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4 Perceptron prosty, wyznaczanie wag

4.1 Perceptron prosty, budowa i znaczenie wag

Perceptron prosty ma budow ↪e: d → 1 → 1, tzn. d neuronów wej́sciowych, 1 neuron ukryty
i 1 wyj́scie. Aktywacja neuronu ukrytego jest bezpośrednio wyprowadzana na wyj́scie.
Rysunek 4.1 przedstawia schemat takiego perceptronu {fig4:1, pppngcopperc.eps}.

Rysunek 4.1: Interpretacja wag perceptronu prostego. Neuron centralny sumuje dane
wej́sciowe z wagami, przetwarza przez funkcj ↪e aktywacji i przekazuje wynik na wyj́scie

Wektor wag skÃlada si ↪e z wÃlaściwych wag w1, w2, . . . , wd z jakimi s ↪a sumowane skÃladowe
wektora wej́sciowego x1, x2, ..., xd, oraz z tak zwanego obci ↪ażenia (ang. bias) oznaczanego
przez różnych autorów rozmaitymi symbolami: demonstracje nnet używaj ↪a symbolu b
(od bias), Rojas używa symbolu θ, tego oznaczenia używali McCulloch i Pitts którzy
sformuÃlowali pierwszy model sztucznego neuronu w r. 1943; w literaturze coraz cz ↪eściej
używa si ↪e oznaczenia w0, co pozwala zapisać jednorodnie wszystkie wagi wÃlaściwe oraz
obci ↪ażenie w postaci jednego wektora wag

w1, w2, . . . , wd, wd+1 (= w0)

któr ↪a to sytuacj ↪e pokazuje rysunek 4.1, na którym przyj ↪eto w0 = −θ. Wektor wag z
wÃl ↪aczonym obci ↪ażeniem nosi nazw ↪e rozszerzonego wektora wag (ang. extended weight
vector) [4].

Odpowiednio do rozszerzonego wektora wag definiujemy rozszerzony wektor danych
(ang. extended data vector)

x = (x1, . . . , xd, 1)

PodziaÃl danych wielowymiarowych na dwie grupy danych

Niech x ∈ Rd oznacza punkt w d-wymiarowej przestrzeni, interpretowany również jako
wektor x o d skÃladowych: x = (x1, w2, . . . , xd). Generalnie, równanie w1∗x1+w2∗x2+wd∗
xd + w0 przy ustalonych wartościach w1, . . . wd, w0 przedstawia równanie hiperpÃlaszczyzny
rozdzielaj ↪ac ↪a caÃl ↪a przestrzeń Rd na dwie cz ↪eści: dodatni ↪a (tam gdzie wartość funkcji z =
w1 ∗ x1 + w2 ∗ x2 + wd ∗ xd + w0 jest dodatnia) oraz ujemn ↪a (tam gdzie wartość funkcji
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z = w1 ∗x1 +w2 ∗x2 +wd ∗xd +w0 jest ujemna). Punkty x speÃlniaj ↪ace warunek z = 0 leż ↪a
na hyperpÃlaszczyźnie, i arbitralnie mog ↪a być zaliczane do jednej z dwóch czści przestrzeni.
Tym samym otrzymalísmy podziaÃl punktów przestrzeni na dwie kategorie (na dwie grupy),
czyli klasyfikacj ↪e punktów danych.

W przypadku liniowego zadania dyskryminacyjnego mamy zadane grupy 1 i grupy 2
w postaci punktów indywidualnych danych. Chcemy zidentyfikować punkty należ ↪ace do
grupy oznaczonej umownie grup ↪a 1 – na podstawie liniowej funkcji dyskryminacyjnej. Aby
to móc zrobić, należy wyznaczyć wspólczynniki w1, . . . , wd, w0 w ten sposób, aby punkty
grupy 1 wyznaczone na podstawie funkcji liniowej {wzór flin}

z = w1 ∗ x1 + w2 ∗ x2 + wd ∗ xd + w0 (4.1)

wykazaÃly wartości dodatnie, natomiast punkty grupy 2 – wartości ujemne. W przypadku
używania perceptronu prostego, jako wartości docelowe możemy postawić np. wartości t=1
(dla grupy 1) i t=2 dla grupy 2.

Uwaga. Różne pakiety w różny sposób interpretuj ↪a wartość w0, szczególnie jeśli chodzi
o znak. PrzykÃladowo pakiet Netlab oblicza wartości b ktże podstawiamy bezpośrednio do
wzoru 4.1.

Wnioskowania tego typu nosz ↪a nazw ↪e threshold computations [4]. Można je spro-
wadzić do wyznaczania iloczynu skalarnego w · x i sprawdzanie nierówności

w · x ≥ θ lub w · x ≥ 0,

w zależności od tego, czy używamy zwykÃlych czy też roszerzonych wektorów wag i wektorów
danych.

Uwaga. Różne pakiety obliczaj ↪a w różny sposób wartość w0, szczególnie jeśli chodzi
znak. PrzykÃladowo pakiet Netlab oblicza wartości b ktże podstawiamy bezpośrednio do
wzoru 4.1. W przypadku d=2 otrzymujemy równanie w1∗x+w2∗y+w0 = 0 określaj ↪ace

prost ↪a rozgraniczaj ↪ac ↪a pÃlaszczyzn ↪e (x,y) na 2 cz ↪eści. Ilustruje to rysunek 4.2, na którym
pokazano podziaÃl pÃlaszczyzny (x,y) określony dwoma nierówności: 0.9x1 ∗ 2x2 ≥ 1, oraz
0.9x1 ∗ 2x2 < 1.

Wypisane równanie określa funkcj ↪e liniow ↪a z zależn ↪a od zmiennych (x,y)

z = w1 ∗ x + w2 ∗ y + w0

Wartość dodatnia funkcji z określa domen ↪e pierwszej grupy (w demonstracjach nnet Ma-
tlaba oznaczanych kolorem czarnym), a wartość ujemna z – domen ↪e grupy drugiej (punktów
biaÃlych w demonstracjach nnet Matlaba). Zobacz demonstracje nt. wyznaczania granicy
decyzyjnej, ang, decision boundary, moduÃl nnd4db (wykÃlad 3), oraz uczenie si ↪e neuronu
za pomoc ↪a reguÃly perceptronu, ang. Perceptron rule, moduÃl nnd4pr. DziaÃlanie ostatniego
moduÃlu jest zilustrowane na rysunku 4.2 poniżej {fig4:2, r34copper.jpg}.
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Rysunek 4.2: Wagi perceptronu prostego w przypadku d = 2 wyznaczaj ↪a prost ↪a która
rozdziela caÃl ↪a pÃlaszczyzn ↪e na 2 cz ↪eści. Skopiowany rysunek 3.4 Rojasa [4]

4.2 Zagadnienie separabilności dwóch grup

Definicja separabilności (separability) i absolutnej separabilności (absolute separability) –
patrz Rojas [4], RozdziaÃl 4.

Definition. Two sets A and B of points in an d-dimensional space are called absolu-
tely linearly separable if d + 1 real numbers w1, . . . , wd+1 exist such that every point
(x1, . . . , xd ∈ A) satisfies

∑d
i=1 wixi > wd+1 and every point (x1, . . . , xd ∈ B) satisfies∑d

i=1 wixi < wd+1.

Definicja: ZwykÃla separabilność. Mamy dwa skończone zbiory A i B leż ↪ace w Rd.
Zbiory te s ↪a liniowo separabilne, jeśli punkty (x) z A speÃlniaj ↪a nierówność

∑d
i=1 wixi ≥

wd+1, a punkty należ ↪ace do B speÃlniaj ↪a nierówność
∑d

i=1 wixi < wd+1.

Twierdzenie. Two finite sets of points, A and B, in d-dimensional space which are
lineraly separable, are also absolutely linearly separable.

Definicja. Równość
∑d

i=1 wixi−wd+1 definiuje hiperpÃlaszczyzn ↪e rozdzielaj ↪ac ↪a caÃl ↪a prze-
strzeń danych na dwie cz ↪eści: dodatni ↪a i ujemn ↪a póÃlpÃlaszczyzn ↪e (ang. positive and negative
halfspace).

Zauważmy, że wyraz wd+1 jest tutaj brany ze znakiem ujemnym, a nie ze znakiem
dodatnim, jak to byÃlo wcześniej przez nas wprowadzone w sekcji 4.1.

4.3 Wyznaczanie wag – metody bezpośrednie

4.3.1 Rozwi ↪azywanie ukÃladu równań liniowych

Domyślnie przyjmujemy, że funkcj ↪a aktywacji perceptronu prostego jest funkcja tożsamoś-
ciowa, czyli ’linear’. Dla danych rozszerzonych zawartych w macierzy X o rozmiarze [n×
(d + 1)], i wartościach docelowych t = (t1, . . . , tn)T , wagi perceptronu prostego powinny
speÃlniać (z możliwie maÃlymi odchyÃlkami) ukÃlad równań:

Xw = t,
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gdzie w = (w1, . . . , wd, 1)T oznacza wektor kolumnowy rozszerzonych wag. Metoda naj-
mniejszych kwadratów bÃl ↪edów prowadzi do kwadratowej powierzchni bÃledu E której mini-
mum można otrzymać za pomoc ↪a funkcji mldivide (left divide, symbol funcji: \ ):

w = X\t.

4.3.2 ReguÃla perceptronu – perceptron rule

Jest to metoda specyficzna dla perceptronu prostego. Algorytm jest nast ↪epuj ↪acy (przepi-
sany z Rojasa [4], str 84–89)

given sets P (positives, group 1) and N (negatives, group 2)
start: generate randomly weight vector w

set t:=0
test: evaluate test criterion, if true then STOP

select x from [P; N] % combined data matrix
if (x from P) and (w_t * x)>0, go to test
if (x from P) and (w_t * x)<=0, go to add
if (x from N) and (w_t * x)<0, go to test
if (x from N) and (w_t * x)>=0, go to substract

add: set w_(t+1):=w_t+x, set t:=t+1, go to test
substract: set w_(t+1):=w_t-x, set t:=t+1, go to test

Można wykazać, że dla zbiorów liniowo separabilnych algorytm perceptron rule jest
zbieżny w skończonej liczbie kroków. DziaÃlanie tego algorytmu jest zilustrowane w inte-
rakcyjnym module nnd4pr firmowego pakietu Matlab. Zrzut okien z jednego trenowania
jest pokazany na rysunku 4.3 {fig4:3, perc1c.eps, perc2c.eps, perc3c.eps, perc4c.eps }.

Rysunek ten pokazuje 4 etapy dziaÃlania moduÃlu przy opcji Learn pokazuj ↪acej rezultaty
trenowania po każdym punkcie przedstawianym sieci. Wybrano opcj ↪e, że wyznaczana
prosta dyskryminuj ↪aca przechodzi przez pocz ↪atek ukÃladu, czyli że w0 ≡ 0. Grup ↪a docelow ↪a
jest grupa czarnych. NiewÃlaściwy stan elementów jest zaznaczony kolorem czerwonym.

Opis czterech paneli widocznych na rysunku 4.3.
(a) Wygenerowano 3 punkty: P1 = (1, 2), P2 = (0,−1) oraz P3 = (−1, 2); punkty te

s ↪a umieszczone w kolejności wskazówek zegara, pocz ↪awwszy od godz. 12-tej.
Wygenerowano również losowe wagi w

[ 1 − 0.8]

Można zauważyć, że punkty P1 i P2 s ↪a źle sklasyfikowane, wektor wag pokazuje zÃly kieru-
nek, wobec tego prosta jest zÃla. Sieć nie jest wystarczaj ↪aco wytrenowana, aktualny wektor
wag nie potrafi dobrze rozpoznać ’czarnych’ Wobec tego dodajemy wektor P1 do wektora
wag w.

(b) Po przedstawieniu sieci punktu P1 otrzymano wagi

[ 2 1.2]

P1 i P2 zostaÃly sklasyfikowane dobrze, ale punkt P3 źle.
Wektor wag wskazywaÃl dobry kierunek, ale prosta byÃla niedobra. Sieć zostaÃla przetreno-
wana, bo rozpoznaje obcy punkt jako punkt czarny. decyzja: punkt P3 należy odj ↪ać od
w, czyli obliczyć w-P3.
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(a) (b)

Neural Network DESIGN Perceptron Rule

Click [Learn] to apply
the perceptron rule
to a single vector.

Click [Train] to apply
the rule up to 5 times.

Click [Random] to set
the weights to random
values.

Drag the white and
black dots to define
different problems.
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black dots to define
different problems.
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Rysunek 4.3: Trenowanie perceptronu metod ↪a perceptron rule. Zrzut ekranów podczas
dziaÃlania moduÃlu nnd4pr Matlaba. NależaÃlo wyznaczyć prost ↪a, rozdzielaj ↪ac ↪a grupy czar-
nych i biaÃlych punktów, przy dodatkowch warunkach (i) żeby wektor wag [w1, w2] wska-
zywaÃl na grup ↪e ’czarnych’, oraz (ii) żeby wyznaczona prosta przechodziÃla przez punkt (0,0)

(c) Teraz przedstawiono sieci punkt P3, poczym otrzymano wagi

[ 3 − 0.8]

OkazaÃlo si ↪e, że teraz punkty P1 i P3 s ↪a klasyfikowane dobrze, ale Punkt P2 jest kla-
syfikowany do niewÃlaściwej grupy. Wektor wag wskazuje dobry kierunek, ale prosta jest
niedobra. Należy odj ↪ać od w zÃly punkt P2.

(d) Teraz przedstawiono sieci punkt P2. Wagi si ↪e zmieniÃly na

[ 3 0.2]

OkazaÃlo si ↪e, że teraz wszystkie punkty s ↪a klasyfikowane dobrze, wektor wag wskazuje dobry
kierunek, i prosta jest też dobra. Żaden element rysunku nie jest zaznaczony na czerwono.
W tym stanie algorytm si ↪e zatrzymaÃl.
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4.3.3 Algorytm kieszonkowy – The pocket algorithm

Algorytm ten jest opisywany w kontekscie uczenia perceptronu prostego za pomoc ↪a reguÃly
perceptronu; można go stosować również przy innych reguÃlach uczenia.

Podamy tu dwie wersje tego algorytmu opisane w ksi ↪ażkach Rojas [4] oraz Duda i in.
[2]; wersja z [2] jest zaimplementowana w pakiecie Matlab Classification Toolbox autorstwa
D. Stark i Elad Yom-Tov [3].

Algorytm kieszonkowy wedÃlug ksi ↪ażki Rojasa [4]

Algorytm ten jest opisany w ksi ↪ażce Rojas [4], str 90–91, z powoÃlaniem si ↪e na prac ↪e Gallant,
”Perceptron-based learning algorithms”, IEEE Transactions on Neuron Networks, Vol. 1,
No. 2, pp. 179–191. Do pracy tej nie mam dost ↪epu. Dalszy opis jest oparty wyÃl ↪acznie na
źródle [4].
start: Generate randomly weight vector w

Define a ’stored’ weight vector wS = w.
Set hS, the history of succcessful classification by wS, to zero.

iterate: Update w using a single iteration of the perceptron learning algorithm.
Keep track of the number h of consecutively successfully tested vectors.
If at any moment h > hS holds, substitute wS with w and hS with h.
Continue iterating.

Zmienna h określa dÃlugość sekwencji skÃladaj ↪acej si ↪e z dobrze sklasyfikowanych ele-
mentów próbki ucz ↪acej. Pami ↪etamy par ↪e hS,wS. Algorytm może okazyjnie zamienić wS

na gorszy, jednak prawdopodobieństwo stwo tego zdarzenia maleje ze wzrostem t. Gallant
(patrz wyżej) pokazaÃl, że jeżeli zbiór trenuj ↪acy jest skończony, a wartości wag i wektorów
danych s ↪a rozs ↪adne (ang.: are rational), to prezentowany algorytm zbiega si ↪e do optymal-
nego rozwi ↪azania z prawdopodobieństem równym 1.

Algorytm kieszonkowy wedÃlug ksi ↪ażki Stork, Yom-Tov [3]

Cytuj ↪e:

The Pocket algorithm is a simple modification over the Perceptron algori-
thm. The improvement is that updates to the weight vector are retained only
if they perform better on a random sample of the data. In the current MA-
TLAB implementation, the weight vector is trained for 10 iterations. If the
new weight vector succeeded in classifying more pattern before it misclassified
a pattern compared to the old weight vector, the new vector replaces the old
vector. The procedure is repeated until convergence or maximal number of
iterations is reached.

Wzmiankowana implementacja w Matlabie jest bardzo szcz ↪atkowa. W wersji z 2005 r
należy poprawić algorytm uczenia wg reguÃly perceptronu oraz sposób liczenia dÃlugości serii
poprawnie sklasyfikowanych elementów (w wersji z 2005 r liczy si ↪e dÃlugość serii elementów
zaklasyfikowanych do pierwszej grupy, czyli prognozowanych jako jedynki).

Autorzy Duda et al. radz ↪a przetestować pocz ↪atkowe wagi trenowanego perceptronu na
wszystkich danych (i w ten sposób określić pocz ↪atkowe hS). Testowanie wag perceptrunu
po wykonaniu kolejnych iteracji może być wykonywane na losowej próbce danych.
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4.4 Wyznaczanie wag za pomoc ↪a gradientów funkcji bÃl ↪edu

Na wykÃladzie 3 pokazalísmy, że iteracyjne poprawianie wag może nast ↪epować wedÃlug
wzoru:

w(s+1) = w(s) + ∆w,

gdzie ∆w = −η{∂E/∂w}|w=w(s) ; w(s) jest starym a w(s+1) nowym wektorem wag; nato-
miast η jest przyj ↪etym wspólczynnikiem uczenia.

Jest ewidentne, że gradient funkcji bÃl ↪edu zależy w sposób istotny od zastosowanej funk-
cji aktywacji.

Przedstawione wyżej ’poprawianie’ wektora wag można zastosować bezpośrednio do
wyznaczania wag w perceptronie prostym. Przy znanych funkcjach aktywacji (linear, logi-
stic, tanh) algorytm implementuje si ↪e w bardzo prosty sposób (lista zadań nr. 3). Poniżej
przedstawiamy wyprowadzone explicite wzory dla przypadków, gdy bÃl ↪ad jest definiowany
za pomoc ↪a kryterium najmniejszych kwadratów (LSE, Least Squares Error) oraz entropii
krzyżowej wynikaj ↪acej z zasady maximum funkcji wiarygodności.

4.4.1 BÃl ↪ad LSE czyli metod ↪a najmniejszych kwadratów

Niech t oznacza wartość docelow ↪a dla wektora x, a f funkcj ↪e aktywacji perceptronu pro-
stego. Przedstawiamy sieci wektor x celem nauczenia si ↪e danych, w wyniku czego sieć
poprawiÃla swoje wagi i wyprowadziÃla na wyj́scie wynik sieci y. BÃl ↪ad sieci metod ↪a naj-
mniejszych kwadratów (ang. LSE, Least Square Error) w tym momencie jest określany
jako

E =
1

2
(t− y)2, gdzie y = f(xT w + w0) = f(a), natomiast a = xTw + w0.

Obliczmy teraz gradient funkcji bÃl ↪edu E wzgl ↪edem argumentu w {wzór gradientLSE}
∂E

∂w
= −(t− y)

∂y

w
= −(t− y)

∂y

∂f

∂f

∂a

∂a

∂w
. (4.2)

Pochodna ∂y
∂f

jest tożsamościowo równa 1 (ponieważ y ≡ f).

Pochodna ∂f/∂a zależy od przyj ↪etej funkcji aktywacji; oznaczymy t ↪e pochodn ↪a ogólnie
∂f/∂a = f ′a. Pochodna te b ↪edzie wyznaczana dla argumentu a (aktywacja wej́sciowa
neuronu), co zapiszemy jako (∂f/∂a)|a = f ′a(a).

Pochodna formy liniowej wTx wzgl ↪edem w wynosi ∂ (wT x)
∂w

= ∂ (xT w)
∂w

= x.

Podstawiaj ↪ac to wszystko do wzoru 4.2 otrzymujemy {wzór gradientLSE1}
∂E

∂w
= −(t− y)

∂y

w
= −(t− y)

∂y

∂f

∂f

∂a

∂a

∂w
= − (t− y) f ′a(a)︸ ︷︷ ︸

delta

x. (4.3)

W podobny sposób otrzymamy gradient funkcji E obliczany dla wagi w0 jako {wzór
gradientLSE1a}

∂E

∂w0

= −(t− y)
∂y

∂w0

= −(t− y)
∂y

∂f

∂f

∂a

∂a

∂w0

= − (t− y) f ′a(a)︸ ︷︷ ︸
delta

·1. (4.4)
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Stosuj ↪ac notacj ↪e rozszerzon ↪a, tj. x = (x1, . . . , xd, 1)T , w = (w1, . . . , wd, 1), możemy
wzory (4.3) i (4.4) poÃl ↪aczyć w jeden otrzymuj ↪ac { wzór GRADIENTlse}

∂E

∂w
= − (t− y) f ′a(a)︸ ︷︷ ︸

delta

x. (4.5)

Przyjmuj ↪ac jako funkcj ↪e aktywacji funkcj ↪e liniow ↪a (’linear’) mamy f ′a(a) ≡ 1, wobec
czego wzór (4.5) redukuje si ↪e do nast ↪epuj ↪acego (przypominamy, w notacji rozszerzonej):

∂E

∂w
= − (t− y)︸ ︷︷ ︸

delta

x.

Przyjmuj ↪ac jako funkcj ↪e aktywacji funkcj ↪e logistyczn ↪a (’logistic’) mamy: f ′a(a) =
y(1− y), wobec czego wzór (4.5) redukuje si ↪e do nast ↪epuj ↪acego (przypominamy, w notacji
rozszerzonej):

∂E

∂w
= −

error︷ ︸︸ ︷
(t− y)

slope=f ′a︷ ︸︸ ︷
y(1− y)︸ ︷︷ ︸

delta

·x.

Widzimy, że w obu przypadkach gradient jest proporcjonalny do wektora x oraz do
obserwowanej różnicy (t− y).

4.4.2 BÃl ↪ad definowany jako minimum entropii krzyżowej

Niech t oznacza zmienn ↪a losow ↪a binarn ↪a, przyjmuj ↪ac ↪a wartości 0 i 1 z prawdopodobieństwem
p i 1− p odpowiednio, 0 ≤ p ≤ 1. Wtedy wiarygodność wyst ↪apienia wartości t w wykona-
nym doświadczeniu zapisuje si ↪e jako

L = pt(1− p)1−t

. W przypadku klasyfikacji do dwóch grup oraz stosowania logistycznej funkcji aktywacji
wynik sieci (y) możemy przedstawić jako modelowe prawdopodobieństwo a posteriori, że
zmienna t przyjmie wartość 1 pod warunkiem, że zmienne objaśniaj ↪ace przyj ↪eÃly wartości
x1, . . . , xd. Sposób uzależnienia prawdopodobieństwa y(x) jest podany za pomoc ↪a funkcji
logistycznej y = flogi(a), gdzie a = wTx w notacji wektorów rozszerzonych (zobacz Bi-
shop [1]). W tej sytuacji funkcj ↪e wiarygodności możemy zapisać jako (używamy notacji
rozszerzonej)

L = yt(1− y)1−t, 0 < y < 1, gdzie y = flogi(a), a = wTx

Wagi w, czyli wspóÃlczynniki kombinacji liniowej tworz ↪acej aktywność neuronu, należy wy-
znaczyć tak, aba zmaksymizować wiarygodność zdarzenia. Funkcja bÃl ↪edu sieci, nazywana
powierzchni ↪a bÃl ↪edu (E) jest określana jako

E = −logL = −[t log(y) + (1− t) log(1− y)]

a wagi w należy wybrać tak, aby znaleźć minimum funkcji bÃl ↪edu (co jest równoważne
znajdywaniu maksimum funkcji wiarygodności, ang. ML, maximum likelihood).
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Post ↪epuj ↪ac podobnie, jak przy minimalizacji funkcji bÃl ↪edu metod ↪a LSE otrzymujemy
przy logistycznej funkcji aktywacji i wektorów w oraz x zapisanych w rozszerzonej
notacji

∂E

∂w
= −

[ t

y
− 1− t

1− y

] ∂y

∂f

∂f

∂a

∂a

∂w
= −

[ t− y

y(1− y)

]
· 1 · y(1− y) · x

sk ↪ad ostatecznie wynika, że przy logistycznej funkcji aktywacji

∂E

∂w
= − (t− y)︸ ︷︷ ︸

delta

·x (4.6)

4.4.3 Metoda GLM, Generalized Linear Model

Jest to swoista metoda rozwini ↪eta na gruncie statystyki matematycznej [5]. Model GLM
dopuszcza różnego rodzaju linki imituj ↪ace funkcje aktywacji. W przypadku linku wyrażonego
za pomoc ↪a funkcji logistycznej model GLM bardzo przypomina perceptron prosty.

Pakiet NETLAB oferuje bardzo efektywn ↪a sieć GLM opart ↪a na metodzie uogólnionych
modeli liniowych. Sieć ta może mieć kilka neuronów w warstwie ukrytej, i odpowiednio do
tego kilka wyj́sć.

4.5 PrzykÃlady zastosowań do danych Mnist i Faces

Dane Seunga: seungMNIST, seungFaces – zobacz lista zadań nr. 3 i 4.
Seung (profesor MIT) napisaÃl efektywny skrypt matlabowski pozwalaj ↪acy różnicować mi ↪edzy
zbiorami graficznymi zawieraj ↪acymi obrazy cyfr 0, 1, . . . 9, oraz mi ↪edzy ’twarzami’ i ’nie-
twarzami’. Skrypt ten implementuje model prostego perceptronu wykorzystuj ↪ac wzór
(4.5) podstawiaj ↪ac do niego funkcj ↪e logistyczn ↪a. Na zaj ↪eciach laboratoryjnych możemy
posÃlugiwać si ↪e funkcj ↪a seung lub seung1 (ta ostatnia jest bardziej dostosowana do ozna-
czeń używanych na wykÃladzie). Funkcje te maj ↪a postać:

[y,b]=seung(train,trainLabs,options);

[y,b]=seung1(train,trainLabs,options);

Tablica train zawiera dane, natomiast wektor trainLabs identyfikatory kolejnych kolumn
(obrazków) z których wnioskuje si ↪e, co dany obrazek przedstawia. Dla cyferek (dane
Mnist) s ↪a to wartości 0, 1, . . . , 9; wobec czego należy pod zmienn ↪a options(11) podstawić
wartość cyferki, któr ↪a chce si ↪e rozpoznać. W przypadku rozpoznawania twarzy i nie-twarzy
trainLabs przyjmuj ↪a wartość 1 (dla twarzy), oraz 0 (dla nie-twarzy). Chc ↪ac rozpoznać
’twarze’, należy zmiennej options(11) nadać wartość równ ↪a jedności. Zmienna options(14)
zawiera liczb ↪e iteracji do trenowania perceptronu. Jeżeli zmienna ta ma nadan ↪a wartość
0, to automatycznie zostanie podstawiona wartość 5000.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że ukÃlad danych seungMnist i seungFaces jest nietypowy,
gdyż poszczególne obrazki (stanowi ↪ace ’osobniki’, czyli wektory danych) s ↪a umieszczone
kolumnami. Dane zapami ↪etane w formacie uint8 przed obliczeniami numerycznymi wy-
magaj ↪a konwersji na format double. SÃluży temu funkcja matlabowska o tej samej nazwie.
Ponadto zaleca si ↪e, aby dane byÃly przeskalowane w ten sposób, aby zawieraÃly si ↪e w prze-
dziale [0, 1]. Jest to wykonywane we wn ↪etrzu funkcji seung i seung1. Wagi obliczone przez
sieć s ↪a ważne dla danych przeskalowanych do odcinka [0,1].



LITERATURA 38

Jak widać z wyników, funkcje seung (lub seung1) speÃlniaj ↪a rol ↪e procedury trenuj ↪acej
sieć, która ma w tym przypadku architektur ↪e perceptronu prostego. Na wyj́sciu sieci
otrzymujemy wagi w oraz bias b, minimalizuj ↪ace bÃl ↪ad E zdefiniowany wcześniej w tym
rozdziale. Potrzebna funkcja logistyczna jest zaimplementowana w jednym wierszu skryptu
matlabowskiego wykorzystuj ↪ac możliwość inline:

f=inline(’1.0/(1+exp(-x))’);

Funkcj ↪e t ↪e można wykopiować i użyć do obliczania wyniku sieci, tj. wektora y po wytre-
nowaniu sieci. Dane, dla których chcemy obliczyć wyniki, powinny być formatu double i
sprowadzone do przedziaÃlu [0,1]:

y=f( (Ttrain’w + b),

gdzie Ttrain=(double(train))/255. Zmienna wynikowa y jest zymienn ↪a wektorow ↪a ko-
lumnow ↪a; zawiera ona liczby z przedziaÃlu [0, 1] określaj ↪ace prawdopodobieństwa, że ob-
razki zawartych w pliku trenuj ↪acym Ttrain należ ↪a do grupy określonej wartości ↪a zmiennej
options(11).

Aby sprawdzić, czy otrzymane wyniki nie s ↪a artefaktami, należy sprawdzić możliwości
otrzymanej funkcji dyskryminacyjnej na zbiorze testowym skÃladaj ↪acym si ↪e z takich danych,
które nie braÃly udziaÃlu w trenowaniu sieci.
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