
Kapitola 3

Algoritmy učení

Proces učení (trénink) je ve své podstatě optimalizační proces, ve kte-
rém optimalizujeme tzv. účelovou funkci. To je chybová funkce při učení
s učitelem (vyjadřuje vzájemnou závislost vstupních parametrů a parame-
trů neuronové sítě) nebo extrakce statistických veličin ze vstupních vektorů
při samoorganizaci (vyjadřuje míru vzdálenosti v prostoru adaptačních pa-
rametrů). Učení tedy můžeme definovat jako modifikaci synaptických vah a
prahů podle zvoleného algoritmu učení tak, aby byla do sítě uložena infor-
mace. Podstatou učení je:

• výběr charakteristických rysů a zkušeností ze vstupních signálů,
• nastavení parametrů UNS tak, aby odchylka ( v dané metrice) mezi
požadovaným a skutečným výstupem při odezvě na soubor trénovacích
vzorů byla minimální.

Způsoby učení je možné rozdělit několikerým způsobem, jak ukazuje ná-
sledující tabulka.
Při neasociativním učení je jednou nebo opakovaně síti předkládán

vzor nebo skupina vzorů bez uvažování jejich vzájemných souvislostí. Cí-
lem tohoto učení je uchování vzorů v paměti a možnost jejich následného
vybavování. Při asociativním učení se extrahují vzájemné vztahy mezi
jednotlivými vzory nebo skupinami vzorů. Jednorázové učení lze charak-

I neasociativní asociativní

II jednorázové opakované

III s učitelem bez učitele

IV účelové s filtrací

Tabulka 3.1: Typy učení UNS
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terizovat tím, že nejlepšího výsledku je dosaženo v jednom učícím cyklu, ne-
dochází k žádným dalším úpravám. Vžité představě o učení odpovídá opa-
kované učení, při kterém jsou opakovaně předkládány neuronové síti vzory
ve snaze o dosažení minimální odchylky od požadovaného výstupu. Tento
typ učení může mít různé varianty ve způsobu předkládání vzorů. Jedním
z nich je tzv. posilované učení (reinforced learning). U tohoto způsobu
učení se zasahuje i do průběhu učebního procesu na základě průběžného
vyhodnocování. Nejčastěji se setkáme se způsobem dělení na učení s uči-
telem resp. bez učitele. U učení s učitelem (supervised learning) jsou
známy, pro jistou množinu vzorů (patterns), požadované výsledky (target
values, desired outputs), které se přivádí během učení na výstup sítě; síť mo-
difikuje váhy a prahy, aby se její výstupy blížily k požadovaným hodnotám.
Jsou-li požadované a vstupní hodnoty stejné, jedná se o auto-asociativním
učení, jsou-li různé, pak je to heteroasociativní učení. Toto učení může
probíhat dvěma způsoby, a to off-line a on-line. Při učení off-line se počítají
synaptické váhy a prahy (bias) pro všechny tréninkové vzorky, modifikovány
jsou až tehdy, když jsou do sítě přivedeny všechny vzorky (patterns). Počítá
se aktuální gradient chyby E pro úplnou množinu tréninkových vzorků. Vý-
hodou tohoto způsobu trénování je lepší konvergence. V řadě publikací i
v NN-Toolboxu programového systému MATLAB se tomuto způsobu tré-
nování říká dávkový trénink (batch training). Naproti tomu při učení
on-line neboli inkrementálním (incremental mode) jsou parametry sítě
modifikovány po průchodu každého tréninkovém vzorku. Proces konverguje
stochasticky k lokálnímu minimu, nezaručuje však dosažení absolutního mi-
nima. V porovnání s učením off-line konverguje rychleji.
Učení bez učitele nebo také samoorganizace (unsupervised learning,

self-organizing) je založeno na schopnosti neuronových sítí rozeznat ve vstup-
ních vzorech stejné nebo blízké vlastnosti a třídit přicházející vektory podle
nich. Sobě podobné vektory sdružuje do shluků (clusters). Měnící se vek-
tory vah nejsou porovnávány s požadovanými (target) hodnotami.
Účelové učení (performance learning) je založené na hledání extrémů

(minim a maxim) účelové funkce Y = t(X,W), kde t je tzv. transforma-
ční funkce. Učení s filtrací optimalizuje pouze některé vlastnosti signálu
(např. některou složku spektra).

Jak poznat vhodný průběh procesu učení UNS ?

Během trénování je třeba sledovat jeho průběh. To se děje pomocí chy-
bové funkce, která může být vyjádřená např. pomocí závislosti součtu kva-
dratických chyb SSE (sum squared error) resp. střední kvadratické chyby
MSE (mean squared error) na počtu iterací (učebních etap, epoch). Platí
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pro ně následující vztahy:

SSE =
n∑

i=1
(ti − yi)

2 =
n∑

i=1
e2
i (3.1)

MSE =
1

n

n∑

i=1
(ti − yi)

2 =
n∑

i=1

e2
i

n
(3.2)

kde n je počet trénovacích epoch, yi je výstupní hodnota z neuronové sítě
a ti je požadovaná hodnota. Výsledky těchto výpočtů jsou závislé na množ-
ství dat. Proto při posuzování naučenosti neuronové sítě je nutné sledovat
trend chybové funkce.
Vhodný průběh učení se projevuje hladkou chybovou funkcí, která uka-

zuje na dobře zvolenou velikost trénovacího souboru a na dobře zvolené
parametry učení. Naproti tomu nevhodný průběh učení se pozná podle plo-
chého nebo oscilujícího průběhu chybové funkce. Ten první případ ukazuje
na příliš velký trénovací soubor nebo špatně zvolené parametry učení (např.
malý krok učení - learning rate), druhý z nich na malý trénovací soubor nebo
špatně zvolené parametry učení (např. velký krok učení).
Stejně důležité je určení okamžiku, kdy je učení u konce. To se pozná opět

podle průběhu chybové funkce. Je-li suma čtverců chyb SSE resp. střední
kvadratická odchylka MSE trénovací množiny relativně konstantní během
několika posledních epoch a SSE resp. MSE validační množiny začne růst,
můžeme učení ukončit (viz obr.3.1). Při sledování průběhu učení je důležité

Obrázek 3.1: Průběh chybové funkce s vyznačením konce učení
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si uvědomit, jaký účel sledujeme. Pokud je naším cílem natrénování neuro-
nové sítě pro účely generalizace (viz str. 104), je třeba zamezit tzv. „přetré-
nování� (overfitting). V takovém případě je třeba rozdělit dostupná data na
tři části, na data trénovací, validační a testovací. V průběhu tréninkového
procesu se průběžně zobrazuje chybová funkce pro trénovací i validační data
současně. UNS je natrénovaná pro účely generalizace tehdy, když chybová
funkce dosáhla pro validační data svého minima. Obvyklá velikost validační
množiny dat se pohybuje mezi 10 − 50 % všech dat.
V následujících řádcích si popíšeme jen ty algoritmy (zákony) učení, které

se vztahují k neuronovým sítím vyskytujícím se v této knize. Jsou to algo-
ritmus zpětného šíření chyby spíše známý jako algoritmus BPG (Error
Back-Propagation Algorithm nebo Back-Propagation of Gradient) a kom-
petitivní učení (competitive learning).

3.1 Algoritmus zpětného šíření chyby

Tento algoritmus učení je generalizací Widrow-Hoffova LMS algoritmu
(Least Mean Square Algorithm) a byl odvozen pro vícevrstvé neuronové sítě
se spojitou nelineární diferencovatelnou aktivační funkcí (např. sigmoidou
nebo hyperbolickou tangentou). Pomocí tohoto algoritmu se minimalizuje
chybová funkce (cost function), a to prostřednictvím adaptace synaptic-
kých vah. K minimalizaci chybové funkce (nazývané také energetická) se
používají gradientní metody. Chybová funkce je rovna nejčastěji střední
kvadratické chybě mezi požadovaným a skutečným výstupem (viz předchá-
zející strana). Na vstup neuronové sítě je přiváděn vektor resp. pro více
vzorů matice vstupních parametrů. Mohou to být číselné hodnoty před-
stavující konkrétní hodnoty fyzikálních veličin nebo tzv. kategoriální data
(určitým vlastnostem je přiřazena kategorie a zvolená číselná hodnota udává
váhu dané vlastnosti vzhledem k ostatním). Po průchodu neuronovou sítí
(výstup z každého neuronu je spočítán podle vztahu 2.2.8) je výsledek po-
rovnán s požadovanou (target) hodnotou, je spočítána chyba, ta se zpětně
přepočítává do předchozích vrstev a synaptické váhy představující paměť
jsou opraveny. Do opravené sítě je znovu přiveden vstupní vektor resp.
matice a proces se opakuje. Jedná se o iterativní proces. Hledáme mini-
mum chyby mezi skutečnou (výstupní) hodnotou a požadovanou hodnotou
pro všechny vzory učení. Tato metoda je v praxi nejčastěji používaná a
je vhodná pro mnoho aplikací (pokud známe výsledek, ke kterému chceme
dojít), např. pro aproximace funkcí, predikci nějakých parametrů nebo pro
klasifikaci. Její nevýhodou je velká citlivost na relevantnost vstupních dat
a na inicializaci synaptických vah. V následujících řádcích bude popsána
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základní varianta tohoto algoritmu učení a některé novější modifikace. Zá-
kladní učení využívá pouze adaptaci synaptických vah a prahů, parametry
přenosových funkcí se nemění. Můžeme měnit pouze jeden optimalizační pa-
rametr, a to rychlost učení, za kterou považujeme délku kroku (learning
rate). Modifikované metody dovolují adaptace prahů i sklonů přenosových
funkcí, používají více optimalizačních parametrů, které rozhodují o výkon-
nosti procesu učení.
Podrobnější informace je možné najít v mnoha publikacích, např. v [36],

[76], [74]. Pro snadnější pochopení vyjádříme nejdříve základní algoritmus
pro jeden neuron v jedné vrstvě a následně algoritmus pro více vrstev. Pak
budeme pokračovat popisem některých modifikovaných algoritmů, které
jsou rychlejší a lépe optimalizují úlohu.

3.1.1 Základní algoritmus učení se zpětným šířením chyby - BPG

Pro potenciál jednoho neuronu tedy platí, označíme-li výstup z neuronu
y, požadovanou hodnotu t a jejich rozdíl e = t − y

u =
n∑

i=0
wi xi = Wx (3.3)

kde x0 = 1,W je matice vah a x je vstupní vektor. Dále budeme předpo-
kládat, že máme množinu tréninkových vzorků {(x(k), t(k); 1 ≤ k ≤ K)}.
Vlastní trénink začíná přivedením všech K vstupů do sítě a výpočtem od-
povídajích výstupů {(y(k); 1 ≤ k ≤ K}). Matice vah byla inicializována
(náhodnými čísly nebo podle specielních vztahů např.v MATLABu. Suma
čtverců chyb bude vypočítána podle následujícího vztahu:

E =
K∑

k=1
[e(k)]2 =

K∑

k=1
[t(k) − y(k)]2 =

K∑

k=1
[t(k) − f (Wx(k))]2 (3.4)

Cílem je úprava matice vah W tak, aby byla dosažena minimální chyba
E. Je to nelineární optimalizace metodou nejmenších čtverců. Algoritmus
lze zapsat maticovým způsobem pomocí následujícího vztahu:

W(t + 1) = W(t) + ΔW(t) (3.5)

kde ΔW(t) je odchylka aktuálních vah. Konkrétní tvar této odchylky
od sebe odlišuje jednotlivé modifikace algoritmů (viz dále).
BPG algoritmus je gradientní metoda. V následujících vztazích bude

popsán výpočet chyby E v závislosti na jednotlivých synaptických vahách.
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∂E

∂wi
=

K∑

k=1

δ[e(k)]2

δwi
=

K∑

k=1
2[t(k) − y(k)]

⎛
⎝−∂y(k)

∂wi

⎞
⎠ i = 0, 1 . . . n (3.6)

kde pro derivaci výstupní hodnoty y(k) platí

∂y(k)

∂wi
=

∂f(u)

∂u

∂u

∂wi
= f ′(u)

∂

∂wi

⎛
⎝

n∑

j=0
wj xj

⎞
⎠ = f ′(u) xi (3.7)

Tedy

∂E

∂wi
= −2

K∑

k=1
[t(k) − y(k)] f ′(u(k)) xi(k) (3.8)

Za předpokladu, že pro chybu mezi požadovanou hodnotou a aktuálním
výstupem platí δ(k) = [t(k) − y(k)]f ′(u(k)), má rovnice (3.6) tvar

∂E

∂wi
= −2

K∑

k=1
δ(k) xi(k) (3.9)

Chyba δ(k) je tedy rovna chybě na výstupu neuronu e(k) = t(k) − y(k)
násobené derivací aktivační funkce f ′(u(k)) a reprezentuje tak korekci vah
wi příslušejících ke vstupním vzorům xi(k). Celková změna Δ wi tedy před-
stavuje sumu takovýchto příspěvků přes všech K tréninkových vzorů. Pak
můžeme napsat vztah pro modifikaci vah ve tvaru

wi (t + 1) = wi (t) + α
K∑

k=1
δ(k) xi(k) (3.10)

Konstanta α udává tzv. rychlost učení (learning rate). Je-li aktivační
funkcí sigmoida1, viz Tabulka 2.1, výraz přejde na tvar

δ(k) =
∂E

∂u
= [t(k) − y(k)] y(k) [1 − y(k)] (3.11)

Počet iterací, po kterém dojde k uložení modifikovaných vah, se nazývá
epocha. Složitější situace nastává pro více vrstev. Zavedeme označení po-
tenciálu resp. výstupu odpovídajícímu k-tému tréninkovému vzorku a j-
tému neuronu v L−1 vrstvě ve tvaru uL−1

j (k) resp. yL−1
j (k). Vstupní vrstvu

označíme jako 0-tou, pak y0
j (k) = xj(k). Výstup je přiveden do i-tého neu-

ronu v L-té vrstvě prostřednictvím synaptických vah wL
ij(t) nebo pro jed-

noduchost označených wL
ij.
2 Pro derivaci chyby podle vah platí

1V MATLABu se nazývá „logaritmická sigmoida.�
2Pro jednu tréninkovou epochu.
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Tedy

∂E

∂wL
ij

= −2
K∑

k=1
δL
i (k) yL−1

j (k) (3.13)

Předpokládejme M neuronů ve vrstvě L+1. Do těchto M neuronů vstu-
puje výstupní hodnota z i-tého neuronu yL

i (k). Chyba v L-té vrstvě a v i-tém
neuronu pro k-tý vzorek je dána rovnicí

δL
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∂E
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=
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m (k)
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∂uL
i (k)
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⎡
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∂
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mj f
(
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j (k)
)⎤
⎦ (3.14)

δL
i (k) = f ′ (

uL
i (k)

) M∑

m=1
δL+1
m (k) wL

mi (3.15)

Tato rovnice tedy udává vztah pro zpětné šíření chyby z výstupní vrstvy
do vstupní vrstvy, a to vrstvu po vrstvě.
Standardní algoritmus zpětného šíření chyby nezaručuje, že bude nale-

zeno během tréninku skutečně globální minimum. Většinou se jedná o lo-
kální minimum. Tato situace vede často k oscilacím při změně vah během
tréninku a následně k jeho předčasnému ukončení. K vyřešení tohoto pro-
blému může někdy pomoci změna topologie neuronové sítě
Můžeme použít k výpočtům i další nelineární optimalizační metody. Něk-

teré jsou součástí modifikovaných algoritmů učení BPG. Vybereme pouze
některé z nich, a to ty, které jsou obsaženy v NN-Toolboxu MATLABu a
často se používají v aplikacích reálných úloh, protože základní učení je pro
reálné úlohy příliš pomalé (viz [120]).

3.1.2 Modifikované algoritmy učení se zpětným šířením chyby

Při trénování UNS pomocí algoritmu BPG může docházet k některým
problémům, které mohou být způsobeny nevhodnou volbou parametrů tré-
nování, volbou nereprezentativních vzorů trénovací množiny a nevhodnou
inicializací vah a prahů. Např. při nevhodné volbě rychlosti učení α může
dojít k „přeskočení� malých lokálních minim nebo k následným oscilacím.
Tyto nedostatky mohou být odstraněny použitím modifikací základního al-
goritmu. Využívají např. adaptivní rychlost učení, zavádějí moment
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učení, případně kombinují tato zlepšení. To vede k rychlejší konvergenci a
snižuje se pravděpodobnost uvíznutí v lokálním minimu. Dnes již existuje
řada modifikací, které lze najít např. v NN-Toolboxu MATLABu. V tomto
toolboxu jsou modifikované algoritmy rozděleny do dvou velkých skupin,
kterými jsou:

• heuristické optimalizační metody,
• deterministické optimalizační metody.

První často používaná modifikace je gradientní učení s momentem
(MOBP - Back-Propagation with Momentum). Řadí se k první skupině heu-
ristických metod. Moment snižuje citlivost učení na detaily chybové funkce,
např. pomáhá vyhnout se uvíznutí v lokálním minimu, dovoluje síti odpo-
vídat na lokální gradient, dovoluje sledovat trend chybové křivky. Chová se
jako filtr typu dolní propust (dovoluje malé změny obálky chybové funkce).
Tato varianta je zpravidla rychlejší, než základní učení. Moment se reali-
zuje přídavným členem v rovnici učení BPG. Tento způsob učení se může
používat jak v dávkovém, tak v inkrementálním módu.

wL
ij(t + 1) = wL

ij(t) + α
K∑

k=1
δL
i (k) yL−1

j (k) + μ
[
wL

ij(t) − wL
ij(t − 1)

]
+ εL

ij(t)

(3.16)
Změna vah a prahů závisí na sumě podílu poslední a nové změny vah. Obě
konstanty v rovnici, tj. α resp.μ, mohou nabývat hodnot mezi 0 − 1. Kon-
stanta α udává, jak už bylo uvedeno, rychlost učení (learning rate). Obvykle
se volí hodnoty 0 < α < 0.3. Konstanta μ je moment. Je-li μ = 0, je změna
vah založena výhradně na gradientu, je-li μ = 1, nová změna vah je rovna
poslední změně vah (gradient je zcela ignorován). Obvyklé hodnoty se po-
hybují v rozmezí 0.6 < μ < 0.9.
Poslední člen v rovnici 3.16 udává malou náhodnou hodnotu šumu. Po-

kud druhý nebo třetí člen v této rovnici bude nabývat velkou hodnotu, je
možné tento člen zanedbat. Pokud se při výpočtu dostaneme do lokálního
minima nebo dosáhneme stabilní hladinu, důležitost odpovídajícího gradi-
entu vektoru nebo momentu je zmenšena. A právě v takovéto situaci může
člen udávající šum pomoci chybové funkci z lokálního minima „vyskočit� a
pokračovat v hledání globálního optima.
Všechny ostatní modifikace učení BPG představují tzv. učení s pro-

měnnou rychlostí. Konvergují zpravidla 10-krát až 100-krát rychleji než
základní nebo momentové učení. Mezi heuristické techniky, které známe již
z předchozího momentového učení, patří dále modifikace používající pro-
měnnou rychlost učení (Variable Learning Rate - VLBP, adaptive lear-
ning rate) a tzv. pružné BPG učení (Resilient Back-Propagation). Do
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druhé skupiny, která používá standardní numerické optimalizační metody,
řadíme např. metodu konjugovaném gradientu (conjugate gradient),
kvazi-Newtonovu metodu a Levenberg-Marquardtův algoritmus.

Nejdříve k čemu slouží proměnná rychlost učení. Je-li rychlost učení pří-
liš velká, algoritmus může oscilovat a učení se stává nestabilním. Je-li nao-
pak příliš malá, algoritmus bude konvergovat velmi pomalu. Není prakticky
možné předem určit optimální hodnotu rychlosti učení, ale je třeba ji určit
experimentáně. Při adaptivní rychlosti učení (VLBP) se určuje, jak velká
je maximálně možná změna rychlosti učení, aby bylo učení ještě stabilní.
Maximální poměr staré a nové chyby má obvykle hodnotu 1.04 (tzn. že je
dovolena 4% změna). Hodnota rychlosti učení se často pohybuje mezi hod-
notami 0.7 (decrement) a 1.05 (increment). VLBP algoritmus je rych-
lejší než MOBP, zpravidla se používá při dávkovém učení. Vyžaduje více
paměti. Je robustní, ale volba hodnot parametrů učení ovlivňuje rychlost
konvergence a je závislá na řešeném problému. Je možné také kombinovat
momentové učení a učení s adaptivní rychlostí.

Vícevrstvé sítě obvykle používají ve skrytých vrstvách jako aktivační
funkci sigmoidu. Tyto funkce jsou často nazývány anglicky squashing („ma-
čkající�), protože stlačují nekonečnou oblast vstupů do konečné oblasti vý-
stupů. Sigmoidální funkce jsou charakterizovány tím, že jejich strmost
(slope) se musí blížit nule pro libovolně velký vstup. Tento fakt může být na
překážku, protože gradient může dosahovat velmi malých hodnot a v důsledku
toho jsou váhy a prahy daleko od svých optimálních hodnot. Problém od-
straňuje tzv. pružné BPG učení (Resilient Backpropagation - RSBP) .
U této varianty se k určení směru modifikace vah užívá pouze znaménko de-
rivace. Amplituda derivace změnu vah neovlivňuje. Konvergence algoritmu
je mnohem rychlejší.

Všechny dosud popsané modifikace jsou založeny na strmém zmenšování
chybové funkce (steepest descent). Toto nejrychlejší zmenšení gradientu ale
nemusí mít za následek nejrychlejší konvergenci. Ta může být dosažena pou-
žitím algoritmu konjugovaného gradientu (Conjugate Gradient Bac-
kpropagation - CGBP). Tato modifikace učení je v MATLABu používána
v dávkovém módu. Podrobněji jsou některé metody konjugovaného gradi-
entu (stejně jako ostatní modifikace BPG) popsány v manuálu [74]. Další
alternativou konjugovaných gradientních metod pro rychlou optimalizaci je
kvazi-Newtonova metoda (Quasi-Newton Algorithm - QNBP). Je za-
ložena na vztahu pro Newtonovu metodu

Wk+1 = Wk − A−1
k gk (3.17)
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kde Ak je Hessova matice druhých derivací. Protože výpočet druhých
derivací je dlouhý, kvazi-Newtonova metoda nepočítá druhé derivace ana-
lyticky, ale iterativně.
Poslední modifikací je Levenberg-Marquardtův algoritmus - LMBP.

Má-li chybová funkce podobu sumy čtverců (což je typické pro trénink do-
předných vrstevnatých sítí), může být Hessova matice aproximována pomocí
Jacobiho matice a algoritmus učení lze zapsat ve tvaru

Wk+1 = Wk − [
JT J + μ I

]
JT e (3.18)

kde J je Jacobian derivací chyb v závislosti na vahách, μ je skalární
hodnota a e je vektor chyb. Tato modifikace je považován za nejrychlejší
z dosud známých. Je však velmi náročná na paměť, proto se dá použít jen
pro malé sítě, které obsahují maximálně kolem několika tisíc parametrů sítě
(vah a prahů).
Je velmi těžké určit, která z modifikací BPG algoritmu učení je nejrych-

lejší v dané aplikaci. Závisí to na mnoha faktorech (např. na komplexnosti
úlohy, na počtu a charakteru dat v trénovací množině, na počtu vah a
prahů UNS, na dovolené chybě a na typu úlohy). Lze uvést, pouze pro ori-
entaci, následující doporučení. Levenberg-Marquardtův algoritmus - LMBP
se používá zpravidla pro malou síť. Tento algoritmus je nevhodný pro řešení
problémů rozpoznávání. Pro tuto úlohu se hodí lépe pružné RSBP učení (re-
silient backpropagation). Konjugované gradientní metody (CGBP, QNBP)
se používají především pro UNS s velkým počtem vah. Nevyžadují totiž
velkou paměť.
V některých úlohách je velká rychlost konvergence spíše na překážku.

Např. při metodě častého zastavování - ESBP (early stopping). Při
tomto způsobu učení jsou data, která máme k dispozici, rozdělena do tří
částí. První tvoří tréninkovou množinu, která se používá pro výpočet gra-
dientu k adaptaci vah a prahů. Druhá skupina je kontrolní (validační) (va-
lidation set). Chyba v této kontrolní množině je sledována průběžně během
celého tréninkového procesu. Trénink je ukončen v okamžiku, kdy chyba
kontrolní množiny začne stoupat. V tomto případě je užitečné vykreslo-
vat také chybu testovací množiny (třetí skupina) během trénování. Jestliže
chyba pro testovací množinu dosahuje minima ve výrazně jiném počtu ite-
rací než kontrolní množina, ukazuje to na špatné rozdělení dat.
Shrneme-li si vlastnosti algoritmu BPG a jeho variant, můžeme konsta-

tovat, že:

• všechny varianty algoritmu BPG se užívají pro trénování vícevrstvé
neuronové sítě s diferencovatelnými aktivačními funkcemi,
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• používají se pro aproximace funkcí, přiřazení vzorů, klasifikaci vzorů a
modelování některých parametrů signálů,

• počet vstupů do UNS závisí na řešeném problému,
• počet výstupů z UNS je dán počtem požadovaných hodnot,
• počet skrytých neuronů (resp. vrstev) záleží na znalostech a zkušenos-
tech návrháře,

• 80% až 90% praktických aplikací užívá některou variantu učení BPG
Pozn.: Praktické zkušenosti ukazují, že důležitější než počet skrytých vrs-

tev je celkový počet skrytých neuronů. Zlepšení, které dosáhneme volbou
dvou a více skrytých vrstev, bývá velmi malé, v reálných aplikačních úlo-
hách často nepodstatné. Daleko více chyb do výsledku vnášejí nepřesnosti
vzniklé předzpracováním vstupních dat, existencí různých šumů, které sku-
tečná data provázejí, ale často také nedostatečnou znalostí fyzikální pod-
staty řešeného problému a vzájemných vazeb. Velmi často získáme lepší
výsledky, když použijeme jednu skrytou vrstvu s větším počtem skrytých
neuronů než je jejich počet ve vstupní vrstvě. Neuronová síť bude mít více
stupňů volnosti, dojde k jakémusi ”rozostření” problému. Umožníme tím
neuronové síti sledovat více podrobností, najít vazby mezi jednotlivými daty
a vybrat si mezi nimi ty důležité pro řešení problému.

3.2 Kompetitivní učení

Kompetitivní učení nazýváme také učení soutěžní. Popisuje chování UNS
s lokálním propojením. Signál, který přichází k jednomu neuronu, je šířen
také k jeho sousedním neuronům. Předpokládáme sekvenci vstupních vek-
torů (vzorků) X(t) = (x1, x2, . . . , xn) kde t je čas a dále množinu proměn-
ných vektorů Wref

j (t) = (wref
1 , wref

2 , . . . , wref
m ), které nazveme referenční

vektory. Pojmenování „referenční� je zvoleno proto, že právě s nimi budou
porovnávány vstupní vektory X. 3

Referenční vektoryWref
j (0) jsou inicializovány zpravidla malými náhod-

nými čísly, případně jinými hodnotami získanými předzpracováním vstup-
ních dat. Každý vektor X(t) je v každém časovém okamžiku t porovnáván
s každým referenčním vektorem Wref

j (t). Mírou porovnání je vzdálenost

d(X, W ref
j ). Platí-li, že index j = c, pak se jedná o index nejbližšího refere-

nčního vektoru. Vzdálenost d(X, W ref
c ) je minimum ze všech vypočítaných

3V knize [57] jsou nazývány „modely mi�. Jsou to parametrické reálné vektory. V této knize je zvoleno
označení W ref

j (t) z důvodu snadnějšího pochopení jejich významu při porovnání se synaptickými vahami
Wj(t) v učení s učitelem.
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vzdáleností. VektorWref
c se nazývá vítěz v kompetici (winner). Jeho hod-

nota se změní podle algoritmu učení a všechny ostatní referenční vektory
Wref

j , j �= c zůstanou nezměněny.
Z tohoto učení vyšel Teuvo Kohonen a definoval kolem vítěze tzv. to-

pologické okolí Nc = Nc(tk) (topological neighbourhood), které je funkcí
diskrétních hodnot času a do kterého se klasifikují všechny vstupní vektory,
které se nejvíce podobají vítězi. Hledá se tedy míra podobnosti (simi-
larity measure) resp. míra neshody (dissimilarity measure). Vytvoří se
shluk (cluster) všech vstupních vektorů, které mají společné nebo blízké
vlastnosti. Tyto shluky se rozmístí v mapě a ukáží nám jednak počet domi-
nantních vlastností v rámci jednoho tréninkového procesu, jednak mohou
ukázat posun ve vstupních datech a „přeřazení� některé vlastnosti do jiné
skupiny při opakování procesu. Vždy se jedná o klasifikační úlohu. Koho-
nenův algoritmus učení popisují následující řádky.

1. Volba topologie mapy a okolí (viz kapitola 5).

2. Inicializace vah (referenčních vektorů)Wref
j (t) v kompetitivní vrstvě.

3. Výpočet vzdáleností a hledání jejich minima (vítěze kompetice) – viz
rovnice pro Euclideovu vzdálenost ( 2.1) pro X = (x1, x2, . . . xn) a
W ref

j = (wref
j1 , wref

j2 . . . wref
jm ). Mapu můžeme inicializovat pomocí ná-

hodných čísel, proces uspořádání hodnot v mapě však bude dlouhý.
Chceme-li, aby konvergence byla rychlejší, je nutné inicializační hod-
noty wref

j vybrat jiným způsobem, např. z oboru hodnot vstupních
vektorů. Pro vítězný neuron se hledá nejmenší ze všech spočítaných
vzdáleností:

d(X, W ref
c ) = mini [d(X, W ref

j )] (3.19)

nebo také
‖ x − W ref

c ‖= mini {‖ x − W ref
j ‖} (3.20)

Souřadnice neuronuW ref
c jsou souřadnicemi vítězného neuronu v mapě,

který bude dále také nazýván BMU (best matching unit – viz také
str.42).

4. Adaptace - hledají se všechny vstupní vektory blízké neuronu c (tedy
neurony, o nichž můžeme říct, že patří do jeho okolí Nc), jejich váhy
jsou adaptovány v souhlase s algoritmem učení. Tvoří jednotlivé shluky.
Váhy neuronů ležících vně okolí Nc se nemění.

Wref
i (t + 1) = Wref

i (t) + g(t) [X(t) − Wref
i (t)], i ∈ Nc

Wref
i (t + 1) = Wref

i (t), pro všechna ostatní i (3.21)
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Nc je zvolené okolí vítězného neuronu (jeho poloměr je funkcí času, s ros-
toucím časem se monotónně zmenšuje), t je čas, g(t) je skalár představující
rychlost učení (Kohonenem nazývaný gains).

0 < g(t) < 1 (3.22)

Jeho velikost se pohybuje v rozmezí (0, 1), podobně jako koeficient α u BPG
algoritmu. Je také možné použít obecnější skalární funkci hcj. Jedná se o tzv.
funkci okolí. Označíme-li souřadnice neuronů-vítězů jako c a souřadnice
ostatních neuronů j pomocí vektorů rc a rj, pak tato funkce může mít tvar

hcj(t) = h0 e−K , K =
(‖ rc − rj ‖)2

λ2 (3.23)

kde h0 = h0(t) a λ = λ(t) jsou funkce monotónně klesající s časem.
Funkce h0 je obecně závislá na rychlosti učení g(t) a λ je definovaná jako
šířka jádra funkce a odpovídá poloměru okolí Nc. Takto definovaná funkce
se vyskytuje často v biologických systémech, nazývá se Gaussova funkce.
Další příklady funkce okolí jsou definovány vztahy( 3.24) a ( 3.25).

hcj(t) = h((‖ rc − rj ‖) , t) (3.24)

kde rc ∈ �2 a rj ∈ �2 představují umístění vektorů promítnutých jako
neurony v mapě, které jsou označené indexy c a j. Pro klesající (‖ rc − rj ‖
je také hcj → 0.

hcj(t) = g(t), j ∈ Nc

hcj(t) = 0, j �∈ Nc (3.25)

Funkce okolí ( 3.25) se používá v případě, že SOM není příliš velká, nejvýše
několik set neuronů. Pak na způsobu výběru parametrů funkce příliš nezá-
leží. Existují však případy, kdy výsledek závisí na výběru velikosti okolí (viz
další text).
Při učení neurčujeme velikost odezvy, ale pouze umístění vítězného vek-

toru v mapě. Pokud proces končí pro Nc = c, kdy je okolí totožné s vítězným
neuronem, Kohonenův algoritmus přejde na jednoduché kompetiční učení.
Na závěr tohoto odstavce je třeba upozornit na několik důležitých faktů.
Především konvergence učení závisí na mnoha parametrech (inicializační
hodnoty parametrů a vah, počet neuronů a způsob jejich organizace v mapě,
tvar a velikost sousedního okolí i-tého neuronu, rychlost učení). Dále je třeba
si uvědomit, že přesnost tzv. mapování vstupních vektorů X do příslušných
shluků referenčních vektorůWref závisí na počtu iterací, kterých musí být
dostatečný počet. Učení je totiž stochastický proces, u kterého závisí končná
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Obrázek 3.2: Motýlí efekt při trénování SOM.

statistická přesnost na počtu kroků v konečné fázi konvergence. Počet ele-
mentů ve vstupním vektoru x však nemá vliv na počet iterací. (v literatuře
se doporučuje 500-krát více kroků než je neuronů v mapě). Jejich počet
je řádově 105, pro přibližně prvních 1000 iterací (pokud byly inicializační
hodnoty vah nastaveny pomocí náhodných čísel) je často uvažována rych-
lost učení g(t) konstantní (blízká jedné), dále se obvykle monotónně snižuje
(lineárně, exponenciálně, skokově, . . .), např. g(t) = 0.9 (1 − t/1000), s ko-
nečnou hodnotou kolem 0.01. 4 Často se začíná s trénováním v takovém ini-
cializačním stavu, ve kterém uspořádání neuronů odpovídá přibližně funkci
rozdělení vstupních vektorů. Je-li tomu tak, trénovací proces konverguje
rychle a rovnoměrně v případě, že funkce okolí bude velmi úzká a g(t) bude
začínat na malých hodnotách (0.2 nebo 0.1). Není to rozhodující, pokud
se g(t) zmenšuje lineárně nebo exponenciálně během konečné fáze. U velké
mapy je třeba minimalizovat čas potřebný k trénování, proto je výběr g(t)
důležitý. Často je nutné jej určit experimentálně.
Důležitá je také volba velikosti okolí Nc = Nc(t). Malé okolí na začátku

procesu způsobí, že výsledné členění mapy nebude rovnoměrně rozložené.
Proto se doporučuje zvolit minimálně 1/2 velikosti mapy (obvyklá hod-
nota velikosti okolí je rovna velikosti mapy). Při špatné volbě velikosti okolí
(malé okolí) a rychlosti učení dochází k jevu nazvaném „efekt motýlího
křídla�,(twist effect) viz levá část Obr. 3.2.
Pravá část tohoto obrázku představuje optimálně natrénovanou SOM

s dostatečně velkým počátečním okolím. V nadcházejících dvou kapitolách
se zaměříme na vysvětlení dvou základních a nejvíce používaných archi-
tektur, kterými jsou vícevrstvé neuronové sítě a samoorganizující se mapy.
Algoritmy učení, které k nim náleží (algoritmus BPG a kompetitivní učení),

4U reálných aplikací je často tento počet iterací mnohem menší, pro úlohy klasifikace stačí řádově tisíce.
Opět záleží především na struktuře vstupních dat a na jejich předzpracování, stejně jako u učení BPG.
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byly vysvětleny v právě končící kapitole.


