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5 Algorytm backpropagation, zasady uczenia sieci
5.1 Wst¦p
Generalnie, dla wyznaczenia wag w sieciach typu MLP (lub sieciach pracuj¡cych
na zasadzie forward, czyli podawanie sygnaªu do przodu) stosuje si¦ sekwencyjne
algorytmy gradientowe, por. np. Rozdziaª 3 notatek pt. Bª¡d sieci i algorytmy
jego minimalizacji. Najprostszy algorytm gradientowy dziaªa w nast¦puj¡cy sposób:
Mamy przybli»enie wektora wag w(s) uzyskane w s-tej iteracji. Wtedy przybli»enie
w nast¦pnej, s + 1-ej iteracji obliczamy jako:

w(s+1) = w(s) + ∆w,

gdzie w(s) jest starym a w(s+1) nowym wektorem wag; gdzie
∆w = −η{∂E/∂w}|w=w(s) ,

natomiast η > 0 jest przyj¦tym wspólczynnikiem uczenia, na ogóª 0 < eta < 1. Wek-
tor wag jest tutaj rozszerzonym wektorem wag w = [w0, w1, . . . , wd]

T zawieraj¡cym
równie» skªadnik w0 odpowiadaj¡cy biasowi.

Algorytm backpropagation, nazywany w skrócie backprop zostaª zaproponowany
w 1986 roku przez Rumelharta, Hintona i Williamsa [2] dla sieci typu feedforward. S¡
to sieci podaj¡ce sygnaª wej±ciowy do przodu, poprzez warstwy ukryte, a» do warstwy
wyj±ciowej. Przykªadem takiej sieci jest perceptron wielowarstwowy (MLP).

Przedstawiony dalej opis jest wzorowany na ksi¡»ce Haykina [3]. Dobry opis
znajduje sie równie» w ksi¡»ce Bishopa [1].

5.2 Oznaczenia
W dalszym ci¡gu rozpatrzymy perceptron posiadaj¡cy trzy warstwy: wej±ciow¡,
ukryt¡ i wyj±ciow¡. Warstwy te b¦d¡ ogólnie oznaczane symbolami i, j, k peªni¡cymi
podwójn¡ rol¦, wskazuj¡c na pozycj¦ warstwy oraz jej reprezentatywnego neuronu.
Pozycj¦ warstwy jest wskazywana nast¦puj¡co: warstwa 'i' poprzedza warstw¦ 'j',
która z kolei poprzedza warstw¦ 'k'. Jednocze±nie symbole i,j,k oznaczaj¡ ogólnie
dowolny neuron znajduj¡cy sie w warstwie 'i', 'j' lub 'k'.

Neurony w warstwach 'j', 'k' s¡ neuronami roboczymi, tzn. ka»dy neuron nr j
otrzymuje sygnaªy z poprzedniej, i-tej warstwy, przetwarza je (sumowanie z wagami,
naªo»enie funkcji aktywacji), a wynik wyj±ciowy tych operacji umieszcza na swoim
wyj±ciu jako nowy sygnaª który jest przekazywany do nast¦pnej, k-tej, warstwy.
Sytuacja taka jest pokazana na rysunku 5.1.

Przyjmujemy nast¦puj¡ce oznaczenia:
♠ Symbole i, j, k oznaczaj¡ ogólnie neurony znajduj¡ce si¦ w warstwach i, j, k.

Liczba neuronów roboczych (z wyª¡czeniem neuronu odpowiadaj¡cego bia-
sowi i przyjmuj¡cego to»samo±ciowo warto±¢ równ¡ +1.0) wynosi odpowiednio
I, J,K.
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Rysunek 5.1: Warstwa ±rodkowa (j) z zaznaczonym neuronem 'j' o aktywacji aj oraz
warstwa nast¦pna (k) z zaznaczonym neuronem 'k' o aktywacji ak. Neuron k ma
okre±lone wagi wkj, j = 0, 1, . . . , J , gdzie J oznacza liczb¦ neuronów ukrytych w
warstwie j ; wagi te sªu»¡ do wa»onego sumowanie sygnaªów dochodz¡cych z po-
przedniej warstwy (j ); tym samym aktywacja tego neuronu jest wyznaczona wzorem
ak =

∑
j yjwkj, j = 0, 1, . . . , J . Na otrzyman¡ warto±¢ ak zostaje naªo»ona funkcji

aktywacji ϕk, w rezultacie tego na wyj±ciu neuronu k pojawia si¦ sygnaª wyj±ciowy
yk = ϕk(ak).

♠ Neurony i, j, k maj¡ warto±ci wyj±ciowe yi, yj, yk. Je±li warstwa 'i' jest warstw¡
wej±ciow¡ sieci, to yi ≡ xi: czyli jest to»samo±ciowo równa i-tej skªadowej
wektora danych wej±ciowych x; dla i = 0, yi ≡ +1.

♠ Neurony j, k maj¡ przypisane wektory wag wj oraz wk. Wektory wag s¡ u»ywane
do sumowania sygnaªow dochodzacych do neuronów z warstwy j z warstwy po-
przedzaj¡cej. Obowi¡zuj¡ nast¦pujace oznaczenia skªadowych tych wektorów:

wj = (wji), i = 0, . . . , I , wk = (wkj), j = 0, 1, . . . , J ,

tzn. pierwszy wska¹nik oznacza numer neuronu 'pracuj¡cego', tj. 'aktywizuj¡-
cego si¦', a drugi wska¹nik - numer neuronu warstwy poprzedniej który wysªaª
sygnaª do neuronu aktualnie pracuj¡cego. Czyli: neuron j otrzymuje sygnaª
od neuronu 'i', którym mo»e by¢ dowolny neuron warstwy 'i'. Podobnie dla
wagi wkj.

♠ Symbole ϕj, ϕk oznaczaj¡ funkcje aktywacji stosowan¡ do wszystkich neuronów
w warstwach j i k odpowiednio.

♠ Symbole aj, ak oznaczaj¡ aktywacje (induced local �eld of energy) neuronów 'j'
oraz 'k' po otrzymaniu przez nie sygnaªów z poprzednich warstw. Warto±ci te
s¡ wyznaczane nast¦puj¡co:

aj =
I∑

i=0

wjiyi, ak =
J∑

j=0

wkjyj.



5 ALGORYTM BACKPROPAGATION, ZASADY UCZENIA SIECI 3

♠ Sygnaªy bª¦du (error signals) ek s¡ obliczane na warstwie wyj±ciowej caªej sieci
jako ek = tk − yk, gdzie tk jest warto±ci¡ docelow¡ (targetem) oczekiwanym na
k-tym wyj±ciu sieci (k=1, . . . , K).

♠ Funkcja bª¦du sieci jest obliczana jako

E =
K∑

k=1

1

2
e2

k.

Funkcja ta stanowi kryterium optymalizacyjne, które ma by¢ zminimalizowane
przez odpowiedni dobór wag. Inaczej mówi¡c: chcemy dobra¢ wagi w ten
sposób, aby otrzyma¢ mo»liwie maª¡ warto±¢ funkcji bª¦du.

♠ Warto±ci wyj±ciowe j-tego i k-tego neuronu wynosz¡ odpowiednio:

yj = ϕj(aj) = ϕj(
I∑

i=0

wjiyi), przy czym aj =
I∑

i=0

wjiyi

yk = ϕk(ak) = ϕk(
J∑

j=0

wkjyj), przy czym ak =
J∑

j=0

wkjyj.

5.3 Dziaªanie algorytmu backpropagation
Uwaga: Algorytm ten stosuje si¦ do sieci typu feedforward o conajmniej 3
warstwach!

1. Ustalamy próbk¦ ucz¡c¡ XN×d, jej warto±ci docelowe TN×K.

2. Wykonujemy N razy nast¦puj¡ce czynno±ci (punkty 3 � 7 poni»ej)

3. Wybieramy losowo wektor x próbki ucz¡cej (wiersz tablicy danych), i odpowia-
daj¡cy mu wektor warto±ci docelowych t (wiers tablicy T).

4. Podajemy na wej±cie sieci wektor wektor x jako jako sygnaª wej±ciowy i in-
terpretujemy jego skªadowe jako sygnaªy wyj±ciowe poszczególnych neuronów
{yi} i = 1, . . . , I. Sygnaªy te s¡ uzupeªnione o dodatkow¡ skªadow¡ y0 ≡ +1.
Warto±ci yi, i = 0, . . . , I s¡ propagowane wprzód poprzez wszystkie warstwy
sieci, a» dojdziemy do warstwy ostatniej, i otrzymamy ostateczny wynik sieci
{yk} k = 1, . . . , K. Pode drog¡ zapami¦tujemy wszystkie sygnaªy wyj±ciowe
neuronów pracuj¡cych {yj} wszystkich warstw przez które przechodzili±my.

5. Po doj±ciu do ostatniej warstwy sieci obliczamy bª¦dy ek oraz wielko±ci δk, k =
1, . . . , K jako (wyra»enie ϕ′k(ak) oznacza pochodn¡ funkcji aktywacji ϕk wzi¦t¡
wzgl¦dem jej argumentu ak)

δk = − ∂E

∂ak

= (tk − yk) · ϕ′k(ak).

Szukana poprawka ∆wkj do wag neuronów k-tej warstwy wynosi wtedy:

∆wkj = eta · δk · yj
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6. Cofamy si¦ do poprzedniej warstwy i sprawdzamy, czy to jest warstwa wej-
±ciowa sieci. Je±ci tak, to przechodzimy do punktu 8; w przeciwnym przypadku
nazywamy t¦ warstw¦ 'j', a poprzednio obliczan¡ warstw¦ 'k' i wykonujemy ob-
liczenia warto±ci δj (szczególowe obliczenia pokazano ni»ej w sekcji 5.4)

δj = − ∂E

∂aj

= (
∑

k

δkwkj)ϕj
′(aj).

Szukana poprawka ∆wji do wag neuronów j-tej warstwy wynosi wtedy:
∆wji = eta · δj · yi.

7. Post¦powanie z punktu 6 powy»ej powtarzamy tak dªugo, a» uzyskamy po-
prawki dla wszystkich warstw ukrytych sieci.

Wykonanie czynno±ci punktów 2 � 7 (tj. wykonanie poprawek wyznaczanych na
podstawie N (spermutowanych) wierszy danych ucz¡cych) nazywamy epok¡ . Ge-
neralnie post¦powanie to powtarzamy okre±lon¡ liczb¦ razy (max_l_epok) lub te»
okre±laj¡c dopuszczaln¡ wielko±¢ bª¦du sieci.

5.4 Etapy algorytmu backprop
Algorytm backpropagation proponuje wyznacza¢ przyrost ∆wji wedªug wzoru (j =
1, . . . , J ; i = 1, . . . , I):

∆wji = −η
∂E

∂wji

= −η
∂E

∂aj

∂aj

∂wji

= η δj yi gdzie δj = − ∂E

∂aj

. (5.1)

Tak wi¦c, kolejna poprawka ∆wji zale»y implicite tylko od warto±ci yi podawanej
przez i-ty neuron warstwy poprzedzaj¡cej oraz od warto±ci pochodnej ∂E/∂aj, która
to pochodna, � wzi¦ta ze znakiem '�', stanowi de�nicj¦ symbolu δj.

5.4.1 Obliczanie δk dla ostatniej warstwy (wyj±ciowej)
Tutaj warstwa robocza jest jednocze±nie warstw¡ wyj±ciow¡. Neurony tej warstwy
s¡ oznaczaczane numerami k = 1, . . . , K; natomiast wyj±cia neuronów tej warstwy
oznaczamy yk, k = 1, . . . , K. Funkcja aktywacji tej warstwy jest oznaczona symbo-
lem ϕk( . ).

Obliczymy teraz pochodn¡ ∂E/∂wkj potrzebn¡ do poprawienia aktualnej warto±ci
wagi wkj. Otrzymujemy kolejno:

∂E

∂wkj

= − η
∂E

∂yk

∂ yk

∂ wkj

= − η
∂E

∂yk︸︷︷︸
− (tk − yk )

· ∂yk

∂ak︸︷︷︸
ϕ′

k
(ak)︸ ︷︷ ︸

− δk

· ∂ak

∂wkj︸ ︷︷ ︸
yj

= η δk yj

gdzie symbolem δk oznaczyli±my wyra»enie (obliczone z warstwy wyj±ciowej sieci)

δk = − ∂E

∂ak

= (tk − yk) ϕ′a(ak).
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5.4.2 Obliczanie δj dla warstwy ±rodkowej
Obliczymy teraz δj dla warstwy ±rodkowej, poprzedzaj¡cej warstw¦ 'k'. Sytuacja
taka jest pokazana na rysunku 5.1. Mamy (j = 1, . . . , J):

δj = − ∂E

∂aj︸ ︷︷ ︸
z definicji

= −
K∑

k=1

∂E

∂ak

· ∂ak

∂aj

= − ∑

k

(
∂E

∂ak

)
︸ ︷︷ ︸
− δk

· ∂ak

∂yj︸︷︷︸
wkj

· ∂yj

∂aj︸︷︷︸
ϕ′j(aj)

Poniewa» ak =
∑

j wkjyj, oraz yj = ϕj(aj), otrzymujemy ostatecznie

δj = − ∂E

∂aj

=
∑

k

δkwkjϕ
′
j(aj) = ϕ′j(aj)

∑

k

δkwkj.

Ostateczny wzór na δj:

δj = (
K∑

k=1

δkwkj) ϕ′j(aj) . (5.2)

Wzór ten pozwala wyznaczy¢ delty warstwy ±rodkowej z delt i wag przypisanych
warstwie nast¦pnej. Rol¦ sygnaªu bª¦du neuronu 'j' pelni tu wa»ona suma delt δk

warstwy nast¦pnej, w kórej to sumie delty δk s¡ wa»one wagami wkj.

Dokªadna analiza zªo»ono±ci obliczeniowej tego algorytmu znajduje si¦ w ksi¡»ce
Bishopa [1].
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