sieci i określa początkowe aktywacje 

neuronów. 

• Funkcja getacts ( ) aktualizuje aktywacje neuronów po każdej iteracji. 

• funkcja getouts ( ) oblicza wyjścia po każdej iteracji. la jest używany jako skrót od lambda w swoim 

argumencie. 

• funkcja iteracji ( ) wykonuje żądaną liczbę iteracji. 

• Funkcja findtour ( ) określa kolejność zwiedzania miast, które mają zostać zwiedzone, korzystając z 

wyjść neuronów. Użyty na końcu iteracji daje rozwiązanie problemu komiwojażera. 

• funkcja calcdist ( ) oblicza odległość trasy w rozwiązaniu. 

Listing 1 Plik nagłówkowy programu C++ dla sieci Hopfield dla problemu komiwojażera 

//trvslsmn.h V. Rao, H. Rao 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#define MXSIZ 11 

class tsneuron 

{ 



protected: 

int cit,ord; 

float output; 

float activation; 

friend class network; 

public: 

tsneuron() { }; 

void getnrn(int,int); 

}; 

class network 

{ 

public: 

int citnbr; 

float pra,prb,prc,prd,totout,distnce; 

tsneuron (tnrn)[MXSIZ][MXSIZ]; 

int dist[MXSIZ][MXSIZ]; 

int tourcity[MXSIZ]; 

int tourorder[MXSIZ]; 

float outs[MXSIZ][MXSIZ]; 

float acts[MXSIZ][MXSIZ]; 

float mtrx[MXSIZ][MXSIZ]; 

float citouts[MXSIZ]; 

float ordouts[MXSIZ]; 

network() { }; 

void getnwk(int,float,float,float,float); 

void getdist(int); 

void findtour(); 

void asgninpt(float *); 

void calcdist(); 

void iterate(int,int,float,float,float); 

void getacts(int,float,float); 



void getouts(float); 

//print functions 

void prdist(); 

void prmtrx(int); 

void prtour(); 

void practs(); 

void prouts(); 

}; 

Plik źródłowy dla Hopfield Network dla problemu podróżującego sprzedawcy 

Poniższy listing podaje kod źródłowy programu C++ dla sieci Hopfield dla problemu komiwojażera. 

Użytkownik jest proszony o wprowadzenie liczby miast i maksymalnej liczby iteracji dla działania sieci. 

Parametry a, b, c, d zadeklarowane w funkcji main odpowiadają odpowiednio A1, A2, A3 i A4. Te i 

parametry tau, lambda i nprm są wartościami podanymi w instrukcjach deklaracji w funkcji main. Jeśli 

zmienisz te wartości parametrów lub zmienisz liczbę miast w problemie komiwojażera, program się 

skompiluje, ale może nie działać tak, jak chcesz. 

Listing 2 Plik źródłowy programu C++ dla sieci Hopfield dla problemu komiwojażera 

//trvslsmn.cpp V. Rao, H. Rao 

#include “trvslsmn.h” 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

//generate random noise 

int randomnum(int maxval) 

{ 

// random number generator 

// will return an integer up to maxval 

return rand() % maxval; 

} 

//Kronecker delta function 

int krondelt(int i,int j) 

{ 

int k; 

k= ((i == j) ? (1):(0)); 

return k; 



}; 

void tsneuron::getnrn(int i,int j) 

{ 

cit = i; 

ord = j; 

output = 0.0; 

activation = 0.0; 

}; 

//distances between cities 

void network::getdist(int k) 

{ 

citnbr = k; 

int i,j; 

cout<<”\n”; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

dist[i][i]=0; 

for(j=i+1;j<citnbr;++j) 

{ 

cout<<”\ntype distance (integer) from city “<< 

i<<” to city “<<j<<”\n”; 

cin>>dist[i][j]; 

} 

cout<<”\n”; 

} 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j=0;j<i;++j) 

{ 

dist[i][j] = dist[j][i]; 

} 



} 

prdist(); 

cout<<”\n”; 

} 

//print distance matrix 

void network::prdist() 

{ 

int i,j; 

cout<<”\n Distance Matrix\n”; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

cout<<dist[i][j]<<” “; 

} 

cout<<”\n”; 

} 

} 

//set up network 

void network::getnwk(int citynum,float a,float b,float c,float d) 

{ 

int i,j,k,l,t1,t2,t3,t4,t5,t6; 

int p,q; 

citnbr = citynum; 

pra = a; 

prb = b; 

prc = c; 

prd = d; 

getdist(citnbr); 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 



for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

tnrn[i][j].getnrn(i,j); 

} 

} 

//find weight matrix 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

p = ((j == citnbr-1) ? (0) : (j+1)); 

q = ((j == 0) ? (citnbr-1) : (j-1)); 

t1 = j + i*citnbr; 

for(k=0;k<citnbr;++k) 

{ 

for(l=0;l<citnbr;++l) 

{ 

t2 = l + k*citnbr; 

t3 = krondelt(i,k); 

t4 = krondelt(j,l); 

t5 = krondelt(l,p); 

t6 = krondelt(l,q); 

mtrx[t1][t2] = 

-a*t3*(1-t4) -b*t4*(1-t3) 

-c -d*dist[i][k]*(t5+t6); 

} 

} 

} 

} 

prmtrx(citnbr); 

} 



//print weight matrix 

void network::prmtrx(int k) 

{ 

int i,j,nbrsq; 

nbrsq = k*k; 

cout<<”\nWeight Matrix\n”; 

for(i=0;i<nbrsq;++i) 

{ 

for(j=0;j<nbrsq;++j) 

{ 

if(j%k == 0) 

{ 

cout<<”\n”; 

} 

cout<<mtrx[i][j]<<” “; 

} 

cout<<”\n”; 

} 

} 

//present input to network 

void network::asgninpt(float *ip) 

{ 

int i,j,k,l,t1,t2; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j =0;j<citnbr;++j) 

{ 

acts[i][j] = 0.0; 

} 

} 

//find initial activations 



for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j =0;j<citnbr;++j) 

{ 

t1 = j + i*citnbr; 

for(k=0;k<citnbr;++k) 

{ 

for(l=0;l<citnbr;++l) 

{ 

t2 = l + k*citnbr; 

acts[i][j] += 

mtrx[t1][t2]*ip[t1]; 

} 

} 

} 

} 

//print activations 

cout<<”\ninitial activations\n”; 

practs(); 

} 

//find activations 

void network::getacts(int nprm,float dlt,float tau) 

{ 

int i,j,k,p,q; 

float r1, r2, r3, r4,r5; 

r3 = totout - nprm ; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

r4 = 0.0; 

p = ((i == citnbr-1) ? (0) : (i+1)); 

q = ((i == 0) ? (citnbr-1) : (i-1)); 



for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

r1 = citouts[i] - outs[i][j]; 

r2 = ordouts[i] - outs[i][j]; 

for(k=0;k<citnbr;++k) 

{ 

r4 += dist[i][k] * 

(outs[k][p] + outs[k][q]); 

} 

r5 = dlt*(-acts[i][j]/tau - 

pra*r1 -prb*r2 -prc*r3 -prd*r4); 

acts[i][j] += r5; 

} 

} 

} 

//find outputs and totals for rows and columns 

void network::getouts(float la) 

{ 

float b1,b2,b3,b4; 

int i,j; 

totout = 0.0; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

citouts[i] = 0.0; 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

b1 = la*acts[i][j]; 

b4 = b1/500.0; 

b2 = exp(b4); 

b3 = exp(-b4); 

outs[i][j] = (1.0+(b2-b3)/(b2+b3))/2.0; 



citouts[i] += outs[i][j];}; 

totout += citouts[i]; 

} 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

ordouts[j] = 0.0; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

ordouts[j] += outs[i][j]; 

} 

} 

} 

//find tour 

void network::findtour() 

{ 

int i,j,k,tag[MXSIZ][MXSIZ]; 

float tmp; 

for (i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

tag[i][j] = 0; 

} 

} 

for (i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

tmp = -10.0; 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

for(k=0;k<citnbr;++k) 

{ 



if((outs[i][k] >=tmp)&& 

(tag[i][k] ==0)) 

tmp = outs[i][k]; 

} 

if((outs[i][j] ==tmp)&& 

(tag[i][j]==0)) 

{ 

tourcity[i] =j; 

tourorder[j] = i; 

cout<<”\ntourcity “<<i 

<<” tour order “<<j<<”\n”; 

for(k=0;k<citnbr;++k) 

{ 

tag[i][k] = 1; 

tag[k][j] = 1; 

} 

} 

} 

} 

} 

//print outputs 

void network::prouts() 

{ 

int i,j; 

cout<<”\nthe outputs\n”; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

cout<<outs[i][j]<<” “; 

} 



cout<<”\n”; 

} 

} 

//calculate total distance for tour 

void network::calcdist() 

{ 

int i, k, l; 

distnce = 0.0; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

k = tourorder[i]; 

l = ((i == citnbr-1 ) ? (tourorder[0]):(tourorder[i+1])); 

distnce += dist[k][l]; 

} 

cout<<”\n distance of tour is : “<<distnce<<”\n”; 

} 

// print tour 

void network::prtour() 

{ 

int i; 

cout<<”\n the tour :\n”; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

cout<<tourorder[i]<<” “; 

cout<<”\n”; 

} 

} 

//print activations 

void network::practs() 

{ 

int i,j; 



cout<<”\n the activations:\n”; 

for(i=0;i<citnbr;++i) 

{ 

for(j=0;j<citnbr;++j) 

{ 

cout<<acts[i][j]<<” “; 

} 

cout<<”\n”; 

} 

} 

//iterate specified number of times 

void network::iterate(int nit,int nprm,float dlt,float tau,float la) 

{ 

int k; 

for(k=1;k<=nit;++k) 

{ 

getacts(nprm,dlt,tau); 

getouts(la); 

} 

cout<<”\n” <<nit<<” iterations completed\n”; 

practs(); 

cout<<”\n”; 

prouts(); 

cout<<”\n”; 

} 

void main() 

{ 

//numit = #iterations; n = #cities; u=intial input; nprm - parameter n’ 

//dt = delta t; 

// —————————————————- 

// parameters to be tuned are here: 



int u=1; 

int nprm=10; 

float a=40.0; 

float b=40.0; 

float c=30.0; 

float d=60.0; 

float dt=0.01; 

float tau=1.0; 

float lambda=3.0; 

//——————————————————- 

int i,n2; 

int numit=100; 

int n=4; 

float input_vector[MXSIZ*MXSIZ]; 

srand ((unsigned)time(NULL)); 

cout<<”\nPlease type number of cities, number of iterations\n”; 

cin>>n>>numit; 

cout<<”\n”; 

if (n>MXSIZ) 

{ 

cout << “choose a smaller n value\n”; 

exit(1); 

} 

n2 = n*n; 

for(i=0;i<n2;++i) 

{ 

if(i%n == 0)cout<<”\n”; 

input_vector[i] =(u + (float)(randomnum(100)/100.0))/20.0; 

cout<<input_vector[i]<<” “; 

} 

//create network and operate 



network *tntwk = new network; 

if (tntwk==0) 

{ 

cout << “not enough memory\n”; 

exit(1); 

} 

tntwk->getnwk(n,a,b,c,d); 

tntwk->asgninpt(input_vector); 

tntwk->getouts(lambda); 

tntwk->prouts(); 

tntwk->iterate(numit,nprm,dt,tau,lambda); 

tntwk->findtour(); 

tntwk->prtour(); 

tntwk->calcdist(); 

cout<<”\n”; 

Dane wyjściowe z Twojego programu w języku C++ dotyczące problemu z podróżującym sprzedawcą 

Problem z wycieczką po trzech miastach jest trywialny, ponieważ istnieje tylko jedna wartość dla 

całkowitej odległości, bez względu na to, jak ustawisz miasta w kolejności zwiedzania. W tym 

przypadku naturalny porządek jest sam w sobie optymalnym rozwiązaniem. Dla ilustracji program jest 

uruchamiany w dwóch przypadkach. Pierwszy bieg dotyczy problemu z czterema miastami. Drugi 

dotyczy problemu pięciu miast. Nawiasem mówiąc, miasta są ponumerowane od 0 do n – 1. Te same 

wartości parametrów są używane w dwóch przejazdach. Różna była liczba miast, a co za tym idzie 

macierz odległości. W pierwszym przebiegu żądana liczba iteracji wynosi 30, aw drugim — 40. 

Rozwiązanie problemu czterech miast nie jest takie w naturalnym porządku. Całkowita odległość trasy 

wynosi 32. Trasa w rozwiązaniu to 1 - 0 - 3 - 2 - 1. Ta trasa jest odpowiednikiem trasy w naturalnym 

porządku, jak widać, zaczynając od 0 i czytając cyklicznie od prawej do lewej w poprzedniej sekwencji 

miast. Rozwiązaniem problemu pięciu miast jest trasa 1 - 2 - 0 - 4 - 3 - 1. To brzmi, zaczynając od 0 jako 

0 - 4 - 3 - 1 - 2 - 0 lub jako 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 0. Różni się od trasy w naturalnym porządku. Ma całkowitą 

odległość 73, w porównaniu do odległości 84 z porządkiem naturalnym. Nie jest to jednak optymalne, 

ponieważ trasa o najkrótszym dystansie wynosi 0 - 4 - 2 - 1 - 3 - 0, a całkowity dystans wynosi 50. Czy 

program może zaoferować krótszą trasę? Tak, rozwiązanie może być inne, jeśli uruchomisz program 

ponownie, ponieważ za każdym razem, gdy uruchamiasz program, wektor wejściowy jest inny, 

ponieważ jest wybierany losowo. Wartości parametrów podane w programie są zgadywane. Zauważ, 

że ziarno generatora liczb losowych jest podane w instrukcji 

srand ((unsigned)time(NULL)); 

Program podaje porządek w wycieczce dla każdego miasta. Na przykład, jeśli jest napisane tourcity 1 

kolejność zwiedzania 2, oznacza to, że drugie miasto (turystyka) jest miastem odwiedzanym jako 

trzecie (w kolejności zwiedzania). Twoje zamówienia na wycieczki mają również wartości od 0 do n - 1, 



podobnie jak miasta. Dane wejściowe użytkownika są napisane kursywą, a dane wyjściowe komputera 

są normalne, jak widzieliście wcześniej. 

Dane wyjściowe dla problemu czterech miast 

Please type number of cities, number of iterations 

4 30 

0.097 0.0585 0.053 0.078 //input vector—there 

are 16 neurons in the network 

0.0725 0.0535 0.0585 0.0985 

0.0505 0.061 0.0735 0.057 

0.0555 0.075 0.0885 0.0925 

type distance (integer) from city 0 to city 1 

10 

type distance (integer) from city 0 to city 2 

14 

type distance (integer) from city 0 to city 3 

7 

type distance (integer) from city 1 to city 2 

6 

type distance (integer) from city 1 to city 3 

12 

type distance (integer) from city 2 to city 3 

9 

Distance Matrix 

0 10 14 7 

10 0 6 12 

14 6 0 9 

7 12 9 0 

Weight Matrix //16x16 matrix of weights. There are 

16 neurons in the network. 

-30 -70 -70 -70 

-70 -630 -30 -630 



-70 -870 -30 -70 

-30 -70 -70 -630 

-70 -30 -70 -70 

-630 -70 -630 -30 

-870 -70 -870 -70 

-70 -30 -70 -30 

-70 -70 -30 -70 

-30 -630 -70 -630 

-30 -870 -70 -70 

-70 -70 -30 -630 

-70 -70 -70 -30 

-630 -30 -630 -70 

-870 -30 -870 -70 

-630 -30 -630 -30 

-70 -630 -30 -630 

-30 -70 -70 -70 

-70 -390 -30 -630 

-70 -630 -30 -70 

-630 -70 -630 -30 

-70 -30 -70 -70 

-390 -70 -390 -30 

-630 -70 -630 -70 

-30 -630 -70 -630 

-70 -70 -30 -70 

-30 -390 -70 -630 

-30 -630 -70 -70 

-630 -30 -630 -70 

-70 -70 -70 -30 

-390 -30 -390 -70 

-870 -30 -870 -70 

-70 -870 -30 -870 



-70 -390 -30 -390 

-30 -70 -70 -870 

-70 -870 -30 -390 

-870 -70 -870 -30 

-390 -70 -390 -30 

-70 -30 -70 -30 

-870 -70 -870 -30 

-30 -870 -70 -870 

-30 -390 -70 -390 

-70 -70 -30 -870 

-30 -870 -70 -390 

-870 -30 -870 -70 

-390 -30 -390 -70 

-70 -70 -70 -70 

-450 -30 -450 -70 

-70 -450 -30 -450 

-70 -750 -30 -750 

-70 -570 -30 -450 

-70 -450 -30 -750 

-450 -70 -450 -30 

-750 -70 -750 -30 

-570 -70 -570 -30 

-450 -70 -450 -30 

-30 -450 -70 -450 

-30 -750 -70 -750 

-30 -570 -70 -450 

-30 -450 -70 -750 

-450 -30 -450 -70 

-750 -30 -750 -70 

-570 -30 -570 -70 

-70 -70 -70 -30 



initial activations 

the activations: 

-333.680054 -215.280014 -182.320023 -371.280029 

-255.199997 -207.580002 -205.920013 -425.519989 

-258.560028 -290.360016 -376.320007 -228.000031 

-278.609985 -363 -444.27005 -377.400024 

the outputs 

0.017913 0.070217 0.100848 0.011483 

0.044685 0.076494 0.077913 0.006022 

0.042995 0.029762 0.010816 0.060882 

0.034115 0.012667 0.004815 0.010678 

30 iterations completed 

the activations: 

-222.586884 -176.979172 -195.530823 -380.166107 

-164.0271 -171.654053 -214.053177 -421.249023 

-158.297867 -218.833755 -319.384827 -245.097473 

-194.550751 -317.505554 -437.527283 -447.651581 

the outputs 

0.064704 0.10681 0.087355 0.010333 

0.122569 0.113061 0.071184 0.006337 

0.130157 0.067483 0.021194 0.050156 

0.088297 0.021667 0.005218 0.004624 

tourcity 0 tour order 1 

tourcity 1 tour order 0 

tourcity 2 tour order 3 

tourcity 3 tour order 2 

the tour : 

1032 

distance of tour is : 32 

Dane wyjściowe dla problemu pięciu miast 

 



Please type number of cities, number of iterations 

5 40 

0.0645 0.069 0.0595 0.0615 0.0825 //input vector—there are 25 

neurons in the network 

0.074 0.0865 0.056 0.095 0.06 

0.0625 0.0685 0.099 0.0645 0.0615 

0.056 0.099 0.065 0.093 0.051 

0.0675 0.094 0.0595 0.0635 0.0515 

type distance (integer) from city 0 to city 1 

10 

type distance (integer) from city 0 to city 2 

14 

type distance (integer) from city 0 to city 3 

7 

type distance (integer) from city 0 to city 4 

6 

type distance (integer) from city 1 to city 2 

12 

type distance (integer) from city 1 to city 3 

9 

type distance (integer) from city 1 to city 4 

18 

type distance (integer) from city 2 to city 3 

24 

type distance (integer) from city 2 to city 4 

16 

type distance (integer) from city 3 to city 4 

32 

Distance Matrix 

0 10 14 7 6 

10 0 12 9 18 



14 12 0 24 16 

7 9 24 0 32 

6 18 16 32 0 

Weight Matrix //25x25 matrix of weights. There are 25 neurons 

in the network. 

-30 -70 -70 -70 -70 

-70 -630 -30 -30 -630 

-70 -70 -30 -70 -70 

-70 -630 -70 -630 -30 

-30 -870 -70 -70 -30 

-70 -30 -70 -70 -70 

-630 -70 -630 -30 -30 

-870 -70 -70 -30 -70 

-70 -30 -630 -70 -630 

-30 -30 -70 -70 -70 

-70 -70 -30 -70 -70 

-30 -630 -70 -630 -30 

-30 -70 -70 -70 -30 

-70 -30 -30 -630 -70 

-630 -30 -70 -70 -70 

-70 -70 -70 -30 -70 

-30 -30 -630 -70 -630 

-30 -70 -70 -70 -70 

-30 -630 -30 -30 -630 

-70 -870 -70 -630 -30 

-70 -70 -70 -70 -30 

-630 -30 -30 -630 -70 

-870 -70 -630 -30 -30 

-630 -30 -70 -70 -70 

-70 -70 -630 -70 -630 

-70 -630 -30 -30 -630 



-30 -70 -70 -70 -70 

-70 -630 -70 -630 -30 

-30 -70 -30 -70 -70 

-70 -750 -30 -630 -70 

-630 -70 -630 -30 -30 

-70 -30 -70 -70 -70 

-750 -30 -630 -70 -630 

-30 -70 -70 -30 -70 

-70 -30 -30 -30 -630 

-30 -630 -70 -630 -30 

-70 -70 -30 -70 -70 

-30 -30 -30 -630 -70 

-630 -70 -70 -70 -30 

-70 -30 -630 -30 -30 

-30 -30 -630 -70 -630 

-70 -70 -70 -30 -70 

-30 -630 -30 -30 -630 

-70 -70 -70 -70 -70 

-30 -750 -70 -870 -30 

-630 -30 -30 -630 -70 

-70 -70 -70 -70 -30 

-750 -70 -870 -30 -30 

-870 -70 -750 -30 -30 

-750 -30 -870 -70 -870 

-70 -870 -30 -30 -870 

-70 -750 -30 -30 -750 

-30 -870 -70 -870 -30 

-30 -750 -70 -750 -30 

-30 -70 -30 -870 -70 

-870 -70 -870 -30 -30 

-750 -70 -750 -30 -30 



-70 -30 -870 -70 -870 

-30 -30 -750 -70 -750 

-30 -70 -30 -30 -870 

-30 -870 -70 -870 -30 

-30 -750 -70 -750 -30 

-70 -30 -30 -870 -70 

-870 -30 -30 -750 -70 

-750 -70 -870 -30 -30 

-30 -30 -870 -70 -870 

-30 -30 -750 -70 -750 

-70 -870 -30 -30 -870 

-70 -750 -30 -30 -750 

-70 -70 -70 -450 -30 

-870 -30 -30 -870 -70 

-750 -30 -30 -750 -70 

-70 -70 -450 -30 -30 

-450 -70 -570 -30 -30 

-570 -70 -450 -70 -450 

-70 -450 -30 -30 -450 

-70 -570 -30 -30 -570 

-70 -450 -70 -450 -30 

-30 -570 -70 -570 -30 

-30 -1470 -30 -450 -70 

-450 -70 -450 -30 -30 

-570 -70 -570 -30 -30 

-1470 -30 -450 -70 -450 

-30 -30 -570 -70 -570 

-30 -30 -30 -30 -450 

-30 -450 -70 -450 -30 

-30 -570 -70 -570 -30 

-30 -30 -30 -450 -70 



-450 -30 -30 -570 -70 

-570 -30 -450 -30 -30 

-30 -30 -450 -70 -450 

-30 -30 -570 -70 -570 

-30 -450 -30 -30 -450 

-70 -570 -30 -30 -570 

-70 -1470 -70 -390 -30 

-450 -30 -30 -450 -70 

-570 -30 -30 -570 -70 

-1470 -70 -390 -30 -30 

-390 -70 -1110 -30 -30 

-1110 -70 -390 -70 -390 

-70 -390 -30 -30 -390 

-70 -1110 -30 -30 -1110 

-70 -390 -70 -390 -30 

-30 -1110 -70 -1110 -30 

-30 -990 -30 -390 -70 

-390 -70 -390 -30 -30 

-1110 -70 -1110 -30 -30 

-990 -30 -390 -70 -390 

-30 -30 -1110 -70 -1110 

-30 -30 -30 -30 -390 

-30 -390 -70 -390 -30 

-30 -1110 -70 -1110 -30 

-30 -30 -30 -390 -70 

-390 -30 -30 -1110 -70 

-1110 -30 -390 -30 -30 

-30 -30 -390 -70 -390 

-30 -30 -1110 -70 -1110 

-30 -390 -30 -30 -390 

-70 -1110 -30 -30 -1110 



-70 -990 -30 -30 -990 

-390 -30 -30 -390 -70 

-1110 -30 -30 -1110 -70 

-990 -30 -30 -990 -70 

-1950 -30 -30 -1950 -70 

-70 -70 -70 -70 -30 

initial activations 

the activations: 

-290.894989 -311.190002 -218.365005 -309.344971 -467.774994 

-366.299957 -421.254944 -232.399963 -489.249969 -467.399994 

-504.375 -552.794983 -798.929871 -496.005005 -424.964935 

-374.639984 -654.389832 -336.049988 -612.870056 -405.450012 

-544.724976 -751.060059 -418.285034 -545.465027 -500.065063 

the outputs 

0.029577 0.023333 0.067838 0.023843 0.003636 

0.012181 0.006337 0.057932 0.002812 0.003652 

0.002346 0.001314 6.859939e-05 0.002594 0.006062 

0.011034 0.000389 0.017419 0.000639 0.00765 

0.001447 0.000122 0.006565 0.001434 0.002471 

40 iterations completed 

the activations: 

-117.115494 -140.58519 -85.636215 -158.240143 -275.021301 

-229.135956 -341.123871 -288.208496 -536.142212 -596.154297 

-297.832794 -379.722595 -593.842102 -440.377625 -442.091064 

-209.226883 -447.291016 -283.609589 -519.441101 -430.469696 

-338.93219 -543.509766 -386.950531 -538.633606 -574.604492 

the outputs 

0.196963 0.156168 0.263543 0.130235 0.035562 

0.060107 0.016407 0.030516 0.001604 0.000781 

0.027279 0.010388 0.000803 0.005044 0.004942 

0.07511 0.004644 0.032192 0.001959 0.005677 



0.016837 0.001468 0.009533 0.001557 0.001012 

tourcity 0 tour order 2 

tourcity 1 tour order 0 

tourcity 2 tour order 1 

tourcity 3 tour order 4 

tourcity 4 tour order 3 

the tour : 

12043 

distance of tour is : 73 

Inne podejścia do rozwiązania problemu komiwojażera 

Poniżej opisano kilka innych metod rozwiązania problemu komiwojażera. 

Prezentacja Anzai 

Yuichiro Anzai w nieco inny sposób opisuje sieć Hopfield dotyczącą problemu komiwojażera. Po 

pierwsze, nie jest używany termin globalnego hamowania. Wartość progowa jest powiązana z każdym 

neuronem, dodawana do aktywacji i przyjmowana jako średnia z A1 i A2 według naszego 

wcześniejszego zapisu. Funkcja energii jest sformułowana nieco inaczej, w następujący sposób: 

 

Pierwszy termin to 0, jeśli suma wyników wynosi 1 w każdej kolumnie. To samo dotyczy drugiego 

terminu w odniesieniu do wierszy. Wyjście jest obliczane za pomocą parametru zwanego tutaj 

referencyjnym poziomem aktywacji, jako: 

 

Użyte parametry to A1 = 1/2, A2 = 1/2, A4 = 1/2, Δt = 1, τ = 1 i λ = 1. Podjęto próbę rozwiązania problemu 

dla wycieczki po 10 miastach. Otrzymane rozwiązanie nie jest wyraźne, w tym sensie, że dokładnie 

jeden 1 występuje w każdym rzędzie i każdej kolumnie, istnieją wartości o różnej wielkości z jedną 

dominującą wartością w każdym rzędzie i kolumnie. Wybitna wartość jest uważana za część 

rozwiązania. 

Podejście Kohonena do problemu komiwojażera 

Samoorganizujące się mapy Kohonena można wykorzystać do rozwiązania problemu komiwojażera. 

Podsumowujemy omówienie tego podejścia opisanego w pracy Erica Davalo i Patricka Naima. Do 

każdego miasta branego pod uwagę podczas wycieczki odwołują się jego współrzędne x i y. Każdemu 

miastu odpowiada neuron. Neurony są umieszczone w jednej tablicy, w przeciwieństwie do tablicy 

dwuwymiarowej stosowanej w podejściu Hopfielda. Neurony pierwszy i ostatni w tablicy są uważane 

za sąsiadów. Dla każdego neuronu istnieje wektor wagowy, który również składa się z dwóch 

składników. Wektor wagowy neuronu to obraz neuronu na mapie, którego celem jest samoorganizacja. 

Jest tyle wektorów wejściowych, ile jest miast, a para współrzędnych miasta stanowi wektor 



wejściowy. Wybierany jest neuron o wektorze wagowym najbliższym wektorowi wejściowemu. Wagi 

neuronów w sąsiedztwie wybranego neuronu są modyfikowane, inne nie. Stopniowo zmniejszający się 

współczynnik skali jest również używany do modyfikacji odważników. Jeden neuron jest tworzony jako 

pierwszy, a jego wektor wagowy ma 0 dla jego składowych. Inne neurony są tworzone pojedynczo, w 

każdej iteracji uczenia się. Neurony również mogą zostać zniszczone. Utworzenie neuronu i zniszczenie 

neuronu sugeruje tymczasowe dodanie miasta do końcowej listy w wycieczce i tymczasowe usunięcie 

miasta z tej listy. W ten sposób zapobiega się możliwości przypisania dowolnego neuronu do dwóch 

wejść lub dwóch miast. To samo dotyczy przypisania dwóch neuronów do tego samego wejścia. 

Ponieważ wektory wejściowe są prezentowane sieci, jeśli niewybrany neuron dwukrotnie znajdzie się 

w sąsiedztwie najbliższego, zostanie utworzony. Jeżeli utworzony neuron nie zostanie wybrany w 

trzech kolejnych iteracjach do modyfikacji wag, wraz z modyfikacją innych, zostanie zniszczony. To, że 

trasa o najkrótszej odległości wynika z działania tej sieci, wynika z faktu, że wybierane są najbliższe 

neurony. Poinformowano, że wyniki eksperymentów są bardzo obiecujące. Czas obliczeń jest mały i 

uzyskuje się rozwiązania nieco zbliżone do optymalnego, jeśli nie samo rozwiązanie optymalne. Tak jak 

wcześniej w przypadku problemu komiwojażera, jest to problem NP-zupełny i należy zaakceptować 

prawie efektywne (prowadzące do nieoptymalnych rozwiązań, ale szybsze) podejście do niego. 

Algorytm dla podejścia Kohonena 

Parametr wzmocnienia i współczynnik skali q są używane podczas modyfikowania wag. W poprzednich 

przykładach próbowano uzyskać wartość między 0,02 a 0,2 dla q. Odległość neuronu od wybranego 

neuronu jest definiowana jako liczba całkowita z zakresu od 0 do n – 1, gdzie n to liczba miast objętych 

wycieczką. Oznacza to, że odległości te niekoniecznie są rzeczywistymi odległościami między miastami. 

Mogłyby być w jakiś sposób reprezentatywne dla rzeczywistych odległości. Jedna z takich prób jest 

opisana w poniższej dyskusji na temat implementacji C++. Odległość ta jest oznaczona przez dj dla 

neuronu j. Wykorzystywana jest również funkcja zgniatania podobna do funkcji gęstości Gaussa. 

Szczegóły algorytmu znajdują się w artykule cytowanym w Davalo. Kroki algorytmu w zakresie 

podanym przez Davalo to: 

• Znajdź wektor wag, dla którego odległość od wektora wejściowego jest najmniejsza 

• Zmodyfikuj wagi za pomocą 

wjnew = wjold + (lnew - wjold)g(λ ,dj), gdzie g(λ ,dj) = exp(- dj2/λ ) / √ 

• Zresetuj λ jako λ (1 - q) 

Implementacja C++ podejścia Kohonena 

Nasza implementacja C++ tego algorytmu (opisana powyżej) jest z niewielkimi modyfikacjami. 

Tworzymy, ale nie niszczymy wyraźnie neuronów. Oznacza to, że nie liczymy liczby kolejnych iteracji, 

w których neuron nie został wybrany do modyfikacji wag. To konsekwencja tego, że nie 

zdefiniowaliśmy sąsiedztwa neuronu. Nasz przykład dotyczy problemu z pięcioma neuronami, 

ilustracją, a ze względu na małą liczbę zaangażowanych neuronów, cały zestaw jest uważany za 

sąsiedztwo każdego neuronu. Po utworzeniu wszystkich neuronów z wyjątkiem jednego, pozostały 

neuron jest tworzony bez dalszej pracy z algorytmem i przypisywany do wejścia, które nie jest jeszcze 

przypisane do neuronu. Po utworzeniu n - 1 neuronów powinno pozostać tylko jedno nieprzypisane 

wejście. W naszej implementacji C++ macierz odległości dla odległości między neuronami, w naszym 

przykładzie, jest podana w następujący sposób, zgodnie z założeniem algorytmu, że wartości te 

powinny być liczbami całkowitymi z zakresu od 0 do n – 1. 



 

Uruchomiliśmy również program, zastępując poprzednią macierz następną macierzą i uzyskaliśmy to 

samo rozwiązanie. Rzeczywiste odległości między miastami są mniej więcej cztery razy większe od 

odpowiadających im wartości w tej macierzy. Nie uwzględniliśmy danych wyjściowych z drugiego 

uruchomienia programu. 

 

W naszej implementacji wybraliśmy funkcję podobną do funkcji gęstości Gaussa jako funkcję 

zgniatania. Stosowana funkcja zgniatania to: 

 

Plik nagłówkowy programu C++ dla podejścia Kohonena 

Listing 3 zawiera plik nagłówkowy tego programu, a listing 4 zawiera odpowiedni plik źródłowy: 

Listing 3 Plik nagłówkowy programu C++ dla podejścia Kohonena 

//tsp_kohn.h V.Rao, H.Rao 

#include<iostream.h> 

#include<math.h> 

#define MXSIZ 10 

#define pi 3.141592654 

class city_neuron 

{ 

protected: 

double x,y; 

int mark,order,count; 

double weight[2]; 

friend class tspnetwork; 

public: 

city_neuron(){}; 



void get_neuron(double,double); 

}; 

class tspnetwork 

{ 

protected: 

int chosen_city,order[MXSIZ]; 

double gain,input[MXSIZ][2]; 

int citycount,index,d[MXSIZ][MXSIZ]; 

double gain_factor,diffsq[MXSIZ]; 

city_neuron (cnrn)[MXSIZ]; 

public: 

tspnetwork(int,double,double,double,double*,double*); 

void get_input(double*,double*); 

void get_d(); 

void find_tour(); 

void associate_city(); 

void modify_weights(int,int); 

double wtchange(int,int,double,double); 

void print_d(); 

void print_input(); 

void print_weights(); 

void print_tour(); 

}; 

Listing 4 Plik źródłowy programu C++ dla podejścia Kohonena 

//tsp_kohn.cpp V.Rao, H.Rao 

#include “tsp_kohn.h” 

void city_neuron::get_neuron(double a,double b) 

{ 

x = a; 

y = b; 

mark = 0; 



count = 0; 

weight[0] = 0.0; 

weight[1] = 0.0; 

}; 

tspnetwork::tspnetwork(int k,double f,double q,double h, 

double *ip0,double *ip1) 

{ 

int i; 

gain = h; 

gain_factor = f; 

citycount = k; 

// distances between neurons as integers between 0 and n-1 

get_d(); 

print_d(); 

cout<<”\n”; 

// input vectors 

get_input(ip0,ip1); 

print_input(); 

// neurons in the network 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

order[i] = citycount+1; 

diffsq[i] = q; 

cnrn[i].get_neuron(ip0[i],ip1[i]); 

cnrn[i].order = citycount +1; 

} 

} 

void tspnetwork::associate_city() 

{ 

int i,k,j,u; 

double r,s; 



for(u=0;u<citycount;u++) 

{ 

//start a new iteration with the input vectors 

for(j=0;j<citycount;j++) 

{ 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

if(cnrn[i].mark==0) 

{ 

k = i; 

i =citycount; 

} 

} 

//find the closest neuron 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

r = input[j][0] - cnrn[i].weight[0]; 

s = input[j][1] - cnrn[i].weight[1]; 

diffsq[i] = r*r +s*s; 

if(diffsq[i]<diffsq[k]) k=i; 

} 

chosen_city = k; 

cnrn[k].count++; 

if((cnrn[k].mark<1)&&(cnrn[k].count==2)) 

{ 

//associate a neuron with a position 

cnrn[k].mark = 1; 

cnrn[k].order = u; 

order[u] = chosen_city; 

index = j; 

gain *= gain_factor; 



//modify weights 

modify_weights(k,index); 

print_weights(); 

j = citycount; 

} 

} 

} 

} 

void tspnetwork::find_tour() 

{ 

int i; 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

associate_city(); 

} 

//associate the last neuron with remaining position in 

// tour 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

if( cnrn[i].mark ==0) 

{ 

cnrn[i].order = citycount-1; 

order[citycount-1] = i; 

cnrn[i].mark = 1; 

} 

} 

//print out the tour. 

//First the neurons in the tour order 

//Next cities in the tour 

//order with their x,y coordinates 

print_tour(); 



} 

void tspnetwork::get_input(double *p,double *q) 

{ 

int i; 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

input[i][0] = p[i]; 

input[i][1] = q[i]; 

} 

} 

//function to compute distances (between 0 and n-1) between 

//neurons 

void tspnetwork::get_d() 

{ 

int i,j; 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

for(j=0;j<citycount;++j) 

{ 

d[i][j] = (j-i); 

if(d[i][j]<0) d[i][j] = d[j][i]; 

} 

} 

} 

//function to find the change in weight component 

double tspnetwork::wtchange(int m,int l,double g,double h) 

{ 

double r; 

r = exp(-d[m][l]*d[m][l]/gain); 

r *= (g-h)/sqrt(2*pi); 

return r; 



} 

//function to determine new weights 

void tspnetwork::modify_weights(int jj,int j) 

{ 

int i; 

double t; 

double w[2]; 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

w[0] = cnrn[i].weight[0]; 

w[1] = cnrn[i].weight[1]; 

//determine new first component of weight 

t = wtchange(jj,i,input[j][0],w[0]); 

w[0] = cnrn[i].weight[0] +t; 

cnrn[i].weight[0] = w[0]; 

//determine new second component of weight 

t = wtchange(jj,i,input[j][1],w[1]); 

w[1] = cnrn[i].weight[1] +t; 

cnrn[i].weight[1] = w[1]; 

} 

} 

//different print routines 

void tspnetwork::print_d() 

{ 

int i,j; 

cout<<”\n”; 

for(i=0;i<citycount;i++) 

{ 

cout<<” d: “; 

for(j=0;j<citycount;j++) 

{ 



cout<<d[i][j]<<” “; 

} 

cout<<”\n”; 

} 

} 

void tspnetwork::print_input() 

{ 

int i,j; 

for(i=0;i<citycount;i++) 

{ 

cout<<”input : “; 

for(j=0;j<2;j++) 

{ 

cout<<input [i][j]<<” “; 

} 

cout<<”\n”; 

} 

} 

void tspnetwork::print_weights() 

{ 

int i,j; 

cout<<”\n”; 

for(i=0;i<citycount;i++) 

{ 

cout<<” weight: “; 

for(j=0;j<2;j++) 

{ 

cout<<cnrn[i].weight[j]<<” “; 

} 

cout<<”\n”; 

} 



} 

void tspnetwork::print_tour() 

{ 

int i,j; 

cout<<”\n tour : “; 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

cout<<order[i]<<” —> “; 

} 

cout<<order[0]<<”\n\n”; 

for(i=0;i<citycount;++i) 

{ 

j = order[i]; 

cout<<”(“<<cnrn[j].x<<”, “<<cnrn[j].y<<”) —> “; 

} 

j= order[0]; 

cout<<”(“<<cnrn[j].x<<”, “<<cnrn[j].y<<”)\n\n”; 

} 

void main() 

{ 

int nc= 5;//nc = number of cities 

double q= 0.05,h= 1.0,p= 1000.0; 

double input2[][5]= {7.0,4.0,14.0,0.0,5.0,3.0,6.0,13.0,12.0,10.0}; 

tspnetwork tspn2(nc,q,p,h,input2[0],input2[1]); 

tspn2.find_tour(); 

} 

Wyjście z przykładowego przebiegu programu 

Program, jak wspomniano, jest stworzony z myślą o podejściu Kohonena do problemu komiwojażera 

dla pięciu miast. Brak danych wejściowych użytkownika z klawiatury. Wszystkie wartości parametrów 

są podawane do programu z odpowiednimi poleceniami w funkcji main. Podano współczynnik skali 

0,05 do zastosowania do parametru wzmocnienia, który jest podany jako 1. Początkowo odległość 

każdego wektora wagi neuronu od wektora wejściowego jest ustawiona na 1000, aby ułatwić 

znalezienie najbliższego za pierwszym razem. Dla wektorów wejściowych określone są miasta o 



współrzędnych (7,3), (4,6), (14,13), (0,12), (5,10). Znaleziona trasa nie jest trasą w naturalnym 

porządku, czyli 0 1 2 3 4 0, z odległością 43,16. Znaleziona trasa ma kolejność 0 3 1 4 2 0, która obejmuje 

dystans 44,43, czyli nieco wyższy, jak pokazano na rysunku 15.2. Najlepsza trasa 0 2 4 3 1 0 ma łączny 

dystans 38,54. 

 

Tabela  podaje dla przykładu z pięcioma miastami 12 (5!/10) odrębnych odległości objazdów i 

odpowiadające im objazdy reprezentatywne. Nie są one generowane przez program, ale przez ręczne 

wyliczanie i obliczanie. Ta tabela jest dostępna tutaj, aby zobaczyć różne rozwiązania tego przykładu 

problemu sprzedawcy w pięciu miastach. 

Odległości i reprezentatywne trasy dla przykładu pięciu miast 

 

Istnieje 12 różnych odległości, które można uzyskać na wycieczki z tymi miastami, obliczając je ręcznie, 

a cztery z nich są wyższe, a siedem niższych niż ta, którą znajdziesz w tym programie. W najgorszym 

przypadku trasa (0 [rarr] 3 [rarr] 2 [rarr] 1 [rarr] 4 [rarr] 0) daje dystans 49,05, a najlepszy, jak 

widzieliście powyżej, 38,54. Rozwiązanie z programu znajduje się mniej więcej w połowie najlepszych 

i najgorszych pod względem całkowitej przebytej odległości. Wynik programu, który jest w całości 

wygenerowany przez komputer, jest podany poniżej w następujący sposób: 



 

 

Optymalizacja portfela akcji 



Rozwój sieci neuronowej w procesie selekcji akcji w obrocie papierami wartościowymi jest podobny 

do zastosowania sieci neuronowych do nieliniowych problemów optymalizacji. Podstawą takiego 

rozwoju jest przełomowa praca Markowitza w matematycznym sformułowaniu funkcji celu w 

kontekście doboru portfolio. Istnieje ryzyko, które należy zminimalizować lub nałożyć pułap, a zyski 

należy zmaksymalizować. Kapitał inwestycyjny jest naturalnie ograniczonym zasobem. 

Funkcja celu jest sformułowana w taki sposób, aby optymalny portfel minimalizował funkcję celu. W 

funkcji celu byłby termin obejmujący iloczyn każdej pary cen akcji. Kowariancja tej pary cen jest 

również wykorzystywana w funkcji celu. Produkt spełnia funkcję celu kwadratowego. Oczywiście 

istniałyby również pewne terminy liniowe i reprezentują one indywidualne ceny akcji ze średnim 

zwrotem akcji jako współczynnikiem w każdym takim okresie. Już wiesz, że ten problem optymalizacji 

należy do kategorii problemów programowania kwadratowego, które dają w wyniku wartości liczb 

rzeczywistych dla zmiennych w optymalnym rozwiązaniu. Niektóre inne terminy byłyby również 

zawarte w funkcji celu, aby upewnić się, że ograniczenia problemu są spełnione. Praktycznym 

rozwiązaniem jest to, że rzeczywista wartość ilości akcji może być nierealistyczna, ponieważ ułamkowe 

liczby akcji nie mogą być kupowane. Bardziej sensowne jest zadanie, aby zmienne przyjmowały tylko 0 

lub 1. Implikacją jest więc to, że albo kupujesz akcje, w tym przypadku włączasz je do portfela, albo w 

ogóle nie kupujesz. To jest zwykle nazywane problemem programowania zero-jedynkowego. Określasz 

to również jako problem kombinatoryczny. Widziałeś już problem optymalizacji kombinatorycznej w 

zagadnieniu komiwojażera. Ograniczenia zostały włączone do specjalnych terminów w funkcji celu, tak 

że jedyną funkcją do obliczenia jest funkcja celu. Uznając funkcję celu za podanie energii sieci w danym 

stanie, do rozwiązania problemu można wykorzystać paradygmat symulowanego wyżarzania i sieć 

Hopfielda. Masz wtedy sieć neuronową, w której każdy neuron reprezentuje akcje, a rozmiar warstwy 

jest określany przez liczbę akcji w puli, z której chcesz zbudować swój portfel akcji. Zaproponowany 

tutaj paradygmat dąży do minimalizacji energii maszyny. W związku z tym należy określić funkcję celu 

w celu minimalizacji, aby uzyskać najlepszy możliwy portfel. 

Sieć neuronowa Tabu 

Wyszukiwanie tabu, spopularyzowane przez Freda Glovera z jego wkładem, jest paradygmatem, który 

z powodzeniem został wykorzystany w wielu problemach optymalizacyjnych. Jest to metoda, która 

może sterować procedurą wyszukiwania z domeny ograniczonej do domeny rozszerzonej, tak aby 

znaleźć rozwiązanie lepsze niż lokalne minimum lub lokalne maksimum. Wyszukiwanie tabu (TS) 

sugeruje, że pamięć adaptacyjna i responsywna eksploracja muszą być częścią algorytmu. Eksploracja 

responsywna wykorzystuje informacje pochodzące z wybranej strategii. Taka informacja może być 

bardziej merytoryczna, nawet jeśli wybrana strategia jest w pewnym sensie złą strategią, niż to, co 

można uzyskać nawet w dobrej strategii opartej na losowości. Dzieje się tak, ponieważ takie informacje 

dają możliwość inteligentnego modyfikowania strategii. Możesz uzyskać wskazówki, jak zmodyfikować 

strategię. Kiedy masz paradygmat, który obejmuje pamięć adaptacyjną, dostrzegasz znaczenie 

powiązania sieci neuronowej:. TANN to sieć neuronowa Tabu. Wyszukiwanie tabu i samoorganizująca 

się mapa Kohonena mają wspólne podejście, ponieważ działają z „sąsiedztwem”. W miarę określania 

nowej dzielnicy TS zakazuje niektórych wcześniejszych rozwiązań, ponieważ klasyfikuje je jako tabu. 

Takie rozwiązania zawierają atrybuty identyfikowane jako aktywne tabu. Wyszukiwarka Tabu zawiera 

również komponenty STM i LTM. Pamięć krótkotrwała jest czasami nazywana pamięcią opartą na 

ostatnich czasach. Chociaż może to wystarczyć do znalezienia dobrych rozwiązań, uwzględnienie 

pamięci długotrwałej sprawia, że metoda wyszukiwania jest znacznie silniejsza. Nie wymaga również 

dłuższych przebiegów procesu wyszukiwania. Niektóre przykłady aplikacji korzystających z 

wyszukiwania Tabu to: 

• Trening sieci neuronowych z reaktywnym wyszukiwaniem Tabu 



• Tabu Learning: metoda wyszukiwania sieci neuronowych do rozwiązywania niewypukłych 

problemów optymalizacji 

• Masowo równoległe wyszukiwanie Tabu dla problemu przypisania kwadratowego 

• Implementacja automatu łączącego algorytmu wyszukiwania Tabu dla problemu komiwojażera 

• Procedura wyszukiwania Tabu dla lokalizacji/alokacji wielu towarów z wymogami bilansowania 

Podsumowanie 

Problem komiwojażera został przedstawiony jako przykład optymalizacji nieliniowej z wykorzystaniem 

sieci neuronowych. Podano szczegóły formułowania funkcji energii i jej oceny. Przedstawiono 

podejścia do rozwiązania problemu komiwojażera z wykorzystaniem sieci Hopfield oraz mapy 

samoorganizującej się Kohonena. Programy C++ są dołączone do obu podejść. Wyniki z programu C++ 

dla sieci Hopfield odnoszą się do przykładów cztero- i pięciomiejskich wycieczek. Dane wyjściowe z 

programu C++ dla podejścia Kohonena są podane dla wycieczki po pięciu miastach, dla ilustracji. 

Otrzymane rozwiązanie jest dobre, jeśli nie optymalne. Problem z podejściem Hopfielda polega na 

doborze odpowiednich wartości parametrów. Wybory Hopfielda są podane dla jego problemu z 

wycieczką po 10 miastach. Te same wartości parametrów mogą nie działać w przypadku różnej liczby 

miast. Pokrótce omówiono również wersję tego podejścia podaną przez Anzai. W tym rozdziale 

przedstawiono również wykorzystanie sieci neuronowych do optymalizacji nieliniowej w zastosowaniu 

do selekcji portfela. Jesteś wprowadzony do wyszukiwania Tabu i jego wykorzystania w optymalizacji 

z wykorzystaniem obliczeń neuronowych. 

 



Zastosowania logiki rozmytej 

Wstęp 

Do tej pory omawialiśmy, w jaki sposób logika rozmyta może być używana w połączeniu z sieciami 

neuronowymi: W Części 3 przyjrzeliśmy się mechanizmowi rozmycia, który pobiera wyraźne dane 

wejściowe i tworzy rozmyte dane wyjściowe, które następnie mogą być używane jako dane wejściowe 

do sieci neuronowej. W Części 9 użyliśmy logiki rozmytej do stworzenia specjalnego typu pamięci 

skojarzeniowej zwanego FAM (pamięć skojarzona rozmyta). W tym rozdziale skupimy się na samych 

zastosowaniach logiki rozmytej. Ten rozdział rozpoczyna się od przeglądu różnych typów obszarów 

zastosowań logiki rozmytej. Następnie przedstawiamy dwie dziedziny zastosowań logiki rozmytej: 

rozmyte systemy sterowania oraz rozmyte bazy danych i kwantyfikację. W tych sekcjach wprowadzamy 

również kilka innych pojęć z teorii logiki rozmytej. 

Rozmyty wszechświat aplikacji 

Logika rozmyta jest stosowana do wielu różnych problemów. Najbardziej wszechobecnym obszarem 

wpływu są systemy sterowania, z szybką akceptacją sterowników logiki rozmytej (FLC) do sterowania 

maszynami i procesami. Istnieje wiele innych obszarów, w których stosowana jest logika rozmyta. Oto 

krótka lista zaadaptowana przez Yana, z przykładami w każdym obszarze: 

• Nauki biologiczne i medyczne Systemy diagnostyczne oparte na logice rozmytej, badania nad rakiem, 

manipulacje na urządzeniach protetycznych oparte na logice rozmytej, analiza zaburzeń ruchowych 

oparta na logice rozmytej, itp. 

• Zarządzanie i wspomaganie decyzji Wybór lokalizacji fabryki oparty na logice rozmytej, logika rozmyta 

wspomagana w podejmowaniu decyzji wojskowych (brzmi przerażająco, ale pamiętaj, że rozmyta 

logika rozmyta dotyczy niedokładności danych, a nie logiki), podejmowanie decyzji w oparciu o logikę 

rozmytą strategie marketingowe itp. 

• Ekonomia i finanse Modelowanie rozmyte złożonych systemów marketingowych, systemy handlowe 

oparte na logice rozmytej, analiza kosztów i korzyści oparta na logice rozmytej, ocena inwestycji oparta 

na logice rozmytej itp. 

• Nauka o środowisku Prognozowanie pogody oparte na logice rozmytej, kontrola jakości wody oparta 

na logice rozmytej itp. 

• Inżynieria i informatyka Systemy baz danych rozmytych, przewidywanie trzęsień ziemi w oparciu o 

logikę rozmytą, automatyzację sterowania elektrownią jądrową w oparciu o logikę rozmytą, 

projektowanie sieci komputerowych w oparciu o logikę rozmytą, ocenę projektu architektonicznego w 

oparciu o logikę rozmytą, systemy sterowania oparte na logice rozmytej, itp. 

• Badania operacyjne Planowanie i modelowanie oparte na logice rozmytej, alokacja zasobów oparta 

na logice rozmytej itp. 

• Rozpoznawanie i klasyfikacja wzorców Rozpoznawanie mowy oparte na logice rozmytej, 

rozpoznawanie pisma ręcznego oparte na logice rozmytej, analiza charakterystyki twarzy oparta na 

logice rozmytej, analiza poleceń wojskowych oparta na logice rozmytej, wyszukiwanie obrazów 

rozmytych itp. 

• Psychologia Analiza ludzkiego zachowania oparta na logice rozmytej, dochodzenia kryminalne i 

prewencja w oparciu o rozumowanie oparte na logice rozmytej itp. 



• Niezawodność i kontrola jakości Diagnostyka awarii oparta na logice rozmytej, monitorowanie i 

kontrola linii produkcyjnej itp. 

Przejdziemy teraz do jednej z dwóch domen aplikacji, które szczegółowo omówimy, Fuzzy Databases. 

W dalszej części rozdziału przyjrzymy się drugiej domenie aplikacji, rozmytym systemom sterowania. 

Sekcja I: Spojrzenie na rozmyte bazy danych i kwantyfikacja 

W tej sekcji chcemy przyjrzeć się niektórym sposobom zastosowania logiki rozmytej do baz danych i 

operacji na bazach danych. Standardowe bazy danych zawierają wyraźne zestawy danych i tworzysz 

jednoznaczne relacje na zestawach danych. Tworzysz również zapytania, które są konkretne i nie mają 

żadnych niejednoznaczności. Wprowadzenie niejednoznaczności w co najmniej jednym z tych 

aspektów standardowych baz danych prowadzi do pomysłów na zastosowanie logiki rozmytej do baz 

danych. Takie zastosowanie logiki rozmytej może oznaczać, że otrzymujesz bazy danych, które są 

łatwiejsze do wyszukiwania i łatwiejsze w interfejsie. Wyszukiwanie rozmyte, w którym kryteria 

wyszukiwania nie są ściśle określone, może być bardziej odpowiednie niż wyszukiwanie precyzyjne. 

Możesz przywołać dowolną liczbę sytuacji, w których masz tendencję do zadawania niejednoznacznych 

pytań, ponieważ nie jesteś pewien, czego potrzebujesz. Masz również tendencję do zadawania 

niejednoznacznych zapytań, gdy wartość „parku piłki” jest wystarczająca do twoich celów. W tej sekcji 

nauczysz się również kilku pojęć logiki rozmytej. Zobaczysz te pojęcia wprowadzone tam, gdzie 

pojawiają się w dyskusji na temat pomysłów związanych z rozmytymi bazami danych. Czasami możesz 

zauważyć pewną dygresję w środku dyskusji o bazie danych rozmytych do tematów logiki rozmytej. 

Możesz przejść do obszaru, w którym wznawiana jest dyskusja o rozmytej bazie danych i wrócić do 

pominiętych obszarów, gdy poczujesz potrzebę aby uzyskać wyjaśnienie koncepcji. Zaczniemy od 

przykładu standardowej bazy danych, relacji i zapytań. Następnie wskazujemy niektóre sposoby, w 

jakie można wprowadzić rozmycie. 

Bazy danych i zapytania 

Wyobraź sobie, że interesuje Cię biznes turystyczny. Być może próbujesz zaprojektować specjalne 

wycieczki w różnych krajach z własnym zespołem przewodników itp. i chcesz znaleźć odpowiednie 

osoby na te stanowiska. Na początku, powiedzmy, interesują Cię ich własne doświadczenia w 

podróżowaniu i posiadana przez nich wiedza z zakresu geografii, zwyczajów, języka, specjalnych okazji 

itp. Informacje, które chcesz zachować w swojej bazie danych, mogą być podobne do , kim jest dana 

osoba, obywatelstwo osoby, dokąd podróżowała, kiedy taka podróż miała miejsce, długość pobytu w 

tym miejscu docelowym, języki osoby, języki, które osoba rozumie, liczba podróży, które osoba 

do każdego miejsca podróży itp. Użyjmy kilku skrótów: 

cov—kraj odwiedzony 

lov — długość wizyty (dni) 

nov — liczba wizyt z uwzględnieniem poprzednich wizyt 

ctz — obywatelstwo 

yov — rok wizyty 

lps — język (inny niż ojczysty) ze znajomością mowy 

lpu — język mający jedynie biegłość w zrozumieniu 

hs — historia była badana (1 — tak, 0 — nie) 



Typowe wpisy mogą pojawić się, jak zaznaczono w tabeli 16.1. 

 

W przypadku zapytania dotyczącego listy osób, które odwiedziły Indie lub Japonię po 1992 roku przez 

3 lub więcej dni, uwzględnione zostaną dwa wpisy Johna Smitha. Warunki podane dla tego zapytania 

są proste, z lov [ge] 3 i yov > 1992 oraz (cov = Indie lub cov = Japonia). 

Relacje w bazach danych 

Relacja z tej bazy danych może być zbiorem pięciokrotnych (imię, wiek, cov, lov, yov). Innym może być 

zestaw trójek (nazwa, ctz, lps). Pięciokrotny (John Smith, 35, Indie, 4, 1994) należy do poprzedniej 

relacji, a trójka (John Smith, USA, włoski) należy do tego ostatniego. Możesz także zdefiniować inne 

relacje. 

Scenariusze rozmyte 

Teraz część zapytania może być rozmyta, prosząc o listę młodych osób, które niedawno odwiedziły 

Japonię lub Indie na kilka dni. Wpisy Johna Smitha mogą, ale nie muszą, zostać uwzględnione tym 

razem, ponieważ nie jest jasne, czy John Smith jest uważany za młody, czy rok 1993 jest uważany za 

niedawny, czy też 3 dni kwalifikują się jako kilka dni dla zapytania. Ta modyfikacja zapytania ilustruje 

jeden z trzech scenariuszy, w których rozmycie może zostać wprowadzone do baz danych i ich 

wykorzystanie. Tak jest w przypadku, gdy baza danych i relacje są standardowe, ale zapytania mogą 

być rozmyte. Inne przypadki to: jeden, w którym baza danych jest rozmyta, ale zapytania są 

standardowe, bez dwuznaczności; i taki, w którym masz zarówno rozmytą bazę danych, jak i kilka 

rozmytych zapytań. 

Zestawy rozmyte ponownie 

Zilustrujemy pojęcie rozmycia w przypadku, gdy baza danych i zapytania mają w sobie rozmycie. Nasza 

dyskusja jest prowadzona przez odniesienie Terano, Asai i Sugeno. Najpierw przejrzyjmy i 

przekształćmy koncepcję zbioru rozmytego w nieco innej notacji. 

Jeśli a, b, c i d są w zbiorze A z odpowiednio 0,9, 0,4, 0,5, 0 jako stopniami przynależności, a w B z 

odpowiednio 0,9, 0,6, 0,3, 0,8, podajemy te zbiory rozmyte A i B jako A = {0,9/a, 0,4/b, 0,5/c} i B = 

{0,9/a, 0,6/b, 0,3/c, 0,8/d}. Teraz A[kubek]B = {0,9/a, 0,6/b, 0,5/c, 0,8/d}, ponieważ dla każdego 

pierwiastka bierzesz większy ze stopni przynależności do A i B. Ponadto A[cap]B = {0,9/a, 0,4/b, 0,3/c}, 

ponieważ teraz przyjmujesz mniejszy ze stopni przynależności do A i B dla każdego elementu. Ponieważ 

d ma 0 jako stopień członkostwa w A (dlatego nie jest wymieniony w A), nie jest wymieniony w A[cap]B. 

Nadajmy wartości rozmyte (FV) każdemu z atrybutów: wiek, lov, nov, yov i hs, definiując zestawy w 

tabeli. 



 

Atrybuty nazwiska, obywatelstwa, kraju wizyty wyraźnie nie są kandydatami do posiadania rozmytych 

wartości. Atrybuty lps i lpu, które oznaczają język, w którym istnieje biegłość w mówieniu i język, w 

którym istnieje zdolność rozumienia, można połączyć z innym atrybutem zwanym flp (biegłość w języku 

obcym) z wartościami rozmytymi. Mogliśmy wprowadzić do oryginalnej listy atrybut o nazwie lpr (język 

ze znajomością czytania) wraz z lps i lpu. Jak widać, te trzy elementy można ująć razem w rozmytą 

wartość atrybutu znajomości języka obcego. Poniżej podajemy rozmyte wartości flp. 

FV(flp) = {not proficient, barely proficient, adequate, proficient, very proficient } 

Zauważ, że każda wartość rozmyta każdego atrybutu daje początek zbiorowi rozmytemu, który zależy 

od elementów, które bierzesz pod uwagę w zestawie i ich stopni przynależności. 

Teraz określmy zbiory rozmyte, których elementem jest John Smith, oprócz być może innych. 

Potrzebujemy wartości stopni przynależności dla Johna Smitha (właściwie jego wartości atrybutów) w 

różnych zestawach rozmytych. Wybierzmy je w następujący sposób: 

 

Załóżmy, że podobne wartości są przypisane do stopni przynależności wartości atrybutów Johna 

Smitha do innych zbiorów rozmytych. Tak jak wiek Johna Smitha nie należy do zbiorów rozmytych 

młody i stary, tak niektóre z jego innych wartości atrybutów nie należą do innych zbiorów rozmytych. 

Poniżej znajduje się lista zestawów rozmytych, w których pojawia się John Smith: 

age_young = {0.75/35, ...} 

age_somewhat old = {0.3/35, ... } 

Podobna próba stwierdzenia liczby wizyt może skłonić Cię do wpisania lis_rzadko = {0,7/1, 0,2/2}, a 

lis_sporo = {0,3/2, 0,6/3, ...}. Ale łatwo zdajesz sobie sprawę, że sama liczba wizyt niewiele znaczy, jeśli 

nie jest powiązana z krajem wizyty. Jeden kraj może być bardzo często odwiedzany, inny rzadko. 

Sugeruje to pojęcie relacji rozmytej, która jest również zbiorem rozmytym. 

UWAGA: Poniżej znajduje się wyjaśnienie relacji i omówienie relacji rozmytych. Jeśli chcesz na razie 

pominąć tę część, możesz przejść do sekcji „Zapytania rozmyte” kilka stron dalej w tym rozdziale. 

Rozmyte relacje 

Standardowa relacja ze zbioru A do zbioru B jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego A i B, zapisanym 

jako A×B. Elementy A×B są parami uporządkowanymi (a, b), gdzie a jest elementem A, a b jest 

elementem B. Na przykład para uporządkowana (Joe, Paul) jest elementem iloczynu kartezjańskiego 



zbioru ojców, w tym Joe i zbiór synów, w skład którego wchodzi Paul. Albo możesz uznać to za element 

kartezjańskiego produktu zbioru ludzi z samym sobą. W tym przypadku uporządkowana para (Joe, 

Paul) znajduje się w podzbiorze, który zawiera (a, b, jeśli a jest ojcem b. Ten podzbiór jest relacją na 

zbiorze mężczyzn. Relację tę można nazwać „ojciec. ” 

Relacja rozmyta jest podobna do relacji standardowej, z tym wyjątkiem, że wynikowe zbiory są 

zbiorami rozmytymi. Przykładem takiej relacji jest „dużo_więcej_wykształconych”. Ten rozmyty zestaw 

może wyglądać mniej więcej tak, 

 

Macierzowa reprezentacja relacji rozmytej 

Relację rozmytą można podać jako macierz również wtedy, gdy zbiory bazowe, nazwijmy je domenami, 

są skończone. Na przykład, niech zbiorem ludzi będzie S = { Jeff, Steve, Mike } i użyjmy tej samej relacji, 

dużo_więcej_wykształconych. Dla każdego elementu iloczynu kartezjańskiego S×S potrzebny jest 

stopień przynależności do tej relacji. Mamy już dwie takie wartości, mmuch_more_education(Jeff, 

Steve) = 0,2 i mmuch_more_education(Jeff, Mike) = 0,7. Jaki stopień członkostwa w zestawie 

powinniśmy przypisać parze (Jeff, Jeff)? Rozsądne wydaje się przypisanie 0. Przypiszemy 0, gdy dwa 

elementy uporządkowanej pary są takie same. Nasza relacja dużo_więcej_wykształconych jest dana 

przez macierz, która może wyglądać tak: 

 

UWAGA: Zwróć uwagę, że pierwszy wiersz odpowiada uporządkowanym parom, w których pierwszym 

elementem jest Jeff, druga kolumna odpowiada parom, w których drugim elementem jest Steve, i tak 

dalej. Główna przekątna ma uporządkowane pary, w których pierwsza i druga składowa są takie same. 

Właściwości relacji rozmytych 

Relacja na zbiorze, czyli podzbiór iloczynu kartezjańskiego jakiegoś zbioru ze sobą, może mieć ciekawe 

własności. To może być odruchowe. W tym celu musisz mieć 1 dla stopnia przynależności każdego 

głównego wpisu po przekątnej. Nasz przykład tutaj ewidentnie nie jest refleksyjny. Relacja może być 

symetryczna. W tym celu konieczne jest, aby stopnie przynależności każdej pary wpisów symetrycznie 

do głównej przekątnej miały tę samą wartość. Na przykład (Jeff, Mike) i (Mike, Jeff) powinni mieć ten 

sam stopień członkostwa. Tutaj nie, więc nasz przykład a relacja nie jest symetryczna. Relacja może być 

antysymetryczna. Oznacza to, że jeśli a jest różne od b i stopień przynależności pary uporządkowanej 

(a, b) nie jest równy 0, to jej lustrzane odbicie, para uporządkowana (b, a), powinna mieć 0 dla stopnia 

przynależności. W naszym przykładzie zarówno (Steve, Mike), jak i (Mike, Steve) mają dodatnie 

wartości stopnia członkostwa; dlatego relacja much_more_educated nad zbiorem {Jeff, Steve, Mike} 

również nie jest antysymetryczna. Relacja może być przechodnia. Do przechodniości relacji potrzebny 

jest następujący warunek, zilustrowany naszym zbiorem {Jeff, Steve, Mike}. Dla zwięzłości użyjmy r 

zamiast much_more_educated, nazwy relacji: 



 

W powyższych zestawieniach uporządkowane pary po lewej stronie wystąpienia [le] są takie, że drugi 

element pierwszej uporządkowanej pary pasuje do pierwszego elementu drugiej uporządkowanej 

pary, a także uporządkowany po prawej stronie para składa się z dwóch niepasujących do siebie 

elementów w tej samej kolejności. W naszym przykładzie 

 

W tym przypadku spełniony jest wymagany warunek. Ale w następujących: 

 

Wymagany warunek jest naruszony, więc relacja much_more_education nie jest przechodnia. 

UWAGA: Jeżeli warunek określający właściwość relacji nie jest spełniony nawet w jednym przypadku, 

relacja nie posiada tej właściwości. Dlatego relacja w naszym przykładzie nie jest zwrotna, symetryczna, 

nawet antysymetryczna ani przechodnia. 

Jeśli się nad tym zastanowić, powinno być jasne, że gdy relacja na zbiorze więcej niż jednego elementu 

jest symetryczna, to nie może być również antysymetryczna i na odwrót. Ale relacja może być 

jednocześnie niesymetryczna i niesymetryczna, jak w naszym przykładzie. Przykład związku zwrotnego, 

symetrycznego i przechodniego podaje następująca macierz: 

 

Relacje podobieństwa 

Mówi się, że refleksyjna, symetryczna i przechodnia relacja rozmyta jest rozmytą relacją 

równoważności. Taka relacja nazywana jest również relacją podobieństwa. Kiedy masz relację 

podobieństwa s, możesz zdefiniować klasę podobieństwa elementu x domeny jako zbiór rozmyty, w 

którym stopień przynależności y do domeny wynosi ms(x, y). Klasę podobieństwa x do relacji s można 

oznaczyć przez [x]s. 

Relacje podobieństwa 

Czy uważasz, że podobieństwo i podobieństwo to jedno i to samo? Jeśli x jest podobne do y, czy to 

znaczy, że x jest podobne do y? A może odpowiedź zależy od tego, jakiego sensu używa się, by mówić 

o podobieństwie lub podobieństwie? W codziennym żargonie Bill może być podobny do George'a w 

sensie piastowania wysokiego urzędu, ale czy Bill przypomina George'a pod względem finansowym? 



Czy to skłania nas do spojrzenia na „relację podobieństwa” i odróżnienia jej od „relacji podobieństwa”? 

Oczywiście. Przypomnijmy, że relacja rozmyta, która jest zwrotna, symetryczna, a także przechodnia, 

nazywana jest relacją podobieństwa. Pomaga tworzyć klasy podobieństwa. Jeśli relacji nie ma 

którejkolwiek z trzech właściwości, nie jest to relacja podobieństwa. Ale jeśli tylko nie jest przechodnia, 

to znaczy jest zarówno zwrotna, jak i symetryczna, to nadal nie jest relacją podobieństwa, ale relacją 

podobieństwa. Przykład relacji podobieństwa, nazwijmy ją t, podaje następująca macierz. Niech 

domena ma elementy a, b i c: 

 

Ta rozmyta relacja jest wyraźnie zwrotna i symetryczna, ale nie jest przechodnia. Na przykład: 

 

ale następująca: 

 

jest naruszeniem warunku przechodniości. Zatem t nie jest relacją podobieństwa, ale z pewnością jest 

relacją podobieństwa. 

Rozmyty porządek częściowy 

Ostatnia definicja to rozmyty porządek częściowy. Relacja rozmyta, która jest zwrotna, 

antysymetryczna i przechodnia, jest rozmytym porządkiem częściowym. Różni się od relacji 

podobieństwa tym, że wymaga antysymetrii zamiast symetrii. W kontekście zbiorów ostrych relacja 

równoważności, która pomaga generować klasy równoważności, jest również relacją zwrotną, 

symetryczną i przechodnią. Ale te klasy równoważności są rozłączne, w przeciwieństwie do klas 

podobieństwa z relacjami rozmytymi. Dzięki zestawom Criss można zdefiniować porządek częściowy, 

który służy jako podstawa do porównania elementów w domenie ze sobą. 

Zapytania rozmyte 

W tym miejscu kończy się nasza dygresja z dyskusji o rozmytych bazach danych. Przypomnijmy teraz, 

dla natychmiastowego odniesienia, wpisy w definicjach, które wymieniliśmy wcześniej w tabeli: 

Zestaw wartości rozmytych 

FV(wiek) { bardzo młody, młody, nieco stary, stary } 

FV(nov) { nigdy, rzadko, sporo, często, bardzo często } 

FV(lov) {ledwo kilka dni, kilka dni, sporo dni, wiele dni} 

FV(yov) {odległa przeszłość, niedawna przeszłość, niedawna } 

FV(hs) { ledwo, adekwatnie, całkiem trochę, obszernie} 

FV(flp) {nie biegły, ledwo biegły, adekwatny, biegły, bardzo biegły } 



Jeśli odwołasz się do tabel powyżej, zobaczysz, że zapytanie rozmyte definiuje zbiór rozmyty. Załóżmy 

na przykład, że prosisz o listę młodych ludzi z wystarczającą znajomością Włoch, którzy znają włoski 

prawie jak rodowity kraj. Chcesz przecięcia zbiorów rozmytych, wiek_młody, hs_adekwatnie i 

flp_bardzo biegły. Jak wspomniano wcześniej, John Smith należy do grupy rozmytej wiek_młodość z 

0,75 stopniem członkostwa. Załóżmy, że jest w hs_odpowiednio z 0,2 stopnia członkostwa i na 

flp_bardzo biegły z 0,9 stopnia członkostwa. Następnie umieszczamy go w zestawie rozmytym dla tego 

zapytania. Stopień przynależności dla Johna Smitha jest najmniejszą wartością spośród 0,75, 0,2 i 0,9, 

ponieważ bierzemy przecięcie zbiorów rozmytych. Tak więc 0.2/John Smith będzie częścią wyliczenia 

zbioru rozmytego zapytania. Zwróć uwagę, że możesz użyć nieznanego zamiast wartości atrybutu dla 

pozycji w bazie danych. Jeśli nie znasz wieku Johna Smitha, możesz wpisać nieznany w tym polu 

rekordu Johna Smitha. Możesz powiedzieć, że jego wiek jest nieznany, chociaż masz z grubsza 

wyobrażenie, że ma około 35 lat. Mógłbyś wtedy przypisać pewne rozsądne stopnie członkostwa Johna 

Smitha w rozmytych zestawach, takich jak wiek_młody lub wiek_trochę stary. 

Rozszerzanie modeli baz danych 

Jednym ze sposobów rozszerzenia modelu na model rozmyty, jeśli chodzi o bazy danych, jest 

wykorzystanie relacji podobieństwa i rozszerzenie na nich operacji, tak jak robią to Buckles i Perry, np. 

PROJECT. Najpierw są domeny dla bazy danych. W naszym przykładzie dotyczącym przewodników 

turystycznych i wycieczek, domeny to: 

D1 = { Jan Kowalski, ... }, zbiór osób uwzględnionych w bazie danych, 

D2 = {Indie, Włochy, Japonia, ... }, zbiór odwiedzanych krajów, 

D3 = {Hindi, włoski, japoński, ...}, zbiór języków obcych, 

D4 = {USA, ...}, zbiór krajów obywatelstwa, 

D5 = zestaw wieków, 

D6 = zestaw lat, 

D7 = zestaw liczby wizyt, 

D8 = zestaw długości wizyt. 

Zauważ, że wyliczone zestawy są pokazane z „...” w zestawach, aby wskazać, że może być więcej 

wpisów na liście, ale nie podajemy pełnej listy. W praktyce dokonasz pełnego wyliczenia, inaczej niż w 

naszym przykładzie. Dziedziny D5, D6, D7 i D8 można również podać wraz ze wszystkimi ich 

elementami, ponieważ w praktyce zbiory te są skończone. Jednak koncepcyjnie są to zbiory 

nieskończone; na przykład D6 jest zbiorem dodatnich liczb całkowitych. Następnie masz zdefiniowane 

relacje podobieństwa. A potem są operacje. 

Przykład 

Rozważ standardową bazę danych podaną poniżej. Można ją również nazwać relacją R1, od zbioru D1 

= {Georgette, Darrell, Ernie, Grace} do zbioru D2 = {hiszpański, włoski, francuski, japoński, chiński, 

rosyjski}, jak pokazano w tabeli 16.4: 

D1 : D2 

Georgette : hiszpańska 

Georgette : włoska 



Darrell: francuski 

Darrell : hiszpański 

Darrell: japoński 

Ernie : hiszpański 

Ernie : rosyjski 

Grace : chiński 

Grace : francuska 

Załóżmy, że rozmyta baza danych ma domeny D1 i D2. Załóżmy, że masz relację podobieństwa S1 w 

domenie D1 określoną przez macierz: 

 

Przypomnijmy, że wpisy w tej macierzy reprezentują stopnie przynależności par uporządkowanych w 

relacji S1. Na przykład, pierwszy wiersz trzeci element kolumny, który wynosi 0,8, w macierzy odnosi 

się do stopnia przynależności pary (Georgette, Ernie), ponieważ wiersze i kolumny odnoszą się do 

Georgette, Darrell, Ernie i Grace w tej kolejności. 

Wynik operacji: 

PROJECT (R1 over D1) with LEVEL(D1) = 0.6 

jest relacją R2 podaną w tabeli. 

Relacja R2, będąca wynikiem działania PROJEKTU 

D1 

{Georgette, Ernie} 

{Georgette, Grace} 

Darrell 

Ta operacja projekcji z warunkiem na poziomie działa w następujący sposób. Najpierw należy wybrać 

kolumnę dla D1 z dwóch kolumn, które pokazuje R1. Powtórzenia są usuwane. Warunek mówi, że jeśli 

dwa elementy D1 mają podobieństwo 0,6 lub większe, należy je traktować jako takie same. Chociaż 

poziomy podobieństwa par (Georgette, Ernie) i (Georgette, Grace) są większe niż 0,6, para (Ernie, 

Grace) ma podobieństwo tylko 0,4, więc nie traktujemy tych trzech jako takich samych. Ten typ tabeli 

nie jest tworzony w standardowym modelu bazy danych, więc jest to część rozszerzenia 

standardowego modelu. Załóżmy, że przekształcasz informacje w relacji R1 i nazywasz je R3, jak 

pokazano w tabeli  

D1D2 

Georgette {hiszpańska, włoska} 



Darrell {francuski, hiszpański, japoński} 

Grace {chiński, francuski} 

Ernie {rosyjski, hiszpański} 

Tego rodzaju tabela również nie występuje w standardowych bazach danych (gdzie występują grupy 

zawierające więcej niż jeden element w relacji) i jest przykładem rozszerzonego modelu. 

Dystrybucje możliwości 

Jako alternatywę dla stosowania relacji podobieństwa do wprowadzania rozmycia do modelu bazy 

danych można, za Umano i in., zastosować model dystrybucyjno-relacyjny możliwości. Rozkłady 

możliwości reprezentują rozmyte wartości atrybutów w danych. Przykładem rozkładu możliwości jest 

zestaw rozmyty, który widziałeś wcześniej, nov_rarely = {0.7/1, 0.2/2}, gdzie nov_rarely oznacza liczbę 

odwiedzin uważanych za „rzadkie”. 

Przykład 

Przykład bazy danych na liniach tego modelu przedstawia tabela: 

Przykład relacyjnego modelu rozkładu możliwości 

 

Standardowa baza danych nie może tak wyglądać. Wpisy takie jak wiele i {10, 11}p wyraźnie sugerują 

nieostrość. Wpis {10, 11}p jest rozkładem możliwości, sugerującym, że liczba wizyt poza Stanami 

Zjednoczonymi dokonanych przez Roberto wynosi 10 lub 11. Podobnie, obywatelstwo Raja to Indie lub 

Stany Zjednoczone, ale nie podwójne obywatelstwo w obu. Obywatelstwo Andre i liczba wizyt Alana 

poza Stanami Zjednoczonymi nie są znane i mogą mieć jakiekolwiek wartości. Możliwości nie można 

zawęzić, jak w przypadku obywatelstwa Raja i częstotliwości wizyt Roberto poza Stanami 

Zjednoczonymi. Wpis undefined jest używany w przypadku Alana, ponieważ zawsze podróżował sam, 

nigdy nie zabierał towarzysza. Liczba wizyt Jamesa jest niewyraźna. Wiele razy podróżował. Rozmyty 

zestaw dla wielu woli dają możliwość dystrybucji. Można go zdefiniować np. jako: 

many = {0,2/6, 0,5/7, 0,8/8, 1/9, 1/10, ...} 

Nazwisko towarzysza podczas ostatniej wizyty Jamesa poza Stanami Zjednoczonymi jest wpisane jako 

null, ponieważ z jednej strony nie wiemy, czy nigdy nie zabrał towarzysza, w takim przypadku 

moglibyśmy użyć undefined jak w przypadku Alana, a z drugiej innych, których wziął za towarzysza, 

jeśli wziął jednego, w takim przypadku moglibyśmy użyć nieznanego. Mówiąc najprościej, używamy 

null, gdy nie wiemy wystarczająco dużo, aby użyć nieznanego lub niezdefiniowanego. 

Zapytania 



Zwróćmy teraz naszą uwagę na to, w jaki sposób odpowiada się na zapytania za pomocą tego typu 

modelu bazy danych. Załóżmy, że chcesz mieć w bazie danych listę obywateli USA. Peter i Alan wyraźnie 

spełniają ten warunek obywatelstwa. Można tylko powiedzieć, że Andre i Raj mogą spełnić ten 

warunek. Ale Roberto i James wyraźnie nie spełniają podanego warunku. To zapytanie samo w sobie 

jest ostre i nierozmyte (albo należysz do listy obywateli USA, albo nie). Dlatego odpowiedź powinna 

być zwięzła, co oznacza, że jeśli stopień członkostwa nie wynosi 1, nie wymienisz żadnego elementu. 

Dostajesz więc zestaw zawierający tylko Petera i Alana. Drugie zapytanie może dotyczyć osób, które 

odwiedziły więcej niż kilka osób poza Stanami Zjednoczonymi. Tutaj zapytanie jest niejasne. James z 

wieloma wizytami poza Stanami Zjednoczonymi wydaje się wyraźnie spełniać ten warunek. Być może 

rozsądne jest założenie, że każdy element w zbiorze rozmytym dla wielu występuje w zbiorze 

rozmytym więcej niż kilku o stopniu przynależności 1. 2 Andre może być liczbą, która zasługuje na 0 

stopni przynależności w więcej niż kilku. Pozostałe liczby w bazie danych są takie, że prawdopodobnie 

w różnym stopniu spełniają dany warunek. Widać, że odpowiedzią na to zapytanie rozmyte jest zbiór 

rozmyty. Teraz trochę zmieniamy biegi, aby porozmawiać o teorii rozmytej. Pomoże to z materiałem 

do naśladowania. 

Zdarzenia rozmyte, średnie i wariancje 

Pozwól, że przedstawimy Ci rozmyte zdarzenia, rozmyte średnie i rozmyte wariancje. Te koncepcje są 

podstawą do badania rozmytych teorii kwantyfikacji. Zobaczysz, jak rozkład prawdopodobieństwa 

zmiennej i jej zbiór rozmyty są używane razem. Użyjemy przykładu, aby pokazać, jak obliczane są 

rozmyte średnie i rozmyte wariancje. 

Przykład: Cena przejęcia firmy XYZ 

Załóżmy, że jesteś udziałowcem spółki XYZ i czytasz w gazetach, że jej przejęcie jest perspektywą. 

Obecnie akcje spółki są sprzedawane po 40 dolarów za akcję. Czytasz o wrogim przejęciu przez grupę 

gotową zapłacić 100 dolarów za udział w XYZ. Inna firma, której działalność jest związana z działalnością 

XYZ i pozostaje w przyjaznych stosunkach z XYZ, oferuje 85 USD za akcję. Pracownicy XYZ obawiają się 

o bezpieczeństwo swojego zatrudnienia i zorganizowali się w przygotowaniach do wspólnego zakupu 

firmy za 60 dolarów za akcję. Cena wykupu akcji spółki jest zmienną z tymi trzema możliwymi 

wartościami, mianowicie 100, 85 i 60. Zarząd XYZ musi dokonać ostatecznej decyzji o tym, komu 

sprzedają firmę. Prawdopodobieństwo wynosi odpowiednio 0,3, 0,5 i 0,2, że rada zdecyduje się 

sprzedać pierwszej grupie po 100 USD, drugiej po 85 USD i pozwolić pracownikom na wykupienie po 

60 USD. W ten sposób rozkład prawdopodobieństwa ceny przejęcia będzie następujący: 

cena 100 85 60 

prawdopodobieństwo 0,3 0,5 0,2 

Ze standardowej teorii prawdopodobieństwa rozkład ten daje średnią (lub oczekiwaną cenę) z: 

100 x 0,3 + 85 x 0,5 + 60 x 0,2 = 84,5 

oraz wariancja : 

(100-84,5)2 x 0,3 + (85-84,5)2 x 0,5 + (60-84,5)2 x 0,2 = 124,825 

Załóżmy teraz, że analityk bezpieczeństwa specjalizujący się w sytuacjach przejęć czuje, że zarząd 

nienawidzi wrogiego przejęcia, ale do pewnego stopnia nie może oprzeć się oferowanej cenie. Analityk 

uważa też, że zarząd lubi zachować pewną kontrolę nad firmą, co jest możliwe, jeśli sprzeda firmę 

zaprzyjaźnionej firmie stowarzyszonej. Analityk zdaje sobie sprawę, że Zarząd jest wrażliwy na obawy 



i obawy swoich lojalnych pracowników, z którymi przez lata zbudował zdrową relację i rozważy ofertę 

pracowników. 

Odczucia analityka znajdują odzwierciedlenie w następującym zbiorze rozmytym: 

{0,7/100, 1/85, 0,5/60} 

Przypominasz sobie, że ten zapis mówi, że stopień przynależności 100 w tym zbiorze to 0,7, stopień 

przynależności 85 to 1, a stopień przynależności wynosi 0,5 dla wartości 60. Uzyskany w ten sposób 

zbiór rozmyty jest również nazywany zdarzeniem rozmytym . Inny analityk może zdefiniować inne 

rozmyte zdarzenie z wartościami cen przejęcia. Ty, jako udziałowiec, możesz mieć własną intuicję, 

która sugeruje inne rozmyte wydarzenie. Pozostańmy przy poprzednim zestawie rozmytym, który 

otrzymaliśmy od analityka bezpieczeństwa i nadajmy mu nazwę A. 

Prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego 

W tym momencie możemy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego A, używając cen 

przejęcia jako podstawy odpowiadającej prawdopodobieństwu w rozkładzie prawdopodobieństwa i 

stopniom przynależności do A. Innymi słowy, stopnie przynależności 0,7, 1 , a 0,5 traktuje się jako 

mające prawdopodobieństwa odpowiednio 0,3, 0,5 i 0,2. Ale chcemy prawdopodobieństwa zdarzenia 

rozmytego A, które obliczamy jako oczekiwany stopień przynależności przy używanym przez nas 

rozkładzie prawdopodobieństwa. Nasze obliczenia dają następujące dane: 

0,7 x 0,3 + 1 x 0,5 + 0,5 x 0,2 = 0,21 + 0,5 + 0,1 = 0,81 

Rozmyta średnia i rozmyta wariancja 

Naszym kolejnym krokiem jest obliczenie średniej rozmytej ceny przejęcia. Nazwijmy to 

A_fuzzy_mean, aby odnieść się do użytego zdarzenia rozmytego. Obliczenia są następujące: 

A_średnia_rozmyta = (1/0,81) x (100 x 0,7 x 0,3 + 85 x 1 x 0,5 + 60 x 0,5 x 0,2) = 85,8 

Aby uzyskać rozmytą wariancję ceny przejęcia, musisz użyć wartości takich jak (100-85,8)2 , która jest 

kwadratem odchylenia ceny przejęcia 100 od średniej rozmytej. Prostszym sposobem obliczenia, który 

jest matematycznie równoważny, jest najpierw wzięcie rozmytej wartości oczekiwanej kwadratu ceny 

przejęcia, a następnie odjęcie kwadratu średniej rozmytej. Dla ułatwienia użyjmy p jako zmiennej 

reprezentującej cenę przejęcia. Obliczenia są jak poniżej: 

A_rozmyte_oczekiwane p2 = 1/(0,81) x (1002x 0,7 x 0,3 + 852x 1 x 0,5 + 602x 0,5 x 0,2) = 7496,91 

A_rozmyta_wariancja = 7496,91 - 85,82 = 7496,91 - 7361,64 = 135,27 

Logika rozmyta zostaje w ten sposób wprowadzona do sfery pojęć prawdopodobieństwa, takich jak 

zdarzenia, oraz pojęć statystycznych, takich jak średnia i wariancja. Co więcej, możesz mówić o 

rozmytych oczekiwaniach warunkowych i rozmytych prawdopodobieństwach a posteriori, itp., co 

pozwala na użycie rozmycia w koncepcjach bayesowskich, analizie regresji i tak dalej. Następnie 

zagłębisz się w rozmyte teorie kwantyfikacji. W dalszej części kontynuujemy naszą dyskusję z 

rozmytymi oczekiwaniami warunkowymi. 

Warunkowe prawdopodobieństwo zdarzenia rozmytego 

Załóżmy, że jako udziałowiec firmy XYZ w poprzednim przykładzie wymyślisz zestaw rozmyty, 

nazwiemy zdarzenie rozmyte: 

B = {0,8/100, 0,4/85, 0,7/60} 



Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia rozmytego jest następujące: 

0,8 x 0,3 + 0,4 x 0,5 + 0,7 x 0,2 = 0,58 

B_fuzzy_mean i B_fuzzy_variance ceny przejęcia akcji XYZ wyniosły odpowiednio 85,17 i 244,35. Ale 

chcesz zobaczyć, jak te wartości zmienią się, jeśli w ogóle, kiedy przyjmiesz A, rozmyte zdarzenie 

analityka, jako dane. Następnie prosisz o określenie warunkowego prawdopodobieństwa zdarzenia 

rozmytego, a także warunkowej rozmytej średniej i rozmytej wariancji. Prawdopodobieństwo 

warunkowe zdarzenia rozmytego oblicza się w następujący sposób: 

(1/0,81) x (0,8 x 0,7 x 0,3 + 0,4 x 1 x 0,5 + 0,7 x 0,5 x 0,2) = 0,54 

Ta wartość jest mniejsza niż prawdopodobieństwo, które uzyskałeś wcześniej, gdy nie przyjąłeś 

zdarzenia rozmytego analityka jako podanego. Prawdopodobieństwo a priori zdarzenia rozmytego B 

wynosi 0,58, podczas gdy prawdopodobieństwo a posteriori zdarzenia rozmytego B przy zdarzeniu 

rozmytym A wynosi 0,54. 

Warunkowa rozmyta średnia i rozmyta wariancja 

Warunkowa wartość B_fuzzy_mean ceny przejęcia przy podanym zdarzeniu rozmytym A wygląda 

następująco: 

(1/0,54) x (100 x 0,8 x 0,7 x 0,3 + 85 x 0,4 x 1 x 0,5 + 60 x 0,7 x 

0,5 x 0,2) = 70,37 

a warunkowa B_fuzzy_variance ceny przejęcia ze zdarzeniem rozmytym A, jak podano, wynosi 

1301,76, czyli ponad pięć razy więcej niż wtedy, gdy nie przyjęto zdarzenia rozmytego analityka jako 

podanego. 

Regresja liniowa a la Możliwości 

Kiedy zobaczysz definicje rozmytych średnich i rozmytych wariancji, możesz pomyśleć, że analizą 

regresji można również zająć się w sferze logiki rozmytej. W tej części omówimy, jakie podejście jest 

przyjmowane w tym zakresie. Najpierw przypomnij sobie, co zwykle oznacza analiza regresji. Masz 

zbiór wartości x i odpowiadający mu zbiór wartości y, składający się na pewną liczbę przykładowych 

obserwacji zmiennych X i Y. Określając regresję liniową Y względem X, bierzesz Y jako zmienną zależną, 

a X jako zmienna niezależna, a regresja liniowa Y względem X jest równaniem liniowym wyrażającym Y 

w kategoriach X. To równanie daje w pewnym sensie linię „najbliższą” punktom próbki (wykres 

punktowy). Współczynniki w równaniu określa się jako te wartości, które minimalizują sumę 

kwadratów odchyleń rzeczywistych wartości y od wartości y od linii. Po określeniu współczynników 

możesz użyć równania do oszacowania wartości Y dla dowolnej wartości X. Ludzie używają równań 

regresji do prognozowania. Czasami chcesz wziąć pod uwagę więcej niż jedną zmienną niezależną, 

ponieważ czujesz, że jest ich więcej niż  zmienna, która łącznie może wyjaśniać zmiany wartości 

zmiennej zależnej. To jest twój model regresji wielokrotnej. Wybranie zmiennych niezależnych to 

miejsce, w którym pokazujesz swoje doświadczenie w modelowaniu, gdy chcesz wyjaśnić, co dzieje się 

z Y, ponieważ X jest różne. W każdym razie zdajesz sobie sprawę, że jest to również problem 

optymalizacji, ponieważ w grę wchodzi minimalizacja sumy kwadratów odchyleń. Rachunek służy do 

tego dla regresji liniowej. Stosowanie metod rachunku różniczkowego wymaga pewnych własności 

ciągłości. Gdy takich właściwości nie ma, do optymalizacji należy zastosować inną metodę. Problem 

można sformułować jako problem programowania liniowego i można zastosować techniki 

rozwiązywania problemów programowania liniowego. Obrałeś tę drogę do rozwiązania problemu 

regresji liniowej z logiką rozmytą. W poprzednim rozdziale poznałeś rozkłady możliwości. Problem 



regresji liniowej z logiką rozmytą jest określany jako problem regresji liniowej możliwości. Model, 

zgodnie z opisem Tarano, Asai i Sugeno, opiera się na funkcji odniesienia L i liczbach rozmytych w 

postaci par uporządkowanych (a, b). W następnej części przedstawimy liczby rozmyte, a następnie 

wrócimy do dalszej dyskusji na temat modelu regresji możliwości liniowych. 

Liczby rozmyte 

Liczba rozmyta to uporządkowana para liczb (a, b) w odniesieniu do funkcji odniesienia L, która daje 

funkcję przynależności. Tutaj b musi być liczbą dodatnią. Oto właściwości L, funkcji referencyjnej: 

1. Jest funkcją jednej zmiennej i jest symetryczna około 0. To znaczy L(x) = L(-x). 

2. Ma wartość 1 przy x = 0. Innymi słowy, L(0) = 1. 

3. Generalnie maleje, gdy x wynosi 0 lub jest liczbą dodatnią, co oznacza, że jego wartość spada wraz 

ze wzrostem wartości argumentu. Na przykład L(2) < L(1). 

Zatem L(x) ma swoje wartości mniejsze niż 1 dla dodatnich wartości x. Nie ma sensu, aby liczby ujemne 

były wartościami L, więc ignorujesz wartości x, które powodują takie wartości dla L. 

4. Maksymalna wartość funkcji wynosi 1, przy x = 0. Ma ona rodzaj krzywej w kształcie dzwonu. 

Jeśli A jest liczbą rozmytą o uporządkowanej parze (a, b) z b > 0, a funkcją odniesienia jest L, wykonaj 

następujące czynności: 

Piszesz liczbę rozmytą jako A = (a, b)L. Otrzymasz przynależność do dowolnego elementu x, biorąc ilość 

(x - a) / b (która przypomina ci o tym, jak otrzymujesz wynik z) i oszacuj funkcję odniesienia L przy tym 

argumencie. To jest: 

mA(x) = L((x-a) / b) 

Przykładami funkcji odniesienia L są: 

Przykład 1: L(x) = maks. (0, 1-x2) 

Otrzymasz następujące elementy pokazane w tabeli. 

Funkcja odniesienia L 

x L(x) 

-2 0 

-1 0 

- 

0,5 0,75 

0 1 

0,5 0,75 

1 0 

2 0 

Ta funkcja nie jest jednak ściśle malejąca. Pozostaje stała na poziomie 0 dla x > 1. 



Przykład 2: L(x) = 1/ (1 + x2 ) 

Otrzymasz wartości pokazane w tabeli. 

Funkcja odniesienia L 

x L(x) 

-7 0,02 

-2 0,2 

-1 0,5 

- 

0,5 0,8 

0 1 

0,5 0,8 

1 0,5 

2 0,2 

7 0,02 

Określmy teraz przynależność 3 do liczby rozmytej A = (4, 10)L, gdzie L jest funkcją z drugiego przykładu 

powyżej, mianowicie, 1/ (1 + x2). Najpierw otrzymujesz (x-4) / 10 = (3 - 4) / 10 = - 0,1. Użyj tego jako 

argumentu funkcji referencyjnej L. 1/ (1 + (- 0,1)2 ) daje 0,99. Wyraża się to w następujący sposób: 

mA(3) = L( (3-4) / 10) = 1/ (1 + (- 0,1)2) = 0,99 

Możesz zweryfikować wartości, mA(0) = 0,862 i mA(10) = 0,735. 

Trójkątna liczba rozmyta 

Przy odpowiednim wyborze funkcji referencyjnej można uzyskać symetryczną liczbę rozmytą A, tak że 

gdy wykreślisz funkcję przynależności w A, otrzymasz trójkąt zawierający pary (x, mA(x)), z mA(x) > 0. 

Przykładem jest A = (5, 8)L, gdzie L = max(1 - |x|, 0). Liczby x, które mają dodatnie wartości dla mA(x) 

znajdują się w przedziale ( -3, 13 ). Również mA(-3 ) = 0 i mA(13) = 0. Jednak mA(x) ma swoją maksymalną 

wartość przy x = 5. Teraz, jeśli x jest mniejsze niż -3 lub większe niż 13, wartość L jest zerem i nie bierzesz 

takiej liczby za członkostwo w A. Zatem wszystkie elementy, dla których członkostwo w A jest 

niezerowe, są w trójkącie. Ta trójkątna liczba rozmyta jest pokazana na rysunku 16.1. Wysokość 

trójkąta wynosi 1, a szerokość 16, czyli dwukrotność liczby 8, środek podstawy na 5. Para liczb 5 i 8 to 

pary określające symetryczną liczbę rozmytą A. Oś pionowa podaje przynależność , więc zakres dla tego 

wynosi od 0 do 1. 

 



Model regresji liniowej możliwości 

Załóżmy, że masz (n + 1)-krotki wartości x1, ... xn i y. Oznacza to, że dla każdego i, i w zakresie od 1 do 

k, masz (x1, ... , xn, y), które są k obserwacji próbek na X1, ... , Xn i Y. Model regresji liniowej możliwości 

jest formułowany w różny sposób w zależności od od tego, czy zebrane dane są ostre czy niewyraźne. 

Podajmy taki model poniżej, dla przypadku z wyraźnymi danymi. Wtedy rozmycie leży we 

współczynnikach w modelu. Używasz symetrycznych liczb rozmytych, Aj = (aj, bj)L. Model regresji 

możliwości liniowych jest sformułowany jako: 

Yj = A0 + A1Xj1 + ... + AnXjn 

Wartość Y z modelu jest liczbą rozmytą, ponieważ jest funkcją współczynników rozmytych. 

Współczynniki rozmyte Ajasą wybrane jako te, które minimalizują szerokość (podstawę trójkąta) liczby 

rozmytej Yj. Ale Aj zależy również od tego, jak duża jest członkostwo obserwowanego yj ma być w liczbie 

rozmytej Yj . Ta ostatnia obserwacja stanowi ograniczenie dla problemu programowania liniowego, 

który należy rozwiązać, aby znaleźć regresję możliwości liniowych. Wybierasz wartość d i prosisz, aby 

mY(y) [ge] d. Zamykamy tę sekcję, obserwując, że liniowa regresja możliwości daje trójkątne liczby 

rozmyte dla Y, zmiennej zależnej. To jak robienie estymacji interwałowej lub uzyskiwanie pasma 

regresji. Czytelnicy poważnie zainteresowani tym tematem powinni zapoznać się z Terano. 

Sekcja II: Kontrola rozmyta 

W tej sekcji omówiono sterownik logiki rozmytej (FLC), jego zastosowanie i konstrukcję. Sterowanie 

rozmyte jest obecnie stosowane w różnych maszynach i procesach, z szerokim zastosowaniem, 

zwłaszcza w Japonii. Kilka z używanych obecnie aplikacji znajduje się na liście w Tabeli 16.10, 

zaadaptowanej z Yana i innych. 

Zastosowania sterowników logiki rozmytej (FLC) i wykonywane funkcje 

Zastosowanie : Funkcje FLC 

Kamera wideo: Określ najlepszą ostrość i oświetlenie, gdy na obrazie występuje ruch 

Pralka: Dostosuj cykl prania, oceniając stopień zabrudzenia, rozmiar wsadu i rodzaj tkaniny 

Telewizja: Dostosuj jasność, kolor i kontrast obrazu, aby zadowolić widzów 

Sterowanie silnikiem: popraw dokładność i zakres sterowania ruchem w nieoczekiwanych warunkach 

Pociąg metra: Zwiększ stabilność napędu i popraw dokładność zatrzymania, oceniając warunki ruchu 

pasażerskiego. Zapewnij płynny start i płynne zatrzymanie. 

Odkurzacz: Dostosuj moc silnika odkurzacza, oceniając ilość kurzu i brudu oraz charakterystykę podłogi 

Podgrzewacz ciepłej wody: dostosuj moc elementu grzejnego w zależności od temperatury i ilości 

używanej wody 

Sterowanie helikopterem: Określ najlepsze działania operacyjne, oceniając instrukcje człowieka i 

warunki lotu, w tym prędkość i kierunek wiatru 

Projektowanie kontrolera logiki rozmytej 

Schemat kontrolera logiki rozmytej został przedstawiony w rozdziale 3. Przerysujmy go teraz i omówmy 

przykład projektowy. Patrz rysunek 16.2. Dla celów dyskusji załóżmy, że ten FLC steruje 

podgrzewaczem ciepłej wody. Podgrzewacz ciepłej wody posiada pokrętło HeatKnob (0-10) do 

sterowania mocą elementu grzejnego, im wyższa wartość, tym jest cieplejsza, a wartość 0 oznacza, że 



element grzejny jest wyłączony. W podgrzewaczu wody znajdują się dwa czujniki, jeden informujący o 

temperaturze wody (TempSense), która waha się od 0 do 125°C, a drugi informujący o poziomie wody 

w zbiorniku (LevelSense), która waha się od 0 = pusty do 10 = pełny. Załóżmy, że istnieje automatyczna 

kontrola przepływu, która określa, ile zimnej wody (o temperaturze 10°C) wpływa do zbiornika z 

głównego źródła wody; ilekroć poziom wody spadnie poniżej 40, kontrola przepływu włącza się i 

wyłącza, gdy poziom wody wzrośnie powyżej 95. 

 

Cel projektowy można określić jako: 

Utrzymuj temperaturę wody jak najbliżej 80°C, pomimo zmian w wodzie wypływającej ze zbiornika i 

zimnej wody wpływającej do zbiornika. 

Krok pierwszy: Definiowanie wejść i wyjść dla FLC 

Zakres wartości, jakie mogą przyjmować dane wejściowe i wyjściowe, nazywa się wszechświatem 

dyskursu. Musimy zdefiniować wszechświat dyskursu dla wszystkich wejść i wyjść FLC, które są 

wartościami ostrymi. Tabela 16.11 przedstawia zakresy: 

 

Krok drugi: Fuzzuj dane wejściowe 

Wejściami do FLC są LevelSense i TempSense. Możemy użyć trójkątnych funkcji przynależności do 

fuzzyfikacji danych wejściowych, tak jak zrobiliśmy to w rozdziale 3, kiedy konstruowaliśmy program 

fuzzifier. Istnieje kilka ogólnych wskazówek, o których możesz pamiętać podczas określania zakresu 

zmiennych rozmytych w odniesieniu do danych wejściowych typu Crisp (na podstawie Yan i in.): 

1. Rozłóż symetrycznie rozmyte wartości w całym uniwersum dyskursu. 

2. Użyj nieparzystej liczby zestawów rozmytych dla każdej zmiennej, aby mieć pewność, że jakiś zestaw 

będzie pośrodku. Użycie zestawów od 5 do 7 jest dość typowe. 

3. Zachodzą na siebie sąsiednie zestawy (zwykle od 15% do 25%) . Obie zmienne wejściowe LevelSense 

i TempSense są ograniczone do wartości dodatnich. Do ich opisu używamy następujących zbiorów 

rozmytych: 

XSmały, mały, średni, duży, XLarge 

Poniżej pokazujemy przypisanie zakresów i trójkątnych rozmytych funkcji przynależności dla 

LevelSense. Podobnie przypisujemy zakresy i trójkątne rozmyte funkcje przynależności do TempSense. 

Optymalizacja tych przypisań jest często wykonywana metodą prób i błędów w celu uzyskania 

optymalnej wydajności FLC. 



 

  

 

 

 

Krok trzeci: skonfiguruj rozmyte funkcje członkostwa dla danych wyjściowych 

W naszym przykładzie mamy tylko jedno wyjście, którym jest HeatKnob. Musimy przypisać rozmyte 

członkostwo do tej zmiennej, tak jak to zrobiliśmy dla danych wejściowych. Używamy różnych nazw 

zmiennych, aby później przykład był bardziej przejrzysty. 

 



 

Krok czwarty: Utwórz bazę reguł rozmytych 

Teraz, gdy masz już dane wejściowe i wyjściowe zdefiniowane w postaci zmiennych rozmytych, 

wystarczy określić, jakie działania należy podjąć w jakich warunkach; oznacza to, że musisz 

skonstruować zestaw reguł opisujących działanie FLC. Reguły te zwykle przyjmują postać reguł JEŻELI-

WTEDY i można je uzyskać od ludzkiego eksperta (heurystyka) lub można je dostarczyć z sieci 

neuronowej, która wyprowadza reguły z zachowania systemu. Wspomnieliśmy o tym pomyśle w Części 

3. Zbudujmy bazę reguł dla naszego przykładu projektowego. Dla dwóch wejść definiujemy macierz 

pokazaną w tabeli poniżej. Nasze wytyczne heurystyczne przy określaniu tej macierzy to: następujące 

stwierdzenia i ich konwersacje: 

1. Gdy temperatura jest niska, pokrętło HeatKnob powinno być ustawione wyżej niż w przypadku 

wysokiej temperatury. 

2. Gdy ilość wody jest mała, pokrętło HeatKnob nie musi być tak wysokie, jak w przypadku dużej ilości 

wody. 

UWAGA: W FLC nie musimy określać wszystkich pól w macierzy. To jest w porządku. Brak wpisu 

oznacza, że nie podjęto żadnych działań, na przykład w kolumnie dla SenseTemp=XL nie jest wymagane 

żadne działanie, ponieważ temperatura jest już równa lub wyższa od temperatury docelowej. 

 

Przyjrzyjmy się kilku typowym wpisom w tabeli: Dla SenseLevel = Medium (M) i SenseTemp = XSmall 

(XS), dane wyjściowe to HeatKnob = AWholeLot. Teraz przy tej samej temperaturze, wraz ze wzrostem 

poziomu wody, ustawienie pokrętła HeatKnob również powinno wzrosnąć, aby zrekompensować 

dodaną objętość wody. Widać, że dla SenseLevel = Large(L) i SenseTemp = XSmall(XS), dane wyjściowe 

to HeatKnob = AWholeLot. Możesz sprawdzić, czy pozostała część tabeli została utworzona za pomocą 

podobnego rozumowania. 

Tworzenie reguł IF–THEN 

Możemy teraz przetłumaczyć wpisy w tabeli na reguły JEŻELI - TO. Bierzemy je bezpośrednio z tabeli 

powyższej: 

1. IF SenseTemp IS XSmall AND SenseLevel IS XSmall THEN SET HeatKnob TO AGoodAmount 



2. IF SenseTemp IS XSmall AND SenseLevel IS Small THEN SET HeatKnob TO ALot 

3. IF SenseTemp IS XSmall AND SenseLevel IS Medium THEN SET HeatKnob TO AWholeLot 

4. IF SenseTemp IS XSmall AND SenseLevel IS Large THEN SET HeatKnob TO AWholeLot 

5. IF SenseTemp IS XSmall AND SenseLevel IS XLarge THEN SET HeatKnob TO AWholeLot 

6. IF SenseTemp IS Small AND SenseLevel IS XSmall THEN SET HeatKnob TO ALittle 

7. IF SenseTemp IS Small AND SenseLevel IS Small THEN SET HeatKnob TO AGoodAmount 

8. IF SenseTemp IS Small AND SenseLevel IS Medium THEN SET HeatKnob TO ALot 

9. IF SenseTemp IS Small AND SenseLevel IS Large THEN SET HeatKnob TO ALot 

10. IF SenseTemp IS Small AND SenseLevel IS XLarge THEN SET HeatKnob TO ALot 

11. IF SenseTemp IS Medium AND SenseLevel IS XSmall THEN SET HeatKnob TO VeryLittle 

12. IF SenseTemp IS Medium AND SenseLevel IS Small THEN SET HeatKnob TO VeryLittle 

13. IF SenseTemp IS Medium AND SenseLevel IS Medium THEN SET HeatKnob TO AGoodAmount 

14. IF SenseTemp IS Medium AND SenseLevel IS Large THEN SET HeatKnob TO ALot 

15. IF SenseTemp IS Medium AND SenseLevel IS XLarge THEN SET HeatKnob TO ALot 

16. IF SenseTemp IS Large AND SenseLevel IS Small THEN SET HeatKnob TO VeryLittle 

17. IF SenseTemp IS Large AND SenseLevel IS Medium THEN SET HeatKnob TO VeryLittle 

18. IF SenseTemp IS Large AND SenseLevel IS Large THEN SET HeatKnob TO ALittle 

19. IF SenseTemp IS Large AND SenseLevel IS XLarge THEN SET HeatKnob TO AGoodAmount 

Pamiętaj, że dane wyjściowe i dane wejściowe do bazy reguł rozmytych są zmiennymi rozmytymi. Dla 

dowolnej danej ostrej wartości wejściowej może występować rozmyte członkostwo w kilku rozmytych 

zmiennych wejściowych (określonych przez etap fuzzyfikacji). Każda z tych rozmytych aktywacji 

zmiennych wejściowych spowoduje uruchomienie lub aktywację różnych rozmytych komórek 

wyjściowych. To prowadzi nas do ostatniego kroku, rozmycia danych wyjściowych do wyraźnej 

wartości. 

Krok piąty: rozmyj wyjścia 

Aby sterować pokrętłem HeatKnob, musimy uzyskać wyraźne ustawienie pokrętła. Jak dotąd mamy 

kilka reguł JEŻELI-WTEDY z bazy reguł rozmytych uruchamianych jednocześnie, ponieważ dane 

wejściowe zostały rozmyte. W jaki sposób dochodzimy do pojedynczej wartości wyjściowej Crisp? W 

rzeczywistości istnieje kilka różnych strategii na to; rozważymy dwie z najczęstszych, metodę środka 

pola (COA) lub metodę centroidu oraz metodę rozmytego Or. Najłatwiej zrozumieć ten proces na 

przykładzie. Załóżmy, że w określonym momencie LevelSense = 7,0 i TempSense = 65. Są to ostre dane 

wejściowe bezpośrednio z czujników. W przypadku fuzzyfikacji , załóż, że otrzymujesz następujące 

rozmyte członkostwa: 

crisp input — LevelSense = 7.0 

fuzzy outputs with membership values - 



Medium: 0.4 

Large: 0.6 

all others : 0.0 

crisp input — TempSense=65 

fuzzy outputs with membership values - 

Medium: 0.75 

Large: 0.25 

all others: 0.0 

Powoduje to uruchomienie czterech reguł: 

1. TempSense = Medium (0.75) AND LevelSense = Medium (0.4) 

2. TempSense = Large (0.25) AND LevelSense = Medium (0.4) 

3. TempSense = Medium (0.75) AND LevelSense = Large (0.6) 

4. TempSense = Large (0.25) AND LevelSense = Large (0.6) 

Najpierw musisz określić, jaki powinien być wynik dla każdej klauzuli AND w regułach IF–THEN. Odbywa 

się to przez spójnik lub operator minimum. Tak więc dla każdej z tych zasad masz następujące siły 

ognia: 

 

Korzystając z bazy reguł rozmytych i siły przypisanej wcześniej, stwierdzamy, że reguły zalecają 

następujące wartości wyjściowe (z siłą) dla pokrętła HeatKnob: 

1. DobraKwota (0,4) 

2. Bardzo mało (0,25) 

3. Dużo (0,6) 

4. Trochę (0,25) 

Teraz musimy połączyć zalecenia, aby uzyskać jedną wyraźną wartość. Najpierw użyjemy metody 

rozmytej Or defuzyfikacji. Tutaj używamy alternatywy lub operatora maksimum, aby połączyć wartości. 

Otrzymujemy: 

(0,4) • (0,25) • (0,6) • (0,25) = 0,6 

Wyraźna wartość wyjściowa dla HeatKnob byłaby wtedy wartością członkostwa pomnożoną przez 

zakres zmiennej wyjściowej lub (0,6) (10-0) = 6,0. Innym sposobem łączenia wyjść jest metoda centroid. 

W przypadku metody centroid istnieją dwie odmiany: metoda nakładania się i metoda składu 

dodatków. Do przeglądu mamy następujące wartości wyjściowe i mocne strony. 



1. DobraKwota (0,4) 

2. Bardzo mało (0,25) 

3. Dużo (0,6) 

4. Trochę (0,25) 

Używamy wartości siły i wypełniamy konkretną trójkątną funkcję przynależności do tego poziomu siły. 

Np. dla pierwszej reguły wypełniamy trójkątną funkcję przynależności AGoodAmount do poziomu 0,4. 

Następnie odcinamy wierzchołek trójkąta (powyżej 0,4). Następnie robimy to samo dla pozostałych 

zasad. Na koniec wyrównujemy obcięte liczby, jak pokazano na rysunku 16.6 i łączymy je zgodnie z 

metodą składu nakładania lub metodą składu dodatków (Kosko). Możesz zobaczyć różnicę w tych 

dwóch metodach komponowania na rysunku 16.6. Metoda nakładania po prostu nakłada wszystkie 

obcięte trójkąty na ten sam obszar. Dzięki tej metodzie możesz stracić informacje. Metoda addytywna 

dodaje figury geometryczne jedna na drugiej. 

 

Aby uzyskać wyraźną wartość, bierzesz środek ciężkości lub środek ciężkości otrzymanej figury 

geometrycznej. Zróbmy to dla rysunku metody nakładania. Środek ciężkości to prosta krawędź, którą 

można przełożyć przez figurę, aby była idealnie wyważona; po obu stronach prostej krawędzi obszar 

figury jest równy, jak pokazano na rysunku 16.7. Dzieląc geometrię na części i sumując wszystkie 

udziały powierzchni po obu stronach centroidu, otrzymujemy wartość 5,2 dla tego przykładu. Dotyczy 

to już wyraźnego zakresu wartości wyjściowych: 

HeatKnob = 5.2 

To kończy projekt prostego przykładu, który wybraliśmy. Kończymy listą zalet i wad FLC. 

Zalety i wady sterowników logiki rozmytej 

Poniższa lista zaadaptowana z McNeilla i Thro pokazuje, że  zalety i wady FLC dla systemów sterowania 

w porównaniu z bardziej tradycyjnymi systemami sterowania. 

Zalety: 

• Odnosi wkład do wyników w kategoriach językowych, łatwo zrozumiałych 

• Pozwala na szybkie prototypowanie, ponieważ projektant systemu nie musi wiedzieć wszystkiego o 

systemie przed rozpoczęciem 

• Tańsze, ponieważ są łatwiejsze do zaprojektowania 



• Zwiększona wytrzymałość 

• Uprość pozyskiwanie i reprezentację wiedzy 

• Kilka zasad obejmuje dużą złożoność 

• Może osiągnąć mniej przeregulowań i oscylacji 

• Może osiągnąć stan ustalony w krótszym przedziale czasu 

Wady 

• Trudno opracować model z systemu rozmytego 

• Wymagaj dokładniejszego dostrojenia i symulacji przed uruchomieniem 

• Miej piętno związane ze słowem rozmyty (przynajmniej w świecie zachodnim); inżynierowie i 

większość innych osób są przyzwyczajeni do ostrości i unikania rozmytej kontroli i rozmytego 

podejmowania decyzji 

Podsumowanie 

Zastosowania logiki rozmytej są liczne i zróżnicowane. Masz przegląd różnych obszarów zastosowań 

logiki rozmytej, od sterowania pralkami po analizę kosztów i korzyści opartą na logice rozmytej. 

Następnie uzyskałeś szczegółowe informacje na temat dwóch domen aplikacji: rozmytych baz danych 

i rozmytej kontroli. Ta Część dotyczyła rozszerzania modeli baz danych, aby uwzględnić rozmycie 

wartości atrybutów danych, a także zapytań. Widziałeś rozmyte relacje; w szczególności dokonano 

przeglądu relacji podobieństwa i podobieństwa oraz klas podobieństwa. Dowiedziałeś się, jak 

dystrybucje możliwości pomagają definiować rozmyte bazy danych. Dowiedziałeś się również, czym są 

zdarzenia rozmyte i jak obliczać średnie rozmyte, rozmyte wariancje i rozmyte oczekiwania 

warunkowe. Przedstawiono koncepcje związane z liniowym modelem regresji możliwości. W rozdziale 

przedstawiono projekt prostego układu sterowania z logiką rozmytą (FLC) do regulacji temperatury 

wody w podgrzewaczu wody. Omówiono elementy składowe FLC wraz z procedurami projektowymi. 

Zaletami projektowania FLC są zdolność szybkiego prototypowania i możliwość rozwiązywania bardzo 

nieliniowych problemów sterowania bez znajomości szczegółów nieliniowości. 


