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Przegląd zastosowań 

Na początek ogólnie  

o zastosowaniach  

sieci neuronowych  

w Inżynierii Biomedycznej,  

a potem trochę szczegółów 

Wykorzystanie sieci neuronowych 

do filtracji danych w biopomiarach 
Analiza sygnału EKG  

Filtracja zakłóceń Rola sieci neuronowych przy 

analizie danych biomedycznych 

i wspomaganiu diagnozy 
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Klasyfikacja ewolucji serca 

Klasyfikacja oparta jest na 

wzajemnym podobieństwie cech 

opisujących ewolucje serca 

w dziedzinie czasowej, amplitudowej 

i czasowo-częstotliwościowej 

Schemat metody identyfikacji rytmu serca  

z użyciem sieci neuronowej 

Schemat blokowy metody detekcji migotania 

i trzepotania przedsionków 

Detekcja bezdechu za pomocą sieci neuronowej 

z opóźnieniami 

Sieć neuronowa jako czynnik 

wspomagający terapię 
Sieć neuronowa jako czynnik 

wspomagający prognozę medyczną 
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Teraz nieco szczegółów 

Możliwości zastosowań sieci: 

opis zależności regresyjnych 

Y=NN(X1, X2, ..., XN) 

powierzchnia, 

garaż, 

wiek, 

ogrzewanie, 

położenie, 

piętro, 

.... 

Cena 

rynkowa 

Y - zmienna ciągła (ilościowa) 

Xi - zmienne ilościowe lub jakościowe 

Przykład: 

Wycena mieszkań 

Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 

Dane wykorzystane w trakcie prac związanych z budową 

modelu uzyskano w trakcie Spisu Powszechnego 

przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku.  

 

Wykorzystane w trakcie badań wartości są wartościami 

uśrednionymi wyznaczonymi dla każdego z 506 obszarów 

spisowych, na jakie podzielony był Boston w trakcie spisu.  

 

Jako zmienną objaśnianą przyjęto:  

 

MEDV - będącą medianą wartości nieruchomości w danym 

obszarze spisowym wyrażoną w tysiącach USD 

 

Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 
Wyróżniono cztery grupy zmiennych wpływających na wartość 

nieruchomości (w obliczeniach zastosowano uśrednione wartości 

cech wyznaczone dla każdego obszaru spisowego):  

 

1. zmienne określające strukturę nieruchomości,  

 

2. zmienne charakteryzujące sytuację demograficzną, społeczną, 

ekonomiczną oraz geograficzną,  

 

3. zmienne określające łatwość dostępu do ciągów 

komunikacyjnych oraz  

 

4. zmienną informującą o stanie zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego.  

Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 

Do grupy zmiennych opisujących strukturę 

nieruchomości w obszarze spisowym zaliczono:  

 

1. RM - średnia liczba pokoi wchodząca w skład 

nieruchomości,  

 

2. AGE - procentowy udział nieruchomości 

wybudowanych przed rokiem 1940. 

Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 
Grupa zmiennych określających sytuację demograficzną, 

społeczną, ekonomiczną oraz geograficzną obejmowała:  
 

1.  CRIM - liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca,  

 

2. ZN - udział posiadłości o obszarze większym niż 25 tys. stóp kwadratowych, 

 

3. INDUS - udział obszarów związanych z działalnością przemysłową,  

 

4. DIS - ważona odległość od pięciu podstawowych obszarów zatrudnienia w 

Bostonie,  

 

5. RAD - indeks określający łatwość dostępu do obwodnic wokół Bostonu.  

 

6. CHAS - zmienna przyjmująca wartość 1 dla tych obszarów spisowych, które 

graniczą z rzeką Charles River, zaś wartość 0 dla pozostałych obszarów,  
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Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 
Dalsze składniki zmiennych określających sytuację demograficzną, społeczną, 

ekonomiczną oraz geograficzną obejmowała:  

 

1. TAX - wskaźnik określający wysokość podatku od nieruchomości,  

2. PTRATIO - liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela,  

3. B - wskaźnik liczony zgodnie z formułą 1000(BK - 0.63)2, gdzie BK jest odsetkiem 

ludności murzyńskiej mieszkającej w danym obszarze spisowym, 

4. LSTAT - odsetek ludności o niskim statusie społecznym (uwzględniono niski poziom 

wykształcenia oraz zatrudnienie na stanowiskach robotniczych), 

Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 

Ocenę jakości modelu dokonywano na 

podstawie dwóch wskaźników: 
 

1. S.D. Ratio. Iloraz odchylenia standardowego błędów i 

odchylenia standardowego wartości zmiennej objaśnianej 

(czyli Error S.D. podzielone przez Data S.D.);  

 

2. Correlation. Współczynnik korelacji Pearsona liczony 

pomiędzy rzeczywistymi i obliczonymi przez model 

wartościami zmiennej objaśnianej 

Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 
1. S.D. Ratio - miernik ten przyjmuje zawsze wartości nieujemne. 

Mniejsza jego wartość świadczy o lepszej jakości modelu. Dla 

bardzo dobrego modelu miernik ten osiąga wartość z 

przedziału od 0 do 0,1.  

 

Jeśli wartość S.D. Ratio jest większa od jedności, to korzystanie z 

skonstruowanego modelu jest nieuzasadnione, gdyż 

dokładniejszym oszacowaniem wartości zmiennej objaśnianej 

jest jej średnia arytmetyczna wyznaczona na podstawie zbioru 

uczącego;  

 

1. Correlation - miernik ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 

do 1. Wyższa wartość miernika świadczy o lepszej jakości 

modelu.  

Przykład wzięty z życia:  

wycena mieszkań w Bostonie 

Schemat procesu zmierzającego do budowy neuronowego 

modelu złożonego procesu lub systemu 

MLR = Multiple Linear Regression  

Dane topologiczne:  

3 ilościowe, 1 jakościowa 

Dane elektronowe:  

15 parametrów ilościowych 

Dane opisujące wielkość:  

3 parametry ilościowe 

ocena aktywności:  

1 ilościowa lub jakościowa 

Przykład: Sieć do przewidywania 

właściwości związków chemicznych 
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Kilka uwag na temat 

klasyfikacji modeli  

i stopnia trudności  

ich budowy 

Zawsze najłatwiej jest 

zbudować model liniowy 

Wynik uczenia sieci modelowania 

liniowego zjawiska fizycznego 

Sieci neuronowe przy 

budowie tego typu 

modeli radzą sobie 

bardzo dobrze, jednak 

nie mają tu 

zasadniczej przewagi 

nad innymi technikami 

modelowania (na 

przykład nad analizą 

regresyjną), gdyż 

modele liniowe jest 

stosunkowo łatwo 

zdefiniować  

i stosunkowo  łatwo 

jest dobrać dla nich 

optymalne parametry. 

W przypadku modeli 

nieliniowych możliwe 

są dwie sytuacje 

Wynik uczenia sieci modelowania znanego 

nieliniowego zjawiska fizycznego 

Pierwsza polega na 

tym, że na podstawie 

posiadanej teorii znamy 

oczekiwaną formę 

nieliniowej zależności,  

a problem polega 

jedynie na optymalnym 

dobraniu parametrów 

nieliniowego równania. 

W takim przypadku 

sieci neuronowe także 

są przydatne, ale nie 

są jedynym dobrym 

rozwiązaniem, bo 

regresja też sobie radzi   

Wynik uczenia sieci modelowania nieznanego 

nieliniowego zjawiska fizycznego 

Druga sytuacja pojawia się, 

gdy charakter nieliniowości 

nie jest znany.  

Wówczas metody regresyjne 

przegrywają z sieciami 

neuronowymi, ponieważ 

tylko sieci neuronowe 

mogą zbudować model 

nieznanej nieliniowej 

zależności nie odwołując się 

w żaden sposób do założeń 

na temat charakteru 

tworzonej nieliniowej 

zależności. 
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Konwersja substratu  
w stereoselektywnej 

redukcji keton  alkohol 
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Wektor wejściowy: 
 
charakterystyki elektronowe  
(DDG) oraz hydrofobowe 
substratów,  
Czas, 
Stężenie początkowe w reaktorze 

Model kinetyki reakcji chemicznej Ogólnie sieć neuronowa może 

pracować jako wielowymiarowe 

odwzorowanie 

Sieć jest tak budowana i tak 

trenowana, żeby tworzyła model 

opisywanego procesu 

Przy modelowaniu dowolnego 

systemu za pomocą sieci używa się 

metodologii „czarnej skrzynki” 

Rzeczywiste dane, które muszą być 

aproksymowane z pomocą sieci są zwykle 

wielowymiarowe. 

Sieć neuronowa może dać 

model lepszy niż metody 

statystyczne 

Model statystyczny Sieć neuronowa 
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Działanie sieci MLP o większej liczbie warstw oraz sieci 

RBF jako modeli bardziej złożonych procesów 

MLP RBF 

Sieć neuronowa buduje model poprzez tworzenie  

w poszczególnych neuronach kombinacji liniowych 

ich sygnałów wejściowych oraz nakładanie na to 

nieliniowych funkcji aktywacji neuronów 

Działanie sieci RBF oparte jest 

na nieco innej zasadzie 

W strukturze sieciowego modelu czasami 

odwzorowuje się elementy struktury 

modelowanego obiektu – jeśli są znane 

Przykład obiektu dla modelowania neuronowego: 

przygotowanie masy formierskiej w odlewnictwie 

Typowe oprzyrządowanie pomiarowe, stosowane w procesie wytwarzania masy, 

umożliwia dozowanie (objętościowe lub wagowe) poszczególnych składników, nie 

daje jednak możliwości kontroli ich właściwości fizykochemicznych.  

W konsekwencji właściwości otrzymanej masy trzeba przewidywać na drodze 

obliczeniowej – na przykład stosując model w postaci sieci neuronowej 

Model ma strukturę odpowiadającą strukturze 

modelowanego procesu technologicznego 

Użycie modelu jest konieczne, bo technologie tradycyjne powodują często 

zestawianie mas formierskich o nieakceptowalnych parametrach.  
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Nie ma żadnych przeszkód, 

żeby w modelu neuronowym nie 

wybrać jako wejścia do sieci 

skutku określonego sterowania  

a jako wyjście podać 

sterowanie, które doprowadziło 

do takiego skutku. 

Sterowanie Skutek 

Proces odlewania 

Parametry 

Sterowanie Sterowanie 

S
k
u
te

k
 

S
k
u
te

k
 

` 

? ? ? ? ? ? 

Tworzenie modelu odwrotnego jest niemożliwe 

przy niemonotonicznej funkcji sterowania 

Ciekawą właściwością rozważanej sieci neuronowej  

była możliwość przeniesienia jednego z parametrów  

z wyjścia na wejście 

Przykładowy model zbudowany  

za pomocą sieci neuronowej 

Działanie modelu regresyjnego 

wytworzonego za pomocą sieci 
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Ocena jakości neuronowego modelu Dla oceny jakości modelu zbudowanego 

przez sieć neuronową stosuje się często 

metodę k-krotnej walidacji krzyżowej  

(ang. k-fold cross-validation). 

 

Walidacja krzyżowa k-krotna (dla k=4) 

Możliwości zastosowań sieci: 

klasyfikacja wzorcowa 

Y=NN(X1, X2, ..., XN) 

Y - zmienna dyskretna (jakościowa) 

Xi - zmienne ciągłe lub dyskretne 

dochody, 

zabezpieczenie, 

wiek, 

stan cywilny, 

oszczędności, 

zatrudnienie 

.... 

przyznać 

czy 

nie przyznać 

? 

? 

? 

Przykład: 

Udzielanie kredytu 

Rzeczywiste dane uwzględniane w neuronowym systemie 

oceny zdolności kredytowej 

Przykład wzięty z życia:  

 
Przewidzenie jak będzie głosować 

konkretny senator USA  

podczas procesu dotyczącego 

krzywoprzysięstwa Clintona 

Głosowanie w sprawie Clintona 

Dane wejściowe modelu: 
 

1. PARTIA - przynależność partyjna senatora; zmienna nominalna dwustanowa 

przyjmująca wartości: Rep (Republikanin) oraz Dem (Demokrata).  

 

2. KONSER - stopień konserwatyzmu senatora (w skali od 0 do 100, przy czym wartość 

100 określa maksymalny konserwatyzm). Wartości tej zmiennej zostały określone 

przez ekspertów na podstawie wcześniejszej działalności senatora. Zmienna ta ma 

charakter numeryczny.  

 

3. WYB_C_96 - odsetek głosów popierających prezydenta Clintona w wyborach w 1996 

uzyskanych w stanie reprezentowanym przez danego senatora.  

 

4. MANDAT - zmienna numeryczna określająca rok, w którym wygasa mandat 

senatora.  

 

5. P_KAD - dwustanowa zmienna nominalna wskazująca, czy dany senator pełni swoją 

funkcję przez pierwszą kadencję (wartość Tak), czy też pełnił już tę funkcję wcześniej 

(wartość Nie).  
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Głosowanie w sprawie Clintona 

Dana wyjściowa modelu: 
 

WERDYKT - jest to dwustanowa zmienna nominalna przyjmująca wartość  

 NW (niewinny) lub wartość W (winny).  

Głosowanie w sprawie Clintona 

Najlepsza sieć skonstruowana przez moduł Intelligent Problem Solver : 

PARTIA 

KONSER 

WYB_C_96 

MANDAT 

P_KAND 

    

    Winny 

    

     

Niewinny 

Głosowanie w sprawie Clintona 

Skonstruowana sieć dla każdego senatora prawidłowo przewidziała  

sposób jego głosowania w sprawie dotyczącej krzywoprzysięstwa prezydenta Clintona!  

Uczący                Walidacyjny        Testowy 

Głosowanie w sprawie Clintona 

Wyniki analizy wrażliwości: 

Uzyskane wyniki wskazują, że największy wpływ  

na decyzję senatorów miał stopień ich konserwatyzmu.  

Zagadnienie szczegółowe, ale 

ważne:  

 

Jak przedstawić zmienną 

jakościową na wyjściu sieci 

neuronowej jeśli kategorii jest 

więcej niż dwie?  

Sieć klasyfikująca 

MLP 15:15-10-4:1 

Warto zwrócić uwagę 

na sposób zapisu 

struktury sieci... 

...oraz na sposób 

oznaczania wyjścia 

z jedną zmienną 

nominalną o czterech 

możliwych wartościach 

15 wejść 
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Przykładowa sieć rozpoznająca 

proste obrazy  

A 

B 

C 

Te neurony 
sygnalizują 
rozpoznanie 

poszczególnych 
znaków 

Reprezentacja danych 

wejściowych do rozpoznawania 

Uczenie rozpoznawania Udane przykłady rozpoznawania 

Nieudane przykłady rozpoznawania 

Nieco bardziej 

rozbudowana 

sieć 

rozpoznająca 

twarze 

Uczenie sieci rozpoznawania 

obrazów medycznych 
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http://suzukilab.uchicago.edu/images%20c

hest/slide8-1sc.jpg 

Koncepcja wieloelementowego klasyfikatora 

http://suzukilab.uchicago.edu/research.htm 

Uczenie wieloelementowego klasyfikatora 

http://suzukilab.uchicago.edu/research.htm 

Pełny system do rozpoznawania twarzy 

Przykład klasyfikacji 

wieloklasowej 

Sieć do rozpoznawania charakteru 

aktywności umysłowej człowieka 
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Rozpoznawanie z użyciem sieci neuronowych 

może dotyczyć także abstrakcyjnych obrazów 

Zadania klasyfikacji można wykorzystać do tego, żeby sieć 

neuronowa sama podejmowała decyzje w złożonych 

sytuacjach, których przykładem mogą być gry. 

Możliwości zastosowań sieci: 
prognozowanie szeregów 

czasowych 

$/Zł (t+1) 

albo 

sygnał: zwyżka  

czy obniżka? 

$/Zł(t) 

$/Zł(t-1) 

£/Zł(t) 

WIG(t) 

WIG(t-1) 

.... 

Yt+1=NN(Yt, Yt-1,..., Yt-k, Xt, ..., Xt-m) 

Przykład: 

Prognoza kursu waluty 

Model ogólny 

Najprostsza struktura 

przewidująca 
Dobra sentencja dotycząca 

prognozowania: 

 
A politician needs the ability to foretell  

what is going to happen tomorrow,  

next week, next month, and next year.  

 

And to have the ability afterwards to explain 

why it didn't happen. 

 

Winston Churchil 
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Zasada działania neuronowej prognozy Zasada uczenia sieci do neuronowej prognozy 

k-n       k 

y(k+!) 

Zbiór uczący i testowy przy prognozowaniu Rząd i Horyzont czasowy 

Przykładowa struktura sieci przewidującej 

przyszłe wartości wskaźnika WIG 

W
IG

 

-2000

2000

6000

10000

14000

18000

22000

26000

Y(t) 

Y(t-1) 

Y(t-2) 

... 

Y(t-k) 

Y(t+1) ... 

Prognoza zapotrzebowania na energię – po lewej 

oparta na metodach ekonometrycznych, po prawej 

uzyskana za pomocą sieci neuronowych 
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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 

Serwer Tradetrek.com związany z zastosowaniem 

sieci neuronowych do prognoz finansowych 

Testing Method 

Train Test 
Train =600 data Test= 400 data 
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Wyniki 

rzeczywistego 

prognozowania 

kursów walut za 

pomocą sieci 

neuronowej 

Prognozy neuronowe bywają 

zadziwiająco dokładne 

Prognozowanie dojrzałych rynków albo większych 

agregatów (WIG) jest łatwiejsze niż przewidywanie 

notowań poszczególnych spółek 

Wyniki prognoz w Kuala-Lumpur 

Budując model prognostyczny bierzemy zwykle pod uwagę 

wiele dodatkowych czynników, a nie tylko same wartości 

prognozowanego szeregu czasowego z przeszłości   

Rzeczywiste i prognozowane wartości indeksu 

WIG20 w okresie 15-09-05 do 25-11-05  
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Neuronowe przewidywanie zmian 

ciśnienia śródczaszkowego 
Przy prognozowaniu trzeba się zdecydować, czy należy opierać się  

na ekstrapolacji trendów lokalnych czy globalnych 

Prognoza musi odtwarzać nie tylko 

wartości, ale i charakter zależności 

Zabawny przykład predykcji: sieć neuronowa przewidująca, jaki klawisz 

będzie naciśnięty jako następny przez badanego człowieka 

Prezentacja znaku, który (jak sieć przewiduje)  

będzie naciśnięty na klawiaturze za chwilę 

To, co się zdarzyło przed chwilą 

Statystyka eksperymentu 

W miarę upływu czasu sieć coraz częściej prawidłowo zgaduje! 

Zmienność statystyki „trafień”  

w zależności od czasu trwania 

uczenia 

Wyniki „gry” komputera z człowiekiem 
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Rzeczywisty przebieg prognozowanego zjawiska może być 

różny przy tym samym punkcie startowym  

Dlatego dokładność prognozy zmniejsza się w miarę oddalania od punktu 

startowego 

Różne rzeczywiste przebiegi 

kwantyl 

0,75 

kwantyl 

0,25 

Przy prognozowaniu procesu, w którym 

występuje jakaś generalna silna 

tendencja – może być szczególnie 

przydatna sieć z wewnętrznym 

sprzężeniem zwrotnym nazywana 

NARX. 

NARX MLP 

NAREX jest siecią dynamiczną posiadającą 

sprzężenie zwrotne wyjścia warstwy wyjściowej  

z wejściem warstwy wejściowej sieci, przy czym 

sprzężenie odbywa się poprzez linie opóźniającą. 

 

Przykład efektownego zastosowania modelu neuronowego: 

prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną  

zima 

lato 

Nie wszystko trzeba prognozować za pomocą sieci,  

bo pewne zmiany zapotrzebowania są oczywiste 
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Zapotrzebowanie to zmienia się periodycznie  

w cyklu dobowym i w cyklu tygodniowym 
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Wartości funkcji autokorelacji wykazują maksima  

co 24 godziny oraz co 168 godzin (co tydzień) Kolejne  
dni 

tydzień 

Cały wykres opada, bo 

im dalszy moment czasu 

tym słabsza korelacja 
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Każdy z dni tygodnia ma swój 

charakterystyczny przebieg zapotrzebowania 

na energię 
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Oczywiście wzorzec 

określonego dnia tygodnia  

nigdy nie powtarza się 

dokładnie tak samo,  

 

Nieco dokładniej można to 

zobaczyć na kolejnych slajdach.  
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Do prognozy opartej na tych 

faktach nie potrzeba szczególnie 

wyrafinowanych narzędzi 

neuronowych – wystarczy zwykły 

model korelacyjny. 
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Numer obserwacji - co 1 dzien
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Również proste związki przyczynowe dają się łatwo 

prześledzić. Na przykład wpływ temperatury. 

Temperatura 

Zużycie 

energii 

Neuronowa prognoza jest potrzebna, 

żeby wyeliminować błąd, jaki pozostaje 

po uwzględnieniu wpływu wszystkich 

łatwych do przewidzenia czynników. 

0.1

1

10

100

1000

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133

Przebieg prognozowanej wartości składa się 

z przewidywalnej linii trendu  

i nieprzewidywalnych fluktuacji 

Fluktuacje po odjęciu linii trendu  
Sieci neuronowe 

warto użyć do tego 

Inny przykład dekompozycji prognozowanego 

szeregu – wydzielenie systematycznego trendu 

Inny przykład dekompozycji prognozowanego szeregu 

wydzielenie różnic 
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Podobne zagadnienie: prognoza 

zapotrzebowania na energię cieplną 

Zależność pomiędzy zużyciem energii 

cieplnej i wartością temperatury 

Podstawowa formuła prognozy 

))(),(),(),(),(),24(),2(),1(),((()1( nTpnTwnPWnZnTnQnQnQnQfnQ 

Q(n+1) – zapotrzebowanie na ciepło w kolejnym okresie  

Q(n), Q(n-1), Q(n-2), Q(n-24) – wartość poprzedniego obciążenia cieplnego  

T(n) – temperatura powietrza 

Z(n) – zachmurzenie [1-8], mierzone w oktanach  

PW(n) – prędkość wiatru [m/s]  

Tw(n) – temperatura nośnika ciepła na wyjściu  

Tp(n) – temperatura nośnika ciepła przy powrocie   

Struktura optymalnej sieci 

Statystyki trzech najlepszych 

sieci dla 9 zmiennych 

  

  

sieć MLP* 9:20:1 sieć MLP 9:20:1 sieć MLP 9:31:1 

L V T L V T L V T 

Data mean 377,058 377,953 376,779 377,058 377,953 376,779 377,058 377,953 376,779 

Data S.D.. 157,525 153,538 155,453 157,525 153,538 155,453 157,525 153,538 155,453 

Error Mean -0,590 -0,281 -0,491 -1,850 -1,609 -1,864 0,728 0,961 0,666 

16,577 17,001 15,835 16,557 16,959 15,781 16,608 17,021 15,787 

Abs. E. 

Mean 10,711 10,915 10,797 10,700 10,916 10,753 10,437 10,702 10,502 

S.D. Ratio 0,105 0,111 0,102 0,105 0,110 0,102 0,105 0,111 0,102 

Correlation 0,994 0,994 0,995 0,994 0,994 0,995 0,994 0,994 0,995 

Rzeczywiste i prognozowane 

wartości zużycia energii cieplnej  
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Analiza wrażliwości  

Q(n) Q(n-1) Q(n-2) 
Q(n-

24) 
T(n) Z(n) PW(n) Tw(n) Tp(n) 

Z
b

ió
r 

u
c
z
ą

c
y
 L

 

Ranga 1 2 3 5 4 8 9 6 7 

Błąd 208,002 44,789 26,581 17,539 17,812 16,801 16,609 17,518 17,121 

Iloraz 12,540 2,700 1,603 1,057 1,074 1,013 1,001 1,056 1,032 

Z
b

ió
r 

w
a

lid
a

c
y
jn

y
 V

 Ranga 1 2 3 5 4 8 9 6 7 

Błąd 203,399 44,285 26,371 17,902 18,091 17,135 16,960 17,831 17,456 

Iloraz 11,963 2,605 1,551 1,053 1,064 1,008 0,998 1,049 1,027 

Ewolucja modelu 

Dziesięć najlepszych sieci dla modelu o 7 zmiennych wejściowych 

Typ Wejścia Ukryte 
Ukryte 

(2) 

Błąd 

ucz. 

Błąd 

wal. 

Błąd 

testu 

Jakość 

ucz. 

Jakość 

wal. 

Jakość 

testu 

RBF 7 36 - 29,318 28,357 29,093 0,184 0,187 0,190 

RBF 7 55 - 29,040 28,242 28,881 0,182 0,187 0,188 

RBF 7 84 - 26,619 25,538 26,162 0,167 0,169 0,170 

RBF 7 127 - 25,857 24,733 25,404 0,162 0,164 0,166 

RBF 7 191 - 25,185 24,274 24,903 0,158 0,161 0,162 

MLP 7 20 - 16,702 16,191 16,344 0,105 0,107 0,106 

MLP 7 20 - 16,666 16,128 16,312 0,104 0,107 0,106 

MLP 7 20 - 16,638 16,087 16,187 0,104 0,106 0,105 

MLP 7 20 - 16,745 16,081 16,245 0,105 0,106 0,106 

MLP* 7 20 - 16,702 16,061 16,281 0,105 0,106 0,106 

Dziesięć najlepszych sieci dla modelu o 5 zmiennych wejściowych 

Typ Wejścia Ukryte Ukryte(2) 
Błąd 

ucz. 

Błąd 

wal. 

Błąd 

tst 

Jakość 

ucz. 

Jakość 

wal. 

Jakość 

tst 

RBF 5 7 - 29,847 30,962 31,526 0,190 0,198 0,205 

RBF 5 17 - 28,249 29,606 30,023 0,180 0,190 0,196 

RBF 5 22 - 28,315 29,562 30,090 0,180 0,189 0,196 

RBF 5 14 - 28,162 29,552 30,012 0,179 0,189 0,195 

RBF 5 16 - 28,091 29,405 29,852 0,179 0,188 0,194 

MLP 5 1 - 15,570 17,700 16,619 0,099 0,113 0,108 

MLP 5 15 - 15,592 17,682 16,636 0,099 0,113 0,108 

MLP 5 2 - 15,543 17,679 16,607 0,099 0,113 0,108 

MLP 5 15 - 15,514 17,640 16,596 0,099 0,113 0,108 

MLP* 5 23 - 15,554 17,640 16,670 0,099 0,113 0,108 

Najlepszy okazał się model o 7 

zmiennych wejściowych 

Często  redukcja wymiaru  

znacznie polepsza wyniki sieci.  

Z drugiej strony nie zawsze ograniczenie wymiaru 

sieci jest korzystne, bo w oczywisty sposób 

pomniejsza jej zdolność do rozwiązywania 

powierzonego jej zadania.  

Prognozowanie notowań giełdowych 
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Wyniki uzyskiwane przy wykorzystaniu strategii „gry” 

giełdowej z wykorzystaniem prognoz uzyskiwanych 

 z pomocą sieci neuronowej 
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Strategia aktywna bez prowizji

Strategia aktywna z prowizją maklerską

Strategia pasywna

Inny przykład: przewidywanie liczby 

wstrząsów tektonicznych (dane dla Polski)  
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Używano dwóch różnych sieci neuronowych – dla większej i mniejszej aktywności 

Możliwości zastosowań sieci: 

klasyfikacja bezwzorcowa 
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Wynik automatycznego grupowania danych 

Struktura wzajemnego podobieństwa krajów Unii Europejskiej 

Przykład praktyczny: analiza ryzyka 

związanego z inwestowaniem  

w wybranych 52 krajach świata.  
 

Każdy kraj opisany został jest przez  

23 zmienne charakteryzujące jego rozwój 

gospodarczy, sytuację na rynkach finansowych 

oraz sytuację polityczną.  
 

 

Dokładny opis badań znaleźć można w artykule Global Investing: The Game of Risk 

opublikowanym na łamach The Wall Street Journal 26 czerwca 1997 roku 

Składający się z 52 elementów zbiór obiektów podzielono na dwie części:  

 

zbiór uczący (50 elementów) i zbiór testowy (2 elementy).  

 

Do zbioru testowego w sposób arbitralny zaliczono Polskę oraz Rosję 

Na wejścia 

podawano 

23 zmienne 

opisujące 

każdy kraj 

Warstwa topologiczna 

składa się z 64 

neuronów.  

 

Każdy kraj 

reprezentowany jest 

przez jeden neuron, 

który zostaje 

„zwycięzcą” gdy na 

wejście podawane są 

dane dotyczące 

danego kraju.  

 

Jeden neuron może 

reprezentować kilka 

krajów jeśli są podobne 
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Mapa topologiczna 
Sprawdzenie dla Polski i Rosji 

Polska Rosja 

Rozmieszczenie neuronów zwycięskich dla 

Polski i Rosji (blisko siebie) wskazuje, że  

w 1997 roku poziom ryzyka związany  

z inwestowaniem w obu krajach był zbliżony. 

 

 Sytuacja w Polsce była zbliżona do sytuacji 

w Nigerii.  

 

Natomiast kraje należącej do tej samej 

grupy co Rosja to Egipt, Maroko oraz 

Zimbabwe. 

Sprawdzenie dla Polski i Rosji 

Polska Rosja 

Grupowaniu w sieci Kohonena 

mogą podlegać kraje świata 
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Przykład: grupowanie 

wykonywanych części maszyn 
Ciąg dalszy przykładu: grupowanie 

wykonywanych części maszyn 

Szczegół: sposób reprezentacji 

części maszyn na wejściu sieci 

Wyniki grupowania danych samochodów 

Mapa Kohonena dla większej liczby 

samochodów 

Podobne 

podejście 

można 

zastosowa

ć także do 

bardziej 

złożonych 

obrazów 
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Grupowanie 

banków – 

wynik 

działania 

sieci 

Kohonena 

Można rozważać zastosowania 

sieci neuronowych w specyficznych 

dziedzinach na przykład  

w automatyce 

Najczęściej sieć pracuje jako model obiektu, przy czym za 

kryterium optymalizacji służy sygnał residuum  

Schemat generacji residuów z użyciem modeli procesów 

PROCES

MODEL

PROCESU

Y

U

+

-

rY

Rodzaje neuronowych modeli 

Prosty model 

Estymacja wejścia 

prostego modelu 

Odwrotny model 

Identyfikacja 

odwrotnego 

modelu 

Sieć neuronowa w systemach automatyki może 

występować w różnych miejscach i w różnych rolach Schemat uczenia modeli 

neuronowo-rozmytych 
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Najbardziej typowe zastosowanie polega na tym, 

że sieć neuronowa jest „zapięta” w układzie 

regulacji równolegle do typowego cyfrowego lub 

analogowego regulatora i uczy się naśladować 

jego działanie, żeby móc go po nauce zastąpić 

Metody neuronowej realizacji 

modeli systemów dynamicznych 

Schemat ten ma swoją interesującą odmianę 

polegającą na tym, że „regulatorem” który jest 

naśladowany przez uczącą się sieć jest człowiek 

(operator), a sieć uczy się naśladować jego 

działanie, żeby móc go po nauce zastąpić 

Człowiek 

operator 

Przykład: sterowanie jachtem przez 

sieć neuronową naśladującą 

doświadczonego sternika 

Sieć neuronowa wykorzystywana jako element zastępujący 

regulator najczęściej jest wykorzystywana w takiej 

konfiguracji, że zamiast jednego sygnału błędu otrzymuje 

na wejściu osobno sygnał wartości zadanej i osobno sygnał 

sprzężenia zwrotnego 

Zazwyczaj efekty uczenia takiej sieci są lepsze, niż dla sieci z jednym sygnałem 

wypadkowego uchybu 

Sieci neuronowe w układach automatyki 
mogą także pełnić rolę elementów 

tworzących model obiektu, przy czym 
praktycznie najbardziej użyteczny jest 

odwrotny model obiektu. 
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Odwrotny model obiektu jest bogatszy w możliwości, jeśli na wejściu 

może mieć nie tylko aktualny sygnał wyjściowy obiektu, ale również 

sygnał sterujący z poprzedniego momentu czasowego 

z-1 
u(k-1) 

Sterowanie jachtem przy użyciu 

neuronowego modelu odwrotnego 

System neuronowego sterowania, w którym jedna 

sieć neuronowa pełni rolę regulatora uczonego 

wg. zasady minimalnego błędu regulacji, a druga 

pełni rolę modelu obiektu i służy do dostarczania 

miary wrażliwości procesu na sygnały sterujące  

Przy wykorzystywaniu sieci neuronowej jako regulatora 

często przydatne jest sprzężenie, pozwalające 

wprowadzać na wejście sieci produkowany przez nią 

sygnał sterujący z poprzedniego kroku 

Sprzężenie 

obserwacji 

sygnału ster. 

Regulatory neuronowe mogą być 

wykorzystywane jako dodatkowe elementy 

sterujące, uzupełniające pracę typowego 

układu regulacji (typu P lub PD) 

Inny przykład systemu z siecią neuronową 

jako uzupełniającym predykatorem  
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Neuronowe sterowanie 

elastycznego ramienia robota  

Sterująca sieć bez sprzężenia 

zwrotnego 

Sterująca sieć ze sprzężeniem 

zwrotnym 

Nietypowe zastosowanie regresyjnej sieci 

neuronowej – do wytworzenia nieliniowego 

preprocesora danych typu PCA 


