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Sieci neuronowe 

(wprowadzenie) 

Ryszard Tadeusiewicz 

Laboratorium Biocybernetyki 

Katedra Automatyki i Inż. Biom. AGH 

Wykład będzie pokrywał 

najważniejsze kwestie w całości.  

 

Gdyby jednak zaszła potrzeba 

uzupełnienia wiedzy to podaję 

źródło, gdzie można znaleźć 

dodatkowe informacje. 

www.Tadeusiewicz.pl 

www.Tadeusiewicz.pl 

Materiały 

dydaktyczne dla 

studentów 

Podręcznik sieci neuronowych 

Slajdy z ZESZŁOROCZNEGO 

wykładu są dostępne na stronie 

MSIB 



2013-06-12 

2 

Dostęp do materiałów do tego 

wykładu po podaniu hasła:  

 

 ib2011iem 

 

Warto może wspomnieć, że 

wykładowca zajmuje się sieciami 

neuronowymi już od pewnego czasu 

Od dawna również wydawane były książki 

poświęcone metodom modelowania 

cybernetycznego systemu nerwowego 

Książki te zwolna zbliżały się do 

tematyki sieci neuronowych 

Aż wreszcie dotarły do obszaru sieci 
Niektóre z nich cieszyły się nawet sporym powodzeniem 
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Powstało też trochę książek popularyzujących tę dziedzinę 

Najnowsze 

książki  

z tego 

zakresu 

Twórca zbiorów 

rozmytych 

Książka 

wydana w 

2011 roku  

Twórca algorytmu  

backpropagation 

Największa światowa konferencja  

na temat sieci neuronowych  

Szczególnie godna 

uwagi książka oraz 

związana z nią 

strona WWW 
http://home.agh.edu.pl/tad 

Książka ta 

została wydana 

także  

w Moskwie  

i uczy  

podstaw sieci 

neuronowych 

 od Bugu do 

Władywostoku 
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Książkę na ten 

temat wydało też 

Wydawnictwo 

Uniwersytetu 

Warszawskiego 

(2009) 

Podręczniki sieci neuronowych 

Ze względu na charakter tego wykładu  

szczególnie cenne wydają się książki  

o zastosowaniu sieci neuronowych w ekonomii 

Z innego punktu widzenia ciekawe są książki pokazujące 

sieci neuronowe jako modele rzeczywistych mózgów, 

tłumaczące ich zachowania w określonych sytuacjach 

Szczególnie ciekawe są wątki łączące 

sieci neuronowe z kognitywistyką 

 

Przechodzimy do konkretów 
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Ogólna budowa mózgu 
Mózg, będący wzorem dla sieci 

neuronowych, przejawia aktywność 

elektryczną i biochemiczną  

Jednak budując sztuczne sieci neuronowe  

nie bierzemy pod uwagę  

wszystkich szczegółów tej aktywności 

Zacznijmy od formalnej definicji: 
sieć neuronowa to urządzenie techniczne lub algorytm,  
którego działanie wzorowane jest w pewnym stopniu  
na działaniu sieci biologicznych komórek nerwowych.  

Zazwyczaj składa się z siatki połączonych ze sobą elementów,  
z których każdy posiada pewną liczbę wejść i jedno wyjście. 

Wyjścia z poszczególnych elementów są połączone  
z wejściami innych tworząc sieć. 

Zależność pomiędzy wejściami i wyjściem jest modyfikowana  
dla każdego elementu z osobna w procesie tzw. uczenia.  

Nauczona sieć przetwarza informację poprzez jej obróbkę  
na złączach między elementami, syntetyzowanie jej w  
poszczególnych elementach oraz generację i przesyłanie  
sygnałów pomiędzy elementami.  

Zależność pomiędzy sygnałem wejściowym a  
wyjściowym całej sieci jest następnie interpretowana  
jako rozwiązanie jakiegoś problemu. 

 

Oto przykładowa sieć neuronowa 

Dane 
reprezentujące 

zadanie do  

wykonania 

Wynik 
reprezentujący 

rozwiązanie 

zadania 
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Rozwiązywanie problemów 

przy pomocy sieci neuronowej 

• identyfikacja problemu; 

• wybór typu sieci neuronowej 

(liniowa, MLP, RBF,GRNN, 

Kohonena); 

• określenie struktury sieci (liczba 

warstw, liczba neuronów  

w warstwach); 

• uczenie sieci (określenie wartości 

parametrów neuronów). 
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Porównanie idei 

obliczeń 

tradycyjnych  

i neuronowych 

Porównanie idei 

obliczeń tradycyjnych  

i neuronowych – cd. 

Głównym sposobem korzystania 

z sieci neuronowych jest 

tworzenie przy ich pomocy 

modeli różnych systemów.  

Sieć neuronowa 

może być znakomitym  

modelem dowolnego 

systemu 

Tworzenie z pomocą sieci neuronowej 

modelu rzeczywistego obiektu 

„Nauczyciel” 
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Modele neuronowe są zawsze 

trochę magiczne... 

... niemniej 

potrafią być 

zaskakująco 

skuteczne! 

Możliwość używania sieci neuronowej 

jako modelu odwrotnego 

Ograniczenia możliwości stosowania sieci 

neuronowych jako modeli odwrotnych 

Sieci neuronowe mogą być używane jako modele 

regresyjne albo klasyfikujące  

D
a

n
e 

 regresja 

klasyfikacja 
sieć 

neuronowa 

Modele neuronowe mogą być też 

znakomitym narzędziem  

do prognozowania  

(przewidywania przyszłych zdarzeń) 

Proces prognozowania polega na tym, że na podstawie znajomości 

wartości szeregu czasowego w przeszłości usiłujemy przewidzieć jego 

wartości w przyszłości 

Dane używane  

do uczenia sieci 

 

 

Dane 

wejściowe 

do prognozy 

Dane 

prognozowane 
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Inne możliwe zastosowania 

Neuronowa kompresja danych  

Dane do 

kompre-

sji 

Dane 

odtwo-

rzone 

Skompreso-

wana 

reprezen-

tacja 

danych 

Uczenie sieci zmierza do 

wiernego odtworzenia 

na wyjściu danych 

wejściowych 

Częściej spotykana sieć 

realizująca kompresję sygnałów  
Prześledźmy drogę 

od żywej komórki 

nerwowej (neuronu) 

do układu scalonego 

Sieci neuronowe są nowoczesnymi systemami analizy i przetwarzania 

informacji, które powstały w wyniku modelowania matematycznego 

a potem także elektronicznego naśladowania fragmentów  

systemu nerwowego (między innymi mózgu człowieka)  

 

Zasadnicze zalety, 
warunkujące używanie sieci neuronowych 

są następujące: 

• Brak konieczności posiadania jakichkolwiek 

założeń dla modeli tworzonych z pomocą sieci 

• Możliwość rozwiązywania problemów nie 

mających definicji formalnej i ogólnie mało 

konkretnie postawionych 

• Możliwość zastępowania procesu programowania 

oraz „ręcznego” tworzenia modelu - procesem 

uczenia sieci 

• Możliwość pracy współbieżnej 
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Do realizacji współbieżnych obliczeń w dużych sieciach 

neuronowych stosuje się dziś specjalne systemy 

mikroelektroniczne oraz klastry komputerowe 

HAGEN - The Heidelberg AnaloG 

Evolvable Neural Network  

Szczegóły rozwiązania technicznego The EvoOpt Mixed-Signal Neural Network Chip  

Nad strukturami 

neuronowymi 

pracują 

największe firmy 

hardware’owe 

Schemat funkcjonalny neuronowego chipu 

Intela 
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Linux cluster 

CCortex  
with 1,000 

processors for 
modeling of 

neural system 
with 20 billion 
neurons and 20 

trillion 
connections. 

 
Parameters: 

 
1 terabyte of 

RAM,  
and 200 

terabytes of 

storage   

Najczęściej jednak sieci neuronowe 

wykonywane są jako programy 

symulujące ich funkcjonowanie 

w zwykłych komputerach 

Mam  program, 

więc działam jak 

sieć neuronowa 

 
Mogę wykonywać  

wszelkie obliczenia 

tak jakbym miał 

specjalnie zbudowaną 

    sieć! 

Przykład programu symulującego sieci neuronowe 

Typowy widok narzędzia do 

symulacji sieci neuronowych  
Elementy programu modelującego sieć neuronową 

Definicja 

struktury sieci 

Definicja zbioru 

uczącego 

Sterowanie 

procesem uczenia 
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Zasadniczą zaletą sieci jest to, że 

są one zdolne do uczenia się oraz 

do samouczenia 

Man 

Woman 

Man 

Input 

Input 

Input 

Learning – step 2 

Learning – step 1 

Exam 

After 

many 

learning 

steps  

Uczenie (tak zwane 

„z nauczycielem”) 

 

 

A 

Input 

Input 

Input 

Self-learning – step 1 

Exam 

After many self-

learning steps  

? 

Self-learning – step 2 

? 

Class B Class A 

Samouczenie  

(tak zwane „bez 

nauczyciela”) 

Ujmując to samo bardziej 

schematycznie 

Uczenie z nauczycielem Uczenie bez nauczyciela 
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Warto zapamiętać, że wiedza w toku uczenia sieci gromadzi 

się w złączach między neuronami (w tzw. synapsach)  Opisująca to 

książka 

Czy sieci neuronowe mogą być 

używane jako modele mózgu? 

Prawdziwy mózg jest tyle razy większy (w sensie liczby 

elementów) od komputerowego modelu, ile razy większa jest 

średnica Ziemi od główki szpilki 

 

100 000 000 000 

neuronów! 

Stopień złożoności oraz sprawność działania 

różnych tworów neurocybernetycznych 

urządzenia 
optyczne

układy
analogowe

specjalizowane, sprzętowe
realizacje sieci neuronowych

implementacja komputerowa
sieci neuronowych

komputer klasy PC
i stacje robocze

liczba synaps
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Jedną z cech wyróżniających współczesne sieci 

neuronowe jest to, że prawdziwe biologiczne 

struktury są w nich bardzo istotnie uproszczone 

Dzięki temu nawet jeśli  

sieci neuronowe są duże 

to jednak mają  

regularną  

strukturę,  

łatwą do 

budowy 

oraz do  

sterowania 

Krótka historia rozwoju 

neurocomputingu 

Podróż w głąb historii 

 1904 - Pavlov I.P. - teoria odruchów warunkowych  

 1906 - Golgi C. - badanie struktury układu nerwowego 

 1906 - Ramón Y Cajal S. - odkrycie, że mózg składa się z sieci oddzielnych neuronów 

 1920 - Krogh S.A. - opisanie funkcji regulacyjnych w organizmie  

 1932 – Sherrington Ch. S. - badania sterowania nerwowego pracy mięśni 

 1936 – Dale H., Hallett L.O. - odkrycie chemicznej transmisji impulsów nerwowych 

 1944 - Erlanger J., Gasser  H. S. - procesy w pojedynczym włóknie nerwowym 

 1949 - Hess W.R. - odkrycie funkcji śródmózgowia  

 1963 - Eccles J.C., Hodgkin A.L., Huxley A.F. - mechanizm elektrycznej aktywności neuronu 

 1969 – Granit R., Hartline H.K., Wald G. – fizjologia widzenia 

 1970 – Katz B., Von Euler U., Axelrod J. - transmisja informacji humoralnej w komórkach nerwowych 

 1974 – Claude A., De Duve Ch., Palade G. - badania strukturalnej i funkcjonalnej organizacji komórki. 

 1977 – Guillemin R., Schally A., Yalow R. - badania hormonów mózgu 

 1981 – Sperry R. - odkrycia dotyczące funkcjonalnej specjalizacji półkul móżdżku 

 1981 – Hubel D.H., Wiesel T. - odkrycie zasad przetwarzania informacji w systemie wzrokowym 

 1986 – Początek masowych badań i zastosowań sieci neuronowych 

To są Nagrody Nobla  
związane z badaniami układu nerwowego, których wyniki 

wykorzystano w sieciach neuronowych: 

Człowiekiem, który odkrył, że mózg jest zbudowany 

z oddzielnych komórek, które przetwarzają 

informacje i komunikują się ze sobą był 

Dr. Santiago Ramon y Cajal  

(1852-1934)  
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Pierwszymi ludźmi, którzy ośmielili się (w 1942 roku!) 

opisać matematycznie działanie komórek mózgu i próbowali 

przewidywać teoretycznie jego działania byli: 

Warren McCulloch 

1898-1969 

Walter Pitts 

1923-1969 

Model matematyczny procesów w błonie 

komórkowej neuronu opracowali Hodgkin i Huxley 

(nagroda Nobla!) 

Hodgkin  Huxley  

Zasadniczą cechą 

biologicznych 

neuronów (oraz ich 

technicznych 

modeli) jest 

zdolność do uczenia 

  

Podstawowe prawa 

uczenia się sieci 

neuronowych 

odkrył 

Donald Olding Hebb  

(1904-1985)  

Sieci neuronowe nie od razu zyskały 

powszechne uznanie 

Marvin Minsky – człowiek który swoją krytyczną książką 

„Percpetrons”  wstrzymał badania nad sieciami na blisko 10 lat 

Przełomowym momentem było odkrycie metody uczenia 

wielowarstwowych sieci neuronowej  

Dokonał tego w 1986 roku  

Paul Werbos 

Metodę tę spopularyzował 1986 roku  

David Rumelhart 
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Odkrycia dotyczące działania kory wzrokowej 

u kotów miały zasadniczy wpływ na rozwój 

badań nad sieciami neuronowymi 

David Hubel (1926-..) Torsten Nils Wiesel (1924-…) 

Najwcześniejsza 

przygoda ludzi  

z  technicznymi 

sieciami 

neuronowymi 

miała miejsce, 

gdy Frank 

Rosenblatt 

zbudował  

(w 1958 roku) 

swój słynny 

Perceptron 

Szkic zasady działania perceptronu  

dany przez samego Rosenblatta 

Ogólny widok perceptronu  

i wyznaczanie jego struktury 
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Połączenia w Perceptronie były realizowane 

na zasadzie losowej, ponieważ wydawało się, 

że taka jest także struktura połączeń w mózgu 

W rzeczywistości jednak struktury neurocybernetyczne są 

zbudowane według bardzo precyzyjnego planu, zawartego  

w kodzie genetycznym osobnika 

Rosenblatt zginął w wypadku w 1971 roku 

Pierwsza ważna 

publikacja z tego 

zakresu, od której 

zaczęło się 

naprawdę poważne 

stosowanie sieci 

neuronowych jako 

nowego narzędzia 

informatycznego: 

SPECJALNY 

numer IEEE 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/RosenblattGravestone.jpg
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Od tego czasu idea obliczeń 
neuronowych zaczęła stawać się 

coraz popularniejsza 

Międzynarodowe 
środowisko uczonych 

„odkryło” sieci 
neuronowe  

w dalszych latach 90.  

Czasopisma, w których obecnie można 
znaleźć najnowsze i najwartościowsze 

wiadomości dotyczące sieci neuronowych 

Obydwa te pisma są wydawane w USA, ale ja jestem członkiem redakcji 

w obu tych periodykach 

Specjalistyczne czasopismo wydaje też 
International Neural Networks Society 

Zestawienie najważniejszych danych neurobiologicznych,  

na których oparty jest rozwój sieci neuronowych,  

jest dostępne m.in. w czasopiśmie 

Na jednej z pierwszych konferencji naukowych 

poświęconych sieciom neuronowym (w 1995 roku) jeden  

z amerykańskich badaczy pokazał taki slajd: 

Uznałem, że to 

dobry pomysł 

i spróbowałem 

kontynuować  

ten wykres 
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Wielkość obrotów oprogramowaniem 
dla tworzenia sieci neuronowych (w  mld  USD) 

Przykładowe narzędzia do budowy 

sieci neuronowych 

Jedno z lepszych narzędzi do 

modelowania sieci neuronowych 

Przykładowe ekrany z programów 

modelujących sieci neuronowe 

NeuriCam's WinTot32  

Bywają rozwiązania zaskakująco 

skromne i „ascetyczne”... ... oraz takie, które operują 

wręcz „barokową” grafiką 

Matlab Neural Networks Toolbox 
łączy te oba podejścia 

Zaletą sieci neuronowych jest to, że można do nich 

wprowadzać dowolne, nie uporządkowane dane,  

a po nauczeniu sieci na jej wyjściu  

dostaje się zwykle porządny i użyteczny wynik 
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Obecnie sieci 

neuronowe stosuje 

się naprawdę do 

wszystkiego 

Powstają liczne doktoraty z różnych dziedzin nauki 

oparte na zastosowaniu sieci neuronowych 
 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Dorota Ciepielewska-Piotrowska 

 

 

IDENTYFIKACJA PÓL PRZEPŁYWU 

W MASZYNACH PRZEPŁYWOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM ZASTOSOWANIA 

SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 

 

 

PRACA DOKTORSKA 

 

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Krysiński 

 

 

Łódź 2007 

 

Jedną z charakterystycznych cech sieci neuronowych jest 
wykorzystywanie ich do zadań, które wymagają 

przeanalizowania bardzo wielu danych wejściowych w tym 
celu, żeby uzyskać niewiele dobrze przemyślanych wyników. 
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Jeden 

wynik 

Sieci neuronowe są narzędziem 

którego zakres zastosowań 

stale się poszerza. 

Należą do tego zakresu między 

innymi takie zadania, jak: 

• Tworzenie modeli złożonych systemów 

• Automatyczne metody przetwarzania, 

analizy i klasyfikacji złożonych sygnałów 

• Predykcja szeregów czasowych 

• i liczne, liczne inne... 

Cechy charakterystyczne zadań, przy 
rozwiązywaniu których sieci neuronowe 
mają przewagę nad innymi technikami: 
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Stopień złożoności problemu 

Pełna znajomość reguł 

Mała i średnia złożoność 

Częściowa znajomość reguł 

Mała i średnia złożoność 

Częściowy lub całkowity 

brak znajomości reguł 

Duża złożoność 

Dokładne 

algorytmy 

Modele statystyczne 

Systemy ekspertowe 

Metody dedukcyjne 

Sieci 

neuronowe 
Metody 

indukcyjne 
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Przykłady działania 

sieci neuronowych 

Przewidywanie zachowania ludzi 

Faza uczenia 

Przewidywanie zachowania ludzi 

Faza testowania 

Śledzenie ruchów warg 

Wyodrębnienie na obrazie obszaru odpowiadającego twarzy oraz wargom 

na podstawie kryterium koloru 

Wyznaczeni konturów ust oraz śledzenie 

ich zmian w trakcie mowy 

Odczytywanie mowy z ruchu warg 



2013-06-12 

21 

Symulowany czworonożny robot 

sterowany przez sieć neuronową 
• Sieci neuronowe można nauczyć wyrażania 

różnych ekspresji animowanej twarzy.  

Niekoniecznie zresztą musi to być 

ludzka twarz! 

Łącząc „sztuczny mózg” zbudowany  

z sieci neuronowej i animowane „ciało” 

można uzyskać „sztuczne życie” 

Sieć neuronowa może także stanowić „mózg” 

tworu funkcjonującego w realnych świecie.  

 

Przykład: pływający węgorz – robot 

sterowany siecią neuronową. 

Koniec Wprowadzenia 


