
ADALINE a MADALINE 

 

     V roce 1960 odvodili a popsali B.Widrow a M.E. Hoff neuronovou síť obsahující jeden 

neuron s několika vstupy a doplňkovým jednotkovým signálem. Nazvali ji ADALINE 

(Adaptive Linear Neuron).  Jako aktivační nfunkce je použita lineární funkce.Také 

v ADALINE byl použit McCulloch-Pittsův neuron, změnili pouze algoritmus učení. Ten se 

nazývá LMS  algoritmus ( Least Mean Squares) neboli Widrow-Hoffovo delta pravidlo 

(delta rule). Jedná se o minimalizaci Euklidovy vzdálenosti mezi požadovanou odezvou sítě a 

vnitřním potenciálem neuronu. Matematicky jej můžeme zapsat pomocí vztahů (3.3) až (3.6): 

 

          1twij  = ijw  t     ij xte  t                                                                    (3.3) 

 

           te j  =   ty j    tc j                                                                                          (3.4)  

 

kde  te j  je chyba učení,  tc j  je požadovaná hodnota a  ty j je výstupní hodnota, pro 

kterou platí  

 

           ty j  = j  iij xw ,                                                                                             (3.5) 

 

           1tj   =   te j                                                                                              (3.6) 

j je hodnota prahu,  je učící neboli trénovací parametr (learning rate). Druhý název pro 

tento algoritmus plyne z toho, že ijw =  1twij  ijw  t . 

Výstup z neuronu může nabývat libovolnou hodnotu (ne pouze 0,1 jako u Perceptronu). I 

lineární sítě mohou řešit pouze úlohy s lineárně separabilními vstupy. 

 

Trénovací algoritmus je následující 
1
: 

 

1) inicializace vah a prahů (tj. nastavení počátečních hodnot); nejčastěji se používají 

malá náhodná čísla 

2) volba trénovacího parametru 

3) vlastní učení podle zvoleného algoritmu 

4) test podmínek pro ukončení učení; kritériem je zde fakt, že změna hodnoty váhy 

v poslední iteraci učení je menší než zadaná odchylka initw  nebo když výsledná 

chyba učení je minimální, má monotónně klesající tendenci a dosáhla předem zvolené 

hodnoty. Typické průběhy chyby učení jsou znázorněny na obr.3.2.  

Je důležité věnovat pozornost volbě algoritmu učení ; vhodná volba je 0,1  n 1, n je 

počet vstupů. 

                                                                                     Obr.3.2.: Správné průběhy výsledné 

chyby  
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Tato struktura má však omezené možnosti, proto její autoři začali používat větší počet těchto 

struktur, které vzájemně spolupracují a nazvali tuto novou variantu MADALINE (Many 

Adaptive Linear Neuron). 

 

 


