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Tato rovnice tedy udává vztah pro zpětné šíření chyby z výstupní vrstvy do vstupní
vrstvy, a to vrstvu po vrstvě.
Můžeme použít k výpočtům i další nelineární optimalizační metody. Některé jsou sou-

částí 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.

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 učení, volbou nereprezentativ-
ních vzorů trénovací množiny a nevhodnou inicializací vah a prahů. Např. při nevhodné
volbě rychlosti učení αmůže dojít k „přeskočeníÿ malých lokálních minim a k následným os-
cilacím. Tyto nedostatky mohou být odstraněny použitím modifikací základního algoritmu.
Využívají např. adaptivní rychlost učení, zavádějí moment učení, případně kombi-
nují 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. Tyto modifikované algoritmy můžeme rozdělit do dvou velkých skupin, a to
na

• heuristické optimalizační metody,

• numerické optimalizační metody.

První používaná modifikace je gradientní učení s momentem (Back-Propagation
with Momentum - MOBP). Řadí se k první skupině heuroistických metod. Moment snižuje
citlivost učení na detaily chybové funkce, např. pomáhá vyhnout se uvíznutí v lokálním
minimu, dovoluje síti odpovídat na lokální gradient, dovoluje sledovat trend chybové křivky.
Chová se jako filtr typu dolní propust (dovoluje malé změny obálky chybové funkce). Tato
varianta je rychlejší, než základní učení. Moment se realizuje přídavným členem v rovnici
učení BPG. Tento způsob učení se může používat jak v dávkovém, tak v inkrementálním
módu.
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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. Konstanta 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
pohybují v rozmezí 0.6 < µ < 0.9.
Poslední člen v rovnici 22 udává malou náhodnou hodnotu šumu. Pokud druhý nebo
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třetí člen v této rovnici bude nabývat velkou hodnotu, je možné tento člen zanedbat. Po-
kud se při výpočtu dostaneme do lokálního minima nebo nebo dosáhneme stabilní hladinu,
důležitost odpovídajícího gradientu vektoru nebo momentu je zmenšena. A právě v takové
situaci může člen udávající šum pomoci učení z lokálního minima vyskočit a pokračovat v
hledání globálního optima.
Všechny ostatní modifikace učení BPG představují tzv. rychlé učení. Konvergují 10-

krát až 100-krát rychleji, než základní nebo momentové učení. Mezi heuristické techniky,
které známe již z předchozího momentového učení patří dále použití proměnné rychlosti
učení (Variable Learning Rate - VLBP, adaptive learning rate) a tzv. pružné BPG učení
Resilient Back-Propagation). Do druhé skupiny, které používají standardní numerické op-
timalizační 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 příliš velká, algo-

ritmus může oscilovat a učení se stává nestabilní. Je-li naopak příliš malá, algoritmus bude
konvergovat velmi pomalu. Není prakticky možné předem určit optimální hodnotu rych-
losti učení již před tréninkem, 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 hodnotami
0.7 (decrement) a 1.05 (increment). VLBP algoritmus je rychlejšínež MOBP, ale lze
ho používat pouze při dávkovém učení, proto vyžaduje více paměti. Je obustní, 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 sigmo-

idu. Tyto funkce jsou často nazývány anglicky squashing („namačkanéÿ), protože stlačují
nekonečnou oblast vstupů do konečné oblasti výstupů. Sigmoidální funkce jsou charakte-
rizovány 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 odstraňuje
tzv. pružné BPG učení (Resilient Backpropagation - RSBP ) . U této varianty se k
určení směru modifikace vah užívá pouze znamínko derivace. Amplituda derivace změnu
vah neovlivňuje. Konvergence algoritmu je mnohem rychlejší. Všechny dosud popsané mo-
difikace jsou založeny na strmém zmenšování chybové funkce, tj. na negativním gradientu.
Toto nejrychlejší zmenšení gradientu ale nemusí mít za následek nejrychlejší konvergenci.
Ta může být dosažena použitím algoritmu konjugovaného gradientu (Conjugate Gra-
dient Backpropagation - CGBP). K minimalizaci dochází po přímce. Používá se v dávkovém
módu. Podrobněji jsou některé metody konjugovaného gradientu (stejně jako ostatní mo-
difikace BPG) popsány v manuálu [38]. Další alternativou konjugovaných gradientních
metod pro rychlou optimalizaci je kvazi-Newtonova metoda (Quasi-Newton Algorithm
- QNBP). Je založena na vztahu pro Newtonovu metodu
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kde Ak je Hessianova matice druhých derivací. Protože výpočet druhých derivací je
dlouhý, kvazi-Newtonova metoda nepočítá druhé derivace analyticky, ale iterativně.
Poslední modifikací je Levenberg-Marquardtův algoritmus - LMBP. Má-li chy-

bová funkce podobu sumy čtverců (což je typické pro trénink dopředných vrstevnatých
sítí), může být Hessianova matice aproximována pomocí Jacobiho matice a algoritmus
učení lze zapsat ve tvaru
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kde J je Jacobian derivací chyb v závislosti na vahách, µ je skalární hodnota a e je
vektor chyb. Tato modifikace je nejrychlejší z dosud známých. Je však velmi náročná na
paměť, proto se dá použít jen pro malé sítě, maximálně kolem několika tisíc parametrů
sítě, tj. vah a prahů.
Je velmi těžké určit, která z modifikací BPG algoritmu učení je nejrychlejší v dané apli-

kaci. Závisí to na mnoha faktorech (např. na komplexnosti úlohy, na počtu dat v trénovací
množině, na počtu vah a prahů UNS, na dovolené chybě a na typu úlohy). Lze uvést pouze
orientačně následující doporučení. LM - algoritmus se používá pro aproximaci funkcí, a to
pro malou síť. Tento algoritmus je nevhodný pro řešení problémů rozpoznávání. Pro tuto
úlohu se hodí lépe pružné BPG učení (resilient backoropagation). Konjugované gradientní
metody se používají především pro UNS s velkým počtem vah. Nevyžadují velkou paměť.
V některých úlohách je velká rychlost konvergence spíše na překážku. Např. při me-

todě častého zastavování (early stopping). Při tomto způsobu učení jsou data, která
máme k dispozici, rozdělena do tří částí. První je tréninková množina, která se používá pro
výpočet gradientu a k adaptaci vah a prahů. Druhá skupina je kontrolní (validation set).
Chyba v této kontrolní množině je sledována průběžně během celého tréninkového procesu.
Trénink je ukončen, když chyba kontrolní množiny začne stoupat. V tomto případě je uži-
tečné vykreslovat také chybu testovací množiny (třetí skupiny) během trénování. Jestliže
chyba pro testovací množinu dosahuje minima ve výrazně jiném počtu iterací než kontrolní
množina, ukazuje to na špatné rozdělení dat.
Shrneme-li si vlastnosti algoritmu BPG a jeho variant,můžeme konstatovat, že:

• všechny varianty algoritmu BPG se užívají pro trénování vícevrstvé neuronové sítě s
diferencovatelnými aktivačními funkcemi,

• 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 návrháři,

• 80% až 90% praktických aplikací užívá některou variantu učení BPG




