
Tom III 

KKA 
- ~00() 



XV Krajowa 
Konferencja Automatyki 

Tom III 

KKA 
~OOći 

ORGANIZATOR 
Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 

WSPÓŁORGANIZATORZY 
Politechnika Warszawska 

Redaktorzy: 
Zdzisław BUBNICKi 

Roman KULIKOWSKI 

Janusz KACPRZYK 

Przemysłowy lliśts,tut.- ,A.utomatyki i Pomiarów 
Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki 

,,., 

J 



ORGANIZATOR 

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Politechnika Warszawska 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki 

KOMITET PROGRAMOWY 

Przewodniczący 

Zastępca Przewodniczącego 

Stanisław BAŃKA 
Mikołaj BUSŁOWICZ 

Ryszard GESSING 
Jakub GUTENBAUM 
Stanisław KACZANOWSKI 
Janusz KACPRZYK 
Józef KORBICZ 
Krzysztof KOZŁOWSKI 
Krzysztof KUŹMIŃSKI 
Krzysztof MALINOWSKI 
Antoni NIEDERLIŃSKI 
Tadeusz PUCHAŁKA 
Stanisław SKOCZOWSKI 
Jerzy ŚWIĄTEK 
Ryszard TADEUSIEWICZ 
Krzysztof TCHOŃ 
Jan WĘGLARZ 

Zdzisław BUBNICKI 
Roman KULIKOWSKI 

CZŁONKOWIE 

Michał BIAŁKO 

Władysław FINDEISEN 
Henryk GÓRECKI 
Jerzy JÓZEFCZYK 
Tadeusz KACZOREK 

• Jerzy KLAMKA 
Zbigniew Kow ALSKI 
Juliusz L. KULIKOWSKI 
Kazimierz MALANOWSKI 
Wojciech MITKOWSKI 
Władysław PEŁCZEWSKI 

Leszek RUTKOWSKI 
Roman SŁOWIŃSKI 
Andrzej ŚWIERNIAK 
Piotr TA TJEWSKI 
Leszek TRYBUS 
Andrzej P. WIERZBICKI 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodniczący 

Zastępcy Przewodniczącego 

Członkowie 

Sekretarze naukowi 

Roman KULIKOWSKI 
Janusz KACPRZYK 
Stanisław KACZANOWSKI 
Tadeusz KACZOREK 
Krzysztof MALINOWSKI 
Roman OSTROWSKI 
Tadeusz PUCHAŁKA 
Dariusz w AGNER 
Jan STUDZIŃSKI 
Jan W. OWSIŃSKI 

ISBN 83-89475-02-2 

Copyright© Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 
All rights reserved 

Druk: ARGRAF, Warszawa 



SZTUCZNA INTELIGENCJA 





~""'\;~ 
1KKAI XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa 27-30 czerwca 2005 
L~• ......l 

UCZENIE SIECI NEURONOWYCH JAKO ZADANIE 
WIELOETAPOWEGO STEROWANIA OPTYMALNEGO 

Maciej KRA WCZAKH 

t Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk 
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, e-mail: krawczak@ibspan. waw. pl 

:j: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, e-mail :krawczak@ibspan.waw.pl 

Streszczenie: Uczenie wielowarstwowych sieci neuro
nowych może być rozważane jako szczególne zagadnienie 
sterowania optymalnego. Specyficzna struktura wielowar
stwowych sieci neuronowych pozwala na zastosowanie meto
dologii programowania dynamicznego. Rozważono także 

wpływ wielkości parametru A - określającego nachylenie 
funkcji sigmoidalnych. Dla małych wartości tego parametru -
bliskich zeru - model neuronu jest „prawie liniowy" i proces 
uczenia może być rozwiązany stosując metody optymalizacji 
dla problemów liniowo-kwadratowych. Następnie zgodnie 
z metodą kontynuacji parametr A zostaje stopniowo zwięk
szany aż osiągnie wartość równąjedności. 

Słowa kluczowe: Wielowarstwowe sieci neuronowe, algo
rytm uczenia sieci, programowanie dynamiczne, metoda kon
tynuacji. 

1. WPROWADZENIE 

Podstawą algorytmów uczenia wielowarstwowych sieci 
neuronowych jest popularny algorytm propagacji 
wstecznej. Ze względu na specyficzną strukturę tego 
rodzaju sieci proces uczenia może być potraktowany 
jako szczególny przypadek sterowania optymalnego 
i metodologia programowania dynamicznego może być 
z powodzeniem wykorzystana [4, 5, 6]. 

W tym artykule wprowadzimy analizę parametru A 
występującego w modelu neuronów. Zazwyczaj przyj
muje się, że wartość tego parametru jest równa 1.0 . 
Warto zauważyć, ze dla małych wartości tego parametru 
model neuronu jest "prawie liniowy", a tym samym 
zadanie uczenia sieci neuronowych może być rozwią
zywane narzędziami dostosowanymi do optymalizacji 
problemów liniowo-kwadratowych, np. metodą pierw
szego rzędu różniczkowego programowania dynamicz
nego. Stosując metodę kontynuacji [6, 7] możemy 

zmieniać wartość parametru aż do osiągnięcia 1.0 . 
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Jednakże wprowadzając parametr A jako dodatkową 
zmienną sterującą możemy wyznaczyć optymalną war
tość parametru A dla rozpatrywanej sieci neuronowej 
[6] . 

2. PARAMETRYZACJA MODELU NEURONU 

Rozważmy model neuronu f (net), gdzie net jest wej

ściem neuronu. Zwykle używane są dwie sigmoidalne 
funkcje aktywacji neuronów: funkcja unipolarna i funk
cja bipolarna 

J(net, J) =l 
1 + exp(- A net) (1) 

J(net,J)= 2 -1 
1 + exp(-J net) (2) 

gdzie A >O. Funkcje te przedstawione są na rys. 1 i 2. 

Dla dużych wartości parametru A funkcje sigmoidalne 
dążą do funkcji Heaviside'a, podczas gdy dla małych 
wartości tego parametru funkcje sigmoidalne stają się 
"prawie liniowe". 

· J=lO.O 

a==: o. .•.• _ -· .• _ •.•. J.:-.0.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . / 

t 
-2 -1 o 2 

Rys. 1. Unipolarna sigmoidalna funkcja aktywacji . 



1 
/(net) 

,1, =10.0 

r .i!.-o,s ! 
_______ .A.=a=.0.3 

Rys. 2. Bipolarna sigmoidalna funkcja aktywacji . 

3. METODA KONTYNUACJI 

2 
net 

Metoda kontynuacji pozwala na wyznaczenie "prawie" 
optymalnego rozwiązania w zadania optymalizacji nie
liniowej [2, 7]. Metoda ta jest przedstawiana jako zada

riie wyznaczania zer odwzorowania G: R" • R [7]. 

Zgodnie z pracami [4, 5, 6] zadanie uczenia sieci neuro
nowych może być przedstawione jako następujący pro
blem optymalizacyjny: 

(3) 

przy 

x(t+l)=F[w(l),x(t)] l=0,1, ... ,L-1, (4) 

gdzie F(l) jest zagregowaną funkcją przejścia z jednej 

warstwy do drugiej. Niech W[O, L-1] oznacza rozwią
zanie problemu (3)-(4). Rozważmy teraz następującą 
homotopię : 

(5) 

pod warunkiem, że 

x(t + 1) = F[w(z), x(l), ;i] z= 0,1, ... ,L-1 (6) 

taką, że dla ;i= 1 problem (5)-(6) jest równoważny 
problemowi (3)-(4). Zakłada się, że problem (5)-(6) ma 
rozwiązanie łatwe do wyznaczenia dla pewnego .i!. = .i!.0 • 

Wartość parametru A.o jest traktowana jako wartość 

początkowa. Ze względu na fakt, że dla małych wartości 
.i!. problem optymalizacyjny może być potraktowany 
jako „prawie" liniowo-kwadratowy i jest możliwe zna
lezienie rozwiązania globalnego dla .i!. = A.o . Założenie 
to jest oparte na właściwościach algorytmu pierwszego 
rzędu różniczkowego programowania dynamicznego 
[6]. 

Następnie, nasz problem można zanurzyć w rodzinie 
problemów dla zmieniającego się parametru A . 
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W większości rozważań dotyczących sieci neurono
wych zakłada się, że .i!. = 1. 

Zgodnie z naszym pomysłem, jeżeli dla wszystkich 

AE [..1u,1] istnieją wagi połączeń W(.i!., [o, L-l]) takie, 

że istnieje rozwiązanie (5)-(6), to krzywa 
w(;i,, [o, L-1]) 

może być wyznaczona numerycznie 

startując z W(.i!.0 , [o, L-l]) i kończąc zmiany parametru 

dla W(l, [O, L-l])=W(l, [O,L-1])_ 

W przypadku problemu liniowo-kwadratowego (przy
padek sieci neuronowych) istnieje rozwiązanie proble-

mu (5)-(6) dla każdego .i!.E[.i!.0 , 11, gdzie O<.i!.o~ 1. 

Zakłada się, że krzywa W(.i!., [o, L- l]) jest ciągła I 
posiada pierwszą pochodną. Takie podejście jest znane 
w literaturze jako metoda kontynuacji [2, 7]. 

Znane są dwie klasy metod wyznaczania krzywej 

w(.i!., [o, L - l]) : pierwsza - dyskretna [2] i druga meto
da ciągła - metoda Davidenki [3]. 

Metoda dyskretna: Przedział [.i!.0 , 1] dzielimy na okre

śloną liczbę odcinków 

.i!.0 < A, < A.i < ···AN = 1 

i odpowiednie częściowe problemy optymalizacyjne 
mają postać 

(7) 

przy 

X(l+l)=F[w(z),x(t),;ik], l=0,1, .. . ,L-1, (8) 

dla k = 0,1, ... , N . Startując ze znanego rozwiązania 

W(Au, [o, L-1]), otrzymanego w wyniku zastosowania 

pierwszego rzędu różniczkowego programowania dy
namicznego, nowe wagi połączeń W(A,, [o, L-1]) mo

gą być wyznaczone. Ta procedura jest powtarzana dla 
wszystkich Au < A, < A.i < · ··AN = 1 . Oczywiście wy
stępuje bardzo ważny problem określenia wartości pa
rametru Au < A, < A.i < ···AN = 1 oraz warunki istnienia 

rozwiązań iteracyjnego procesu 

;ik+I = 1(.i!.k, w(k, [o, L- 1])), k = 0,1, ... ,N. (9) 

Zgodnie z [7] dla liniowo-kwadratowych zagadnień 

optymalizacyjnych, relacja (9) istnieje i zadanie podzia
łu przedziału [Au, 1] musi zapewniać, że zbiory r9zwią
zań dopuszczalnych dla (7)-(8) 

{w(,1,k, [o, L-1]), w(;ik+I' [o, L-1])} i 

{w (;ik+I' [o, L -1 ]), w (;ik+2, [o, L -1 ])} , 

dla k = 1, 2, ... , N - 2 mają wspólne części dla każdej 

pary wartości parametru {;ik, Ak+J, k = 0,1, ... , N -1 . 



Metoda Davidenki: Metoda wymaga sformułowania 

następującego problemu optymalizacyjnego 

H(W(.-t, [O, L-1]), .-t) =O. (10) 

Po zróżniczkowaniu (10) względem /4 można otrzymać 
następujące równanie Davidenki 

Hw(W(.-t, [O, L-1], J))dW(.-t, [:tel], .-t) 
+ Hw(W(.-t, [O, L-1], J))= O 

dla warunku początkowego W (Au, [o, L - 1], Au) , w 

wyniku numerycznego scałkowania w granicach Au do 

1.0 -otrzymamy W[O,L-l]=W(l,[O,L-1]). 

Jednak w przedstawionej metodzie natrafiamy trudność 
wyznaczenia równania (1 O) dla tak złożonego zadania, 
jakim jest uczenie sieci neuronowej. Możemy jednak 
połączyć metodę kontynuacji z metodą pierwszego 
rzędu różniczkowego programowania dynamicznego. 
Takie podejście daje możliwość wyznaczenia „prawie" 
globalnej wartości błędu uczenia sieci neuronowych. 
W pewnym sensie zaproponowane podejście jest po
dobne do idei wyżarzania symultanicznego [1]. 

4. "HEURYSTYCZNE" PROGRAMOWANIE 
DYNAMICZNE 

Wykorzystując metodologię programowania dynamicz
nego możemy sformułować funkcję zwrotną rozważa
nego problemu uczenia wielowarstwowych sieci neuro
nowych 

1 p li 2 v(x(o), w[o,L-1], J)=- I Dp -x p(L)II . (12) 
2 p=l 

Rozwinięcie (12) w szereg z uwzględnieniem członów 
pierwszego rzędu dla pewnych wartości nominalnych 

wag i parametru X możemy zapisać następująco: 

v(x '(o), w'[o, L- 1], X) 
= v(x(o), w [o, L-1], x) 
+ d v(X(o), W[o, L-1], X) bW[O L-1] 

a w[o, L-1] ' 
a v(x(o), w[o, L-1], x) oJ 

+ a .-t[O, L -1] . 

dla małych wartości bW = W' - W i JJ = X - X . 

Dla bW i 0/4 określonych w następujący sposób 

(13) 

bWro, L- l] = [a v(x(o ), w[o, L- 1], I)]r 
~ TJ aw[o,L-1] <14) 

óA= [av(x(o),W[O,L-llX)lr 
TJ a ,ł (15) 

gdzie TJ jest parametrem uczenia otrzymujemy następu

jącą postać funkcji zwrotnej 
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v(x'(o), w'[o, L-1], X) 

która ma być mniejsza niż 

v(x(o), w[o, L-1],x). 

Zamiast rozpatrywania funkcji zwrotnej dla całej sieci 

V(X(O, W[O, L-1], J)), możemy rozpatrywać funcje 

zwrotne cząstkowe 

V ( X (z), w [z' L - 1 l /4) 
= V ( X (z + 1 ), W [z + 1, L -1 ], .-t) 

(16) 

dla l, l = 1,2, ... , L -1, z warunkiem określonym dla 

ostatniej warstwy sieci 

v(x(L), w[L-1, L-1], J)= _!_ f [lvp -x p (L)ll2 . (17) 
2 p=l 

Pochodna cząstkowa funkcji (16) ma następującą postać 

W celu otrzymania (18) musimy wyznaczyć Vx{l, ,1,), 
co może być wyznaczone z następującej zależności 

p 

Vx (L, -t)= -I[[vP - XP (L)[l- (19) 
p=t 

v x (z, J) = F x (z) v x (z + 1, J) . (20) 

Pochodna funkcji zwrotnej v(x(o,w[o,L-ll,1,)) 
względem A może być otrzymana w podobny sposób, 
jako 

p 

v,i(L,J)=-I[lvp - x p(L)[[ (21) 
p=l 

gdzie V x (z + 1, /4) jest określone przez ( 19) i (20). 

Używając (19) - (21) pochodne funkcji zwrotnej, po
trzebne do wyznaczenia (18) i (22), mogą być wyzna
czone z ciągu równań rozwiązywanych od warstwy 
ostatniej do warstwy pierwszej. 

Parametr A może być wyznaczony minimalizując fun
kcję zwrotną dla warstwy wejściowej 

v'(x'(o), w'[o, L-1], X) 

względem A. 

Postępowanie takie może być określone jako heury
styczne programowanie dynamiczne do uczenia wielo
warstwowych sieci neuronowych, którego algorytm 
możemy przedstawić następująco: 



1. Ustaw war_tości początkowe: 

W(l)=W(l), l=0,1,2, ... ,L-l 

oraz A jako małej wartości, np. 0.1 

2. Ustaw: E ;, O 

3. Ustaw: p = O ( p określa numer wzorca uczenia) 

4. Wstaw: (xP(O),DP), p=p+l 

5. Wyznacz wyjścia warstw: 
X(l)= X(t), l = 1, 2, ... , L 

6. Oblicz: E=E+; jDP -XP(L)ll2, (23) 

7. Oblicz pochodne cząstkowe: 

Vx (t)= Vx (X(t), W[l, L-1], X) dla l = L, L-1, ... , O z 

Vx (t)= Fx (t)Vx (t + 1) (25) 

Vx (L)= ~DP - XP (L)II 

V,i (t) = V,i (t + 1)+ F,i (t) Vx (z+ 1) (26) 

p 

v"(L)=-I:llvp -xp(L)II 
p=I 

8. Oblicz gradient funkcji zwrotnej względem wag dla 
każdej warstwy: 

a v(x(z), w[z, L-1]. I)= [a F(x(z). w(z))]r 
a w(t) a w(z) 

a v(x(z + 1), w[z + 1, L-11 I) 
a x(1+1) 

dla l = L-1, , ... ,O (27) 

9. Ustaw wartość parametru uczenia 17 >O, a następ

nie wyznacz wartości wag 

w'(z)= w (z)- [a v(x(z), W[l, L-1]. X)]r <28) 
T/ a w (z) 

10. Jeżeli p = P to idź do Kroku 3 w przeciwnym 

przypadku idź do Kroku 11 

11. Jeżeli l = O to wyznacz nową wartość parametru 

12. Ustaw: 

w [o, L-1] = w'[o, L-1] 

X[l, L] = X'[l, L] 

;r = ,ł' 

(29) 
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13. Jeżeli E < E MAX to idź do STOP-u w przeciwnym 

przypadku idź do Kroku 3 

STOP 

5. ZAKOŃCZENIE 

W pracy przeds~wiliśmy algorytm do uczenia wielo
warstwowych sieci neuronowych z sigmoidalnymi fun
cjami aktywacji neuronów. Algorytm oparty jest na 
metodologiach programowania dynamicznego oraz 
kontynuacji. Przedstawiony algorytm, algorytm pierw
szego rzędu różniczkowego programowania różniczko
wego z możliwościami zmiany parametru ,ł w funk
cjach aktywacji neuronów pozwala wyznaczyć "prawie" 
globalne optymalne wagi połączeń w sieciach neurono
wych. Dodatkowo, algorytm pozwala wyznaczyć opty
malną wartość parametru ,ł . Opracowany algorytm 
zastał nazwany algorytmem heurystycznego programo
wania dynamicznego do wyznaczania wag w sieciach 
neuronowych. 

Abstract: The multilayer neural networks learning proc
ess can be considered as differentia! dynamie programming of 
the first order. Here a gain parameter into the models of neu
rons is introduced. For small value of this parameter the neu
ron model is "almost linear", and the learning process problem 
can be solved using computational tools specified for linear
quadratic systems optimization. The continuation methodol
ogy allows the gain parameter to be changed. 
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