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Kapitola 1

Úvod

Ačkoliv v posledních letech prochází výzkum neuronových sítí poměrně rych-
lým vývojem, není sám o sobě nikterak mladou vědní disciplínou. Jeho po-
čátky se datují již do první poloviny čtyřicátých let minulého století, kdy
byl vytvořen zjednodušený matematický model neuronu, tzv. perceptron
([MP43]) a začalo „první obdobíÿ výzkumu neuronových sítí.
Po počátečním nadšení ovšem přišlo vystřízlivění a po vystřízlivění krize;

částečně kvůli neopodstatněným tvrzením typu „sestrojení umělého mozku
je jen otázkou časuÿ, hlavně však proto, že stále nebyl znám učící algorit-
mus pro vícevrstvou neuronovou síť (někteří badatelé dokonce soudili, že
takový algoritmus kvůli přílišné složitosti chybové funkce sítě neexistuje —
[MiP69]).
Situace se změnila v roce 1986, kdy vědci Rumelhart, Hinton a Willi-

ams ze skupiny Parallel Distributed Processing Group publikovali článek
([RHW86]), ve kterém popsali algoritmus učení neuronové sítě pomocí zpět-
ného šíření chyby (tzv. backpropagation algoritmus). Neuronové sítě se vrá-
tily na výsluní; roku 1988 byla založena mezinárodní společnost pro výzkum
neuronových sítí INNS, začaly o nich vycházet časopisy, pronikly dokonce
i na filmové plátno (např. Terminátor 2: Soudný den, 1991).
V průběhu tohoto „druhého obdobíÿ bylo vytvořeno množství různých

učících algoritmů; cílem této práce je přehledně shrnout vybrané z nich,
popsat principy jejich fungování a otestovat jejich chování v závislosti na
nastavení parametrů a vstupních datech.
Součástí práce je implementace vrstevnaté perceptronové sítě v podobě

agenta AMLP, určeného pro běh v multiagentním systému BANG3. V rámci
tohoto úkolu vznikl i agent Ahypnos pro tvorbu obecného grafického uživa-
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telského rozhraní.
Práce je rozdělena do pěti částí. V následující kapitole je popsán mate-

matický model neuronu, struktura vícevrstvé perceptronové sítě a jsou v ní
vysvětleny základní pojmy používané v následujících částech práce. Třetí ka-
pitola se zaměřuje na samotné učení perceptronové sítě, popisuje různé druhy
učících algoritmů a principy jejich fungování. Čtvrtá kapitola je věnována
multiagentnímu systému BANG3 a agentům AMLP a Ahypnos. Nakonec
v páté kapitole jsou shrnuty praktické výsledky testování implementované
perceptronové sítě na dvou sadách vstupních dat při použití různých učících
algoritmů s různými nastaveními parametrů.
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Kapitola 2

Perceptronová síť

Pokud chceme naučit malé dítě mluvit, postupujeme běžně tak, že mu před-
vádíme různé objekty a snažíme se je před ním srozumitelně pojmenovat
(například „mámaÿ, „tátaÿ nebo „traktorÿ). Dítě zpočátku často chybuje
a označuje předkládané objekty nesprávně, postupně se však zlepšuje, až
nakonec po určité době dokáže objekty pojmenovávat stejně úspěšně jako
dospělý člověk. Říkáme, že se dítě naučilo mluvit.
Ale co to vlastně znamená? Matematicky řečeno, dítě se naučilo jisté zob-

razení z množiny vjemů do množiny slov. Zajímavé je, že toto zobrazení mu
nikdo explicitně nepopsal — naopak, dostalo jej k dispozici pouze implicitně
v podobě vstupů (vjemů) a k nim přiřazených výstupů (slov, kterými vjemy
pojmenovávají například jeho rodiče). V mozku dítěte evidentně musel pro-
běhnout nějaký proces, během něhož se dítě naučilo zmíněné zobrazení velmi
přesně aproximovat.
Perceptronová síť se snaží tento proces napodobit. Podobně jako dítěti

jí předkládáme vzorové dvojice vstupů a výstupů a našim cílem je naučit
síť pomocí nějakého učícího algoritmu tyto vzory s dostatečnou přesností
rozeznávat. Ukazuje se navíc, že perceptronová síť je po jisté době učení
schopna odvozovat správné výstupy ze vstupů, s nimiž se během učení ne-
setkala; jinými slovy je schopna generalizace. Právě tato vlastnost z ní činí
zajímavý výpočetní nástroj a přibližuje ji v určitém ohledu lidské inteli-
genci — naučená síť je schopna rozhodování na základě předchozí získané
„zkušenostiÿ.
V této kapitole se stručně podíváme na biologické pozadí vzniku formál-

ního modelu mozkové buňky, tzv. perceptronu, a zaměříme se na popis jeho
funkce. Poslední část kapitoly je pak věnována vrstevnatým perceptronovým
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sítím.

2.1 Biologická motivace

Jak bylo zmíněno, perceptronová síť se snaží v určitých ohledech napodobit
funkci lidského mozku. Z tohoto důvodu byl vytvořen perceptron — jedno-
duchý matematický model nervové buňky vyšších živočichů, tzv. neuronu.
Struktura biologického neuronu je schematicky znázorněna na obr. 2.1.

Obrázek 2.1: Schéma biologického neuronu (převzato z [SN96])

Podívejme se na obrázek blíže. Z vlastního těla buňky (nazývaného soma)
vychází přenosový kanál, nazývaný axon, do neuronu vstupují dendrity.
Z konce přenosového kanálu obvykle vybíhají terminálová vlákna, spojená
s dendrity dalších axonů. Jeden neuron může být takto propojen až s něko-
lika tisíci jinými neurony, přičemž v lidském mozku se těchto buněk nachází
více než 13 000 000 000 — je patrné, že dohromady vytvářejí velice kompli-
kovanou síť.
Jednotlivé neurony spolu vzájemně komunikují. K přenosu signálu (vzru-

chu) mezi nimi slouží zvláštní rozhraní, tzv. synapse. Tato rozhraní mají růz-
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Obrázek 2.2: Schéma perceptronu

nou míru propustnosti; některá posilují šíření vzruchu nervovou soustavou
— nazývají se jim excitační — jiná jej tlumí — nazývají se inhibiční.
Šíření signálu mezi jednotlivými neurony je umožněno existencí vodivé

membrány (tzv.myelinového povlaku), která obaluje jednotlivé neurony i axo-
ny. Samotný přenos probíhá v zásadě takto: vzruch přeskočí z axonu jednoho
neuronu přes synapsi do dendritu druhého neuronu, přičemž je díky speci-
fické propustnosti dané synapse patřičně utlumen či zesílen. Pokud je přijatý
vzruch dostatečně silný (tj. překoná jistou prahovou hodnotu), podrážděný
neuron vygeneruje nový vzruch a propaguje jej sousedním neuronům. Pro-
pustnosti jednotlivých synapsí se v průběhu tohoto procesu mění — neuro-
nová síť se tak adaptuje.

2.2 Perceptron

Perceptron je nejjednodušší formou perceptronové sítě; skládá se z jediného
neuronu s několika nastavitelnými synaptickými vahami. Na obr. 2.2 je zná-
zorněn jeho schematický model.
Tento model je v zásadě přeformulováním fyziologických pojmů, uve-

dených v předchozím oddílu, do matematické řeči: vstupy x1 až xn mode-
lují dendrity, váhy w1 až wn odpovídají propustnostem jednotlivých syna-
psí (tyto váhy mohou být i záporné — inhibiční synapse). Suma součinů
vstupů a jim odpovídajících synaptických vah určuje tzv. vnitřní potenciál
perceptronu.
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ξ =
n∑

i=1

wixi

Pokud vnitřní potenciál překoná určenou prahovou hodnotu h, vydá per-
ceptron nenulový výstup y, odpovídající produkci nového vzruchu v podráž-
děném neuronu.
Nelineární nárůst výstupní hodnoty perceptronu y po dosažení prahové

hodnoty vnitřního potenciálu je určen tzv. aktivační funkcí σ. Jednoduchým
příkladem aktivační funkce je ostrá nelinearita:

y = σ(ξ) =

{
0, ξ < h
1, ξ ≥ h

Jiným příkladem může být např. funkce signum. Kvůli přehlednosti bývá
zvykem model perceptronu formálně upravit tak, aby práh aktivační funkce
σ měl nulovou hodnotu — původní hodnotu prahu h vezmeme jako syna-
ptickou váhu nového vstupu x0 (tzv. biasu), kterému přiřadíme konstantní
hodnotu -1 (viz obr. 2.2). Rovnice pro výpočet vnitřního potenciálu se mírně
upraví:

ξ =
n∑

i=0

wixi. (2.1)

a nová aktivační funkce bude dána rovnicí

σ(ξ) =

{
0, ξ < 0
1, ξ ≥ 0

Podle tvrzení o konvergenci perceptronu (jeho důkaz lze nalézt např.
v [H94]) je perceptron schopen naučit se rozlišovat vzory pocházející ze dvou
speciálních, tzv. lineárně separabilních1 tříd.
Algoritmus 1 ukazuje krok učícího algoritmu perceptronu zapsaný v pseu-

dokódu.
Symbol d v popsaném algoritmu označuje tzv. požadovaný výstup per-

ceptronu. Synaptické váhy se před začátkem inicializují na malá reálná čísla,
obvykle z intervalu (−1, 1). Reálná konstanta 0< η se nazývá učící parametr

1Jde o pojem z analytické geometrie. Pokud má perceptron n vstupů, můžeme se
dívat na každý vzor jako na souřadnice bodu v nrozměrném prostoru — o dvou bodech
pak řekneme, že jsou lineárně separabilní, pokud je možné v tomto prostoru sestrojit
nadrovinu, která je odděluje.
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Algoritmus 1 Učící algoritmus perceptronu - jeden krok
přiřaď vstupům perceptronu hodnoty vstupního vektoru x
if x patří do první třídy then

d = 1
else

d = −1
end if
vypočítej vnitřní potenciál perceptronu ξ podle rov. (2.1)
vypočítej skutečný výstup perceptronu: y = σ(ξ)
uprav každou synaptickou váhu wj podle vzorce

wj = wj + η(d− y)xj

a její hodnota významně ovlivňuje rychlost učení (bude diskutována později
ve vztahu k rychlosti učení vícevrstvých perceptronových sítí).
Vztahu

wj = wj + η[d− y]xj,

který udává velikost úpravy synaptické váhy j, se říká perceptronové
učící pravidlo. Popsaný krok algoritmu iterativně opakujeme pro všechny
vzory, dokud perceptron nerozeznává zadávané vstupy dostatečně přesně
(tedy dokud rozdíl y a d není pro každý vzor dostatečně malý).
Jak již bylo řečeno, samotný perceptron je schopen rozeznávat pouze

lineárně separabilní vzory — jednoduchým příkladem funkce, kterou se per-
ceptron nedokáže naučit, je např. XOR. Pokud chceme řešit složitější úlohy,
je třeba pospojovat perceptrony do tzv. vrstevnaté perceptronové sítě.

2.3 Vrstevnatá perceptronová síť

Úplná dopředná vrstevnatá perceptronová síť 2 je zobecněním jednoduchého
perceptronu. Používáme ji k aproximaci funkce f : I → O, I ⊆ <n, O ⊆ <m.

2Spojení „úplná dopřednáÿ označuje, že síť je acyklická a výstupy perceptronu ve
vrstvě i jsou spojeny právě se všemi perceptrony ve vrstvě i+1 (viz dále). Existují i jiné
architektury (např. sítě typu RBF, nebo Hopfieldovy sítě), nicméně jejich popis přesahuje
rámec této práce; nadále bude proto pojem „perceptronová síťÿ chápán ve smyslu „úplná
dopředná perceptronová síťÿ.
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Obrázek 2.3: schéma perceptronové sítě se dvěma skrytými vrstvami

Hlavní síla perceptronových sítí oproti klasickým výpočetním modelům
spočívá v tom, že funkci f stačí mít zadanou implicitně, tedy v podobě dvojic
vektorů vstup – výstup. Síť poté sama v průběhu učícího procesu zobecní
charakter této funkce tak, aby vydávala správné výstupy i pro vstupy, které
nejsou součástí množiny I. Jinými slovy není třeba znát detailní postup
výpočtu funkční hodnoty f , ale stačí pouze vědět „kdy chceme jaký výstupÿ.
Toto v určitém smyslu odpovídá lidské zkušenosti — např. mnoho lidí umí
jezdit na kole, ale jen velmi malá část z nich zná fyzikální rovnice, které
jízdu na kole popisují; pro samotnou jízdu ostatně nejsou třeba, stačí vědět,
že „pokud chci zpomalit, stisknu brzduÿ.
Podívejme se nyní na strukturu perceptronové sítě (schematicky je zná-

zorněna na obr. 2.3).
Jednotlivé perceptrony jsou uspořádány do vrstev indexovaných zleva

doprava, přičemž výstupy perceptronu ve vrstvě i jsou spojeny právě se
všemi perceptrony ve vrstvě i+ 1.
Aby byl následující text přehlednější, ujasněme si nejprve používanou

terminologii.

• nejlevější vrstvu nazýváme vstupní. Obvykle se nezapočítává do celko-
vého počtu vrstev, označujeme ji proto indexem 0.

• nejpravější vrstvu (s indexem n) nazýváme výstupní

• vrstvy mezi vstupní a výstupní vrstvou označujeme jako skryté
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Mluvíme-li tedy o nvrstvé perceptronové sítí, jedná se o síť s jednou
vstupní vrstvou, n− 1 skrytými vrstvami a jednou výstupní vrstvou.
Pokud chceme, aby síť nám síť vydala nějaký výstup, musíme ji nejprve

předložit vstupní vektor. To provedeme nastavením výstupů perceptronů
v nulté vrstvě sítě na příslušné hodnoty — pokud si označíme vstupní vektor
jako input a budeme jeho složky indexovat od nuly (jako je tomu běžné např.
v programovacím jazyce C), nastavíme prvnímu perceptronu vstupní vrstvy
výstup input[0], druhému input[1] atd.
Samotné šíření signálu potom probíhá směrem zleva doprava mezi jed-

notlivými vrstvami. Algoritmus 2 představuje tento proces zapsaný v pseu-
dokódu.

Algoritmus 2 Výpočet výstupu sítě
Předlož síti vstupní vektor
for i := 1 to #vrstev do
vypočti výstupy všech perceptronů ve vrstvě i
end for

Výstupem sítě nazýváme vektor výstupů všech perceptronů výstupní
vrstvy.
Jednotlivé perceptrony se při šíření signálu chovají stejně jako bylo po-

psáno v části 2.2. Aktivační potenciál ξj perceptronu j je roven sumě součinů
výstupů všech perceptronů předchozí vrstvy a jim odpovídajících synaptic-
kých vah

ξj =
r∑

i=0

wjixi, (2.2)

kde r je počet perceptronů v předchozí vrstvě sítě, wji označuje synaptic-
kou váhu spojující perceptron j s perceptronem i, náležejícím do předchozí
vrstvy sítě, xi označuje itý vstup perceptronu j (a tedy výstup itého per-
ceptronu předchozí vrstvy), wj0 odpovídá biasu a x0 je vstup s konstantní
hodnotou -1.
Výstup perceptronu j yj je roven

yj = σ(ξj), (2.3)

kde σ označuje aktivační funkci. Zde je odlišnost od jednoduchého per-
ceptronu — protože učící algoritmy, které budou popsané v kapitole 3, pra-
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cují s derivací aktivační funkce, musí být tato funkce diferenciovatelná na
celém svém definičním oboru.
Běžně používanými aktivačními funkcemi jsou:

• logistická sigmoida:

logsig(x) =
1

1 + e−λx
,

Viz obr. 2.4. Parametr λ se obvykle nastavuje roven 1.

• hyperbolická tangenta

tanh(x) =
ex − e−x

ex + e−x
=

2
1 + e−2x

− 1

Viz obr. 2.5. Druhý výraz je výpočetně podstatně jednodušší, neboť
obsahuje pouze jeden výpočet ex.

• identita
id(x) = x
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Viz. obr 2.6. Obvykle se používá ve výstupní vrstvě pro rozšíření
intervalu možných výstupních hodnot sítě.
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Kapitola 3

Učení vrstevnaté
perceptronové sítě

Cílem učícího procesu je nalézt váhy jednotlivých synapsí a biasů tak, aby
perceptronová síť dostatečně přesně aproximovala výsledky realizované fun-
kce pro vstupy z daného rozsahu. V průběhu učení proto síti předkládáme
dvojice vektorů vstup – výstup z jisté trénovací množiny, a necháváme učící
algoritmus tyto volné parametry (tj. synaptické váhy a biasy1) upravovat.
Spojení „dostatečně přesněÿ je důležité — není naším záměrem, aby síť

rozeznávala dané vstupy dokonale, neboť by mohla ztratit žádoucí schop-
nost odvozování správných výstupů ze vstupů, které nenáleží do trénovací
množiny (mluvíme pak o tzv. přeučenosti).
Základním učícím algoritmem perceptronových sítí je tzv. backpropa-

gation algoritmus, neboli metoda zpětné propagace chyby. Pro přiblížení
jeho funkce si můžeme pomoci přirovnáním:
V místnosti se stroboskopickým osvětlením máme zmenšený model kra-

jiny plné kopců a údolí. V určitém okamžiku t0 přijdeme do místnosti a
někam do tohoto modelu vhodíme malou kuličku. Necháme ji kutálet —
vzhledem ke stroboskopickému osvětlení nevidíme její pohyb spojitě, nýbrž
v jednotlivých krocích (označme je t1 až tn). Kulička může v závislosti na
své rychlosti vylétnout z některých údolí, do nichž se na cestě dostane, dříve
či později se však v jednom z nich zastaví.
Algoritmus backpropagation se snaží pohyb této kuličky simulovat. Před-

pokládejme, že máme množinu vstupních dat a že pro tato data umíme

1Pokud nebude řečeno jinak, pod pojmem „synaptické váhyÿ budou v dalším textu
nadále chápany „synaptické váhy a biasyÿ.
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spočítat odchylku skutečných a očekávaných výstupních hodnot sítě, tzv.
chybovou funkci. Jejími proměnnými jsou volné parametry sítě. Tato funkce
nám reprezentuje krajinu, kuličku představuje bod, jehož souřadnice jsou ur-
čeny hodnotami synaptických vah. V každé pauze mezi záblesky stroboskopu
kuličku nějakým směrem posuneme. Naší snahou je dostat ji do nejhlubšího
údolí — matematicky řečeno, pokoušíme se nalézt globální minimum chy-
bové funkce.
V každém časovém okamžiku ti se potřebujeme rozhodnout, kterým smě-

rem kuličku postrčíme. Protože hledáme minimum, nejlogičtější volbou je
směr „z kopceÿ; ve funkci jedné proměnné tento směr odpovídá záporné
hodnotě derivace, v nrozměrné funkci zápornému vektoru parciálních deri-
vací — zápornému gradientu.
Místo, kam v čase t0 kuličku vhodíme, odpovídá počáteční inicializaci

synaptických vah. Pokud nemáme bližší informace o tvaru chybové funkce
(„krajinyÿ), obvykle volíme počáteční bod náhodně.
Po dostatečně dlouhé době — přičemž tato doba může být relativně

i velmi dlouhá — se kulička dostane do jednoho ze dvou stavů: buď na-
lezne minimum a v něm se zastaví, nebo začne vzhledem k diskrétní povaze
svých pohybů oscilovat. Druhý uvedený koncový stav je pochopitelně nežá-
doucí — ovšem ani pokud se kulička zastaví, nemáme jistotu, že se nachází
v nejhlubším údolí (mohla zapadnout do některého z „mělčíchÿ).
Toto jsou podstatné nevýhody naznačeného algoritmu: jeho běh může

trvat velmi dlouho, není jisté, že skutečně zkonverguje, a i pokud ano, máme
zaručeno pouze nalezení lokálního minima, nikoliv už, že toto minimum je
globální.
Existují různá vylepšení této metody, které se popsaným nevýhodám více

či méně úspěšně brání; v této kapitole si některé z nich ukážeme. Nejprve
se stručně podíváme na inicializaci synaptických vah, následně přejdeme ke
kritériím, při jejichž splnění považujeme za vhodné učící algoritmus ukončit
(ukážeme si rovněž, že nemusí být vždy vhodné nechat algoritmus běžet co
nejdéle). Poté se stručně zamyslíme nad problémem optimální velikosti sítě
pro zadanou úlohu. Nakonec se podíváme princip funkce backpropagation
algoritmu a ukážeme si některé algoritmy z něj odvozené

3.1 Inicializace vah

Jak bylo řečeno, inicializace synaptických vah odpovídá místu v prostoru,
kde začínáme s hledáním minima. Tento bod by měl být v ideálním případě
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zvolen co nejblíže globálnímu minimu a naopak se chceme vyhnout bodu,
ležícímu v blízkosti případného lokálního (neglobálního) minima, odkud by
se algoritmus nemusel dostat.
Pokud máme podrobnější informace o průběhu chybové funkce, můžeme

jich využít pro zvolení nejvhodnějšího bodu. Typicky však takové znalosti
nemáme a musíme si poradit jinak. Obvykle proto volíme počáteční hodnoty
náhodně z určitého malého rozmezí, například [−1.0, 1.0] nebo [−0.5, 0.5].
Jinou možností je použít sofistikovanější způsob, kdy váze perceptronu

wji přiřadíme hodnotu řádově rovnou 1/
√

rj, kde rj je počet vstupů per-
ceptronu j ([SN96], str. 54).

3.2 Chybová funkce

Abychom perceptronovou síť mohli naučit rozeznávat dané vstupy, potře-
bujeme být schopni říci, jak moc se její skutečné výstupy liší od těch námi
očekávaných — jinými slovy potřebujeme nějak stanovit chybu sítě.
Nejprve si ujasněme používanou terminologii:

• iterací nazýváme předložení jednoho vzoru z tréninkové množiny per-
ceptronové síti; v dalším textu jsou iterace označovány písmenem n

• epochou nazýváme předložení všech vzorů z trénovací množiny per-
ceptronové síti; pokud tedy trénovací množina obsahujeN vzorů, jedna
epocha se skládá z N iterací. Epochy jsou v dalším textu označovány
písmenem t.

Chybový signál ej(n) perceptronu j náležejícího do výstupní vrstvy sítě
při nté iteraci definujeme jednoduše jako rozdíl jeho skutečného výstupu
yj(n) a očekávaného výstupu dj(n):

ej(n) = yj(n)− dj(n), (3.1)

Okamžitou chybu sítě pak definujeme jako

E(n) =
1
2

∑
j∈C

ej
2(n), (3.2)

kde C označuje množinu perceptronů výstupní vrstvy sítě. Druhá moc-
nina výrazu uvnitř sumy je pro naše účely výhodná, neboť potlačuje malé
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chybové signály více něž ty velké (chybové signály větší než 1 dokonce zvět-
šuje). Jak již bylo řečeno, není naším záměrem, aby síť rozeznávala předklá-
dané vstupy zcela přesně — malé odchylky od požadovaných výstupů nám
tedy nevadí, naopak velké odchylky jsou samozřejmě nežádoucí.
Konečně chybu sítě po epoše t definujeme jako

Eae(t) =
N∑

n=1

E(n), (3.3)

kde N označuje počet vzorů trénovací množiny.
Naším cílem v průběhu učícího procesu bude upravit synaptické váhy

perceptronové sítě tak, aby chyba Eae klesla co nejblíže k nule.

3.3 Trénovací a ověřovací množina

Data, která sítí předkládáme v rámci učícího procesu, nejsou nikdy zcela
správná— ať už v důsledku chyb vzniklých přímo při měření nebo v důsledku
druhotných chyb vzniklých při zaokrouhlování. Pokud budeme perceptrono-
vou síť trénovat na vzorech z trénovací množiny příliš dlouhou dobu, naučí se
tyto vzory přesně i se všemi jejich chybami. Pokud ji poté předložíme vzor,
který nebyl obsažen v trénovací množině, s vysokou pravděpodobností tento
vzor vyhodnotí špatně. Tento nežádoucí jev označujeme jako tzv. přeučení.
Jednou z nejjednodušších a nejpoužívanějších metod prevence přeučení

je rozdělení dat do dvou množin: trénovací a ověřovací.
Síť budeme trénovat na trénovací množině. Po uběhnutí určitého počtu

kroků algoritmu trénování zastavíme a vyhodnotíme chybu sítě na ověřo-
vací množině — dokud tato chyba klesá, je vše v pořádku a pokračujeme
v trénování. Jakmile ovšem chyba na ověřovací množině začne v několika
následujících krocích algoritmu narůstat (i když chyba na trénovací mno-
žině může stále klesat, viz obr. 3.1), svědčí to s největší pravděpodobností
o přeučenosti sítě a je vhodné učící algoritmus zastavit. Zastavení učícího
procesu z tohoto důvodu se obvykle nazývá předčasné zastavení.
Určitou nevýhodou této metody je potřeba dostatečného rozsahu mno-

žiny vstupních dat — pokud máme pouze malé množství trénovacích vzorů,
nelze ji ze zřejmých důvodů použít. V takovém případě lze implementovat
jiný postup, např. přidávání šumu (malého náhodného reálného čísla) ke vzo-
rům z trénovací množiny. Toto se může zdát jako kontraproduktivní (připo-
meňme si, že přeučení samo je způsobeno nepřesnostmi vzorů), ovšem uka-
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Obrázek 3.1: přeučení

zuje se, že tato metoda funguje poměrně úspěšné — perceptronové síti totiž
přidáváním šumu zabraňujeme naučit se předkládané vzory příliš přesně.
Její generalizační schopnosti tak vzrůstají; pochopitelně se ovšem celková
přesnost výstupů může mírně snížit.

3.4 Kritéria pro zastavení učení sítě

Při řešení úlohy pomocí perceptronové sítě je obvykle obtížně říci, kdy
učící algoritmus zkonvergoval (pokud chybová funkce klesá jen minimálně,
je možné, že algoritmus se pohybuje v blízkosti lokálního minima, ovšem
rychlost klesání se po určitém počtu kroků může opět zvýšit). Stanovujeme
proto běžně několik podmínek a sledujeme, zda některá z nich není splněna.
Nejobvyklejší podmínky jsou tyto:

• Chyba sítě dosáhla požadované minimální hodnoty

• Algoritmus provedl daný maximální počet kroků

• Vypršel čas, který jsme algoritmu stanovili jako maximální dobu učení
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• Chyba sítě během jistého počtu kroků dostatečně neklesla (jak vyplývá
z výše napsaného, toto kritérium může být poněkud zrádné)

Při splnění libovolného z těchto kritérií učení sítě zastavíme.
Pokud máme k dispozici kromě trénovací množiny i ověřovací množinu,

chybu sítě měříme na ni. Navíc je v takovém případě vhodné stanovit ně-
jaké kritérium předčasného zastavení, které ukončí učící proces pokud síť
začne vykazovat známky přeučenosti. Často se pro tyto účely používá tzv.
kritérium ztráty generalizace, neboli GL2 kritérium.
Při jeho použití si pamatujeme nejnižší dosaženou chybu na ověřovací

množině a porovnáváme ji s chybou aktuálně vypočtenou. Pokud jejich podíl
přesáhne určenou hranici, učení zastavíme. Ztrátu generalizace GL po epoše
t si definujeme jako

GL = 100 · (E
akt
ae (t)
Emin

ae

− 1),

kde Eakt
ae (t) označuje hodnotu aktuální chyby vypočtené na ověřovací

množině a Emin
ae hodnotu dosud nejnižší dosažené chyby na ověřovací mno-

žině. Učící proces zastavíme po první epoše, kdy hodnota GL přesáhne ur-
čitou stanovenou hranici α (běžně používanou hodnotou je α = 5).

3.5 Topologie perceptronové sítě

Kromě volby různých konstant ovlivňujících rychlost učení se při používání
perceptronových sítí potýkáme ještě s dalším problémem: je třeba nějak sta-
novit její velikost. Obvykle nejsou známy žádné podrobnější vztahy mezi
vstupy a výstupy sítě a není tedy možné navrhnout speciální topologii, při-
způsobenou danému problému.
Nejčastěji se používá perceptronová síť s jednou nebo dvěma skrytými

vrstvami, ovšem otázkou nadále zůstává ideální počet perceptronů v těchto
vrstvách.
Architektura sítě by měla odpovídat složitosti předkládané úlohy, tedy

počtu vzorů v trénovací množině — pro malou trénovací množinu je vhod-
nější zvolit menší počet skrytých perceptronů a naopak. Obecně je třeba
vyvážit dva protichůdné požadavky: síť by měla pokud možno nalézt glo-
bální minimum chybové funkce (s tím mívají typicky obtíže sítě s malým

2zkratka pro generalization loss
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počtem skrytých perceptronů) a zároveň by neměla příliš zohledňovat tré-
ninkové vzory na úkor vzorů dosud neznámých (přeučení — typické spíše
pro sítě s velkým počtem skrytých perceptronů).
V praxi se obvykle pro topologii sítě používají nejrůznější heuristiky,

např. podle [SN96] se v první vrstvě zvolí o něco více neuronů než je po-
čet vstupů a v druhé vrstvě aritmetický průměr počtu výstupů a počtu
perceptronů v první skryté vrstvě. Po adaptaci se při špatné generalizaci
několik perceptronů odebere, při velké chybě sítě naopak přidá, a adaptace
se provede znovu pro tuto novou architekturu.

3.6 Algoritmus backpropagation

Jak již bylo řečeno, cílem algoritmu backpropagation je minimalizovat chybu
perceptronové sítě — jinými slovy nalézt takové hodnoty synaptických vah,
kdy chybová funkce Eae bude minimální. Pokud se vrátíme k analogii s kulič-
kou a modelem pohoří, prací algoritmu je posunout kuličku v každém kroku
o trochu směrem z kopce. Je tedy nutné zjistit, „kudy je dolůÿ. V prostoru
synaptických vah směru „dolůÿ odpovídá směr záporného gradientu chybové
funkce; algoritmus tedy v každém kroku vypočte gradient, a poté podle něj
upraví hodnoty všech vah.
Otázkou ovšem zůstává, jak zmíněný gradient spočítat. Backpropagation

algoritmus používá chytrý „trikÿ: spočteme si hodnoty gradientu pro per-
ceptrony výstupní vrstvy (to je snadné, jak bude ukázáno) a poté budeme
sítí směrem zprava doleva šířit chybový signál, na jehož základě vypočteme
hodnoty gradientu perceptronů ve skrytých vrstvách. Právě kvůli šíření chy-
bového signálu opačným směrem, než kterým šíříme signál vstupní, dostal
tento algoritmus název backpropagation.
Před podrobnějším zkoumáním algoritmu si ujasněme použité značení:

• ξj označuje aktivační potenciál perceptronu j

• yj označuje výstup perceptronu j

• xi označuje itý vstup perceptronu j (tzn. výstup itého perceptronu
v předchozí vrstvě)

• wji označuje synaptickou váhu vedoucí od perceptronu j k perceptronu
i, nacházejícímu se v předchozí vrstvě sítě. wj0 označuje bias s kon-
stantním vstupem -1.
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• N označuje počet vzorů trénovací množiny

Nyní se podívejme na samotný algoritmus. Jak bylo zmíněno, snažíme se
vypočítat gradient chybové funkce, a určit tak směr, kterým se v prostoru
synaptických vah vydat, aby chybová funkce Eae(t) poklesla.
Nejprve si vyjádřeme Eae(t) pomocí okamžitých chyb sítě v jednotlivých

iteracích. Podle rov. (3.3) a pravidla o derivaci součtu platí

∂Eae(t)
∂wji(t)

=
N∑

n=1

∂E(n)
∂wji(t)

. (3.4)

Podle pravidla o derivování složené funkce si můžeme rozepsat výraz
uvnitř sumy jako

∂E(n)
∂wji(t)

=
∂E(n)
∂yj(n)

∂yj(n)
∂ξj(n)

∂ξj(n)
∂wji(t)

. (3.5)

Nyní si odvodíme výrazy na pravé straně pravidla 3.5. Protože

yj(n) = σ(ξj(n)),

parciální derivaci ∂yj(n)
∂ξj(n)

si můžeme vyjádřit jako

∂yj(n)
∂ξj(n)

= σ
′
(ξj(n)), (3.6)

kde σ
′
j(ξj(n)) značí derivaci aktivační funkce σ podle jejího argumentu.

Pro aktivační funkce uvedené v kapitole 2 jsou tyto derivace:

• Pro logistickou sigmoidu (s parametrem λ = 1)

σ
′
(ξj(n)) =

e−ξj(n)

[1 + e−ξj(n)]2

= σ(ξj(n))[1− σ(ξj(n))]

= yj(n)[1− yj(n)]

• Pro hyperbolickou tangentu

σ
′
(ξj(n)) = 1− y2j (n),
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• Pro identitu
σ

′
(ξj(n)) = 1,

Dále, protože

ξj(n) =
r∑

i=0

wji(t)xi(n),

kde r je počet perceptronů v předchozí vrstvě spojených s perceptronem
j, člen ∂ξj(n)

∂wji(t)
si můžeme vyjádřit jako

∂ξj(n)
∂wji(t)

= xi(n). (3.7)

Rov. (3.5) tedy můžeme zapsat jako

∂E(n)
∂wji(t)

=
∂E(n)
∂yj(n)

σ
′
(ξj(n))xi(n). (3.8)

Výpočet parciální derivace ∂E(n)
∂yj(n)

je třeba rozdělit na dva případy:

• Perceptron j náleží do výstupní vrstvy. V takovém případě lze parciální
derivaci ∂E(n)

∂yj(n)
získat přímým derivováním rov. (3.2) jako

∂E(n)
∂yj(n)

= yj(n)− dj(n), (3.9)

kde dj(n) označuje požadovaný výstup perceptronu j.

• Perceptron j náleží do skryté vrstvy. V tomto případě použijeme zmí-
něný „trikÿ — pomocí pravidla o derivaci složené funkce si parciální
derivaci ∂E(n)

∂yj(n)
vyjádříme jako

∂E(n)
∂yj(n)

=
∑
k∈C

∂E(n)
∂yk(n)

∂yk(n)
∂ξk(n)

∂ξk(n)
∂yj(n)

=
∑
k∈C

∂E(n)
∂yk(n)

σ
′
(ξk(n))wkj (3.10)

kde C označuje množinu všech perceptronů ve vrstvě napravo od per-
ceptronu j.
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Při výpočtu složek gradientního vektoru tedy budeme postupovat po
vrstvách směrem od výstupní vrstvy ke vstupní. Nejprve vypočteme podle
rov. (3.9) hodnoty parc. derivací ∂E(n)

∂yj(n)
pro každý perceptron j ve výstupní

vrstvě. U perceptronů ve skryté vrstvě i poté vypočteme hodnoty těchto
parc. derivací podle rov. (3.10), pokud již máme vypočteny parc. derivace
∂E(n)
∂yk(n)

pro každý perceptron k, náležející do vrstvy i+1. Hodnoty jednotlivých
složek gradientního vektoru následně vypočteme podle rov. (3.8).
Úprava váhy wji po epoše t je dána tzv. delta pravidlem:

∆wji(t) = −η
N∑

n=1

∂E(n)
∂wji(t)

= −η
∂Eae(t)
∂wji(t)

, (3.11)

kde η je učící konstanta, známá z učícího algoritmu pro jednoduchý per-
ceptron.
Algoritmus 3 ukazuje krok algoritmu backpropagation zapsaný v pseu-

dokódu.
Tato varianta algoritmu, kdy synaptické váhy upravujeme až po uběh-

nutí celé epochy, bývá označována, jako tzv. offline (někdy také akumulo-
vané učení, např. v [SN96]). Druhý možný přístup je upravovat synaptické
váhy přímo po každé uběhnuté iteraci - taková varianta se obvykle nazývá
online. Při jejím použití úpravy vah nesledují přesný směr záporného gradi-
entu chybové funkce, nicméně pro rozsáhlé trénovací množiny, kdy může být
počítání úprav vah až po uběhnutí celé epochy příliš časově náročné, může
být vhodnější.
Přestože není příliš efektivní, díky své jednoduchosti je metoda backpro-

pagation poměrně často používaným učícím algoritmem. Rychlost učení per-
ceptronové sítě při jejím použití je výrazně ovlivněna nastavením učící kon-
stanty η. Její volba je však poměrně problematická — pro malé hodnoty
η je klesání chybové funkce sítě obecně rovnoměrnější, nicméně učení trvá
delší dobu, pro velké hodnoty η je učení rychlejší, avšak chybová funkce sítě
může začít kvůli příliš velkým změnám vah oscilovat. Pro volbu optimální
učící konstanty pro danou úlohu se vyplatí experimentovat a zkoušet různé
hodnoty η pro různé velikosti sítě.
Malým a snadno implementovaným vylepšením algoritmu backpropa-

gation je přidání tzv. momentu. Jde o další konstantu (a opět bývá její hod-
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Algoritmus 3 Backpropagation algoritmus - jeden krok
Pro každou váhu wji nastav: ∆wji(t) := 0
for n := 1 to N do
Vypočti výstup sítě pro ntý vzor z trénovací množiny
Pro každý perceptron j náležející do výstupní vrstvy sítě vypočti ∂E(n)

∂yj(n)

podle rovnice (3.9)
for i:=#vrstev-1 to 1 do
Pro každý perceptron j náležející do ité vrstvy sítě vypočti ∂E(n)

∂yj(n)

podle rovnice (3.10)
end for
Pro každou synaptickou váhu wji vypočti hodnotu

∂E(n)
∂wji(t)

podle rov.
(3.8) a následně hodnotu ∆wji(t) jako

∆wji(t) = ∆wji(t) +
∂E(n)
∂wji(t)

end for{Konec epochy}
Pro každou synaptickou váhu wji vypočti její novou hodnotu:

wji(t+ 1) = wji(t)− η∆wji(t)
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nota převážně odhadnuta na základě experimentování), při jejímž použití se
změní tvar delta pravidla z rov. (3.11) na:

∆wji(t) = α∆wji(t− 1)− η
∂Eae(t)
∂wji(t)

,

kde ∆wji(t− 1) označuje změnu synaptické váhy wji v předchozí epoše,
resp. 0, pokud probíhá úprava vah po první epoše, a 0 ≤ α < 1 označuje
moment. Při použití momentové konstanty je úprava synaptické váhy po
epoše t závislá na její úpravě po předchozí epoše t − 1. Pokud se vrátíme
k přirovnání s modelem pohoří a kuličkou, momentová konstanta přidává
kuličce určitou „setrvačnostÿ — může jí tak pomoci dostat se z mělčích
lokálních minim, navíc v místech, kde je chybová funkce rovnější (má malý
gradient), kuličku „táhneÿ a zrychluje tak konvergenci.
Při nastavení α = 0 dostáváme původní backpropagation algoritmus.

3.7 Algoritmy s adaptivním krokem

V předchozím algoritmu i jeho zmíněné modifikaci je uvažována pouze je-
diná globální konstanta η, ovlivňující velikost změny synaptické váhy v da-
ném kroku. Jak se však ukazuje, lepších výsledků obecně dosahujeme, pokud
každé synaptické váze přiřadíme vlastní učící konstantu a necháme algorit-
mus tyto nové parametry automaticky adaptovat ([SJW93]). V následující
třídě algoritmů je proto pro každou synaptickou váhu wji použita odlišná
učící konstanta ηji.
Idea algoritmů s adaptivním krokem spočívá v jednoduché úvaze: Pokud

se v průběhu učení ve dvou po sobě jdoucích krocích algoritmu nezmění zna-
ménko parciální derivace ∂Eae

∂wji
, předpokládáme, že minimum chybové funkce

ve směru wji leží před námi, a zvětšíme v tedy tomto směru délku svých
skoků, abychom se k němu přiblížili co nejrychleji. Pokud se znaménko oto-
čilo, poslední skok jsme přehnali a minimum chybové funkce ve směru wji

přeskočili — v takovém případě délku skoků zkrátíme, abychom se následu-
jícím skokem dostali někam „meziÿ a minimu se tak co nejvíce přiblížili.
Na popsaném principu funguje algoritmus Silvy a Almeidy3 ([SA90]).

Užívá následující pravidlo pro úpravu učící konstanty:

3Dále jen algoritmus SA
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ηji(t) =

{
ηji(t− 1) · u, ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) ≥ 0

ηji(t− 1) · d, ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) < 0 (3.12)

kde konstanty 0 > d > 1 a u > 1 jsou nastaveny ručně (obvykle použí-
vané hodnoty jsou d = 0.5, u = 1.2, nicméně obecně závisí na povaze řešené
úlohy). Úprava synaptické váhy po epoše t je dána stejně jako u algoritmu
backpropagation delta pravidlem

∆wji(t) = −ηji(t) ·
∂Eae

∂wji

(t).

Je vidět, že pravidlo (3.12) je vlastně zformalizováním nastíněné myš-
lenky — pokud se znaménko parciální derivace ve směru wji nezměnilo,
v příštím kroku v tomto směru skočím „o něco dálÿ. Pokud se změnilo,
zpomalím, abych se v příštím kroku přiblížil minimu.
Algoritmus 4 ukazuje algoritmus SA zapsaný v pseudokódu.

Algoritmus 4 Algoritmus Silvy a Almeidy
Pro každou synaptickou váhu wji vypočti pomocí algoritmu backpropa-
gation hodnotu ∂Eae

∂wji
(t)

{Adaptace učících konstant}
if ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) ≥ 0 then

{Zvětšení kroku}
ηji(t) = ηji(t− 1) · u

else
{Zmenšení kroku}
ηji(t) = ηji(t− 1) · d

end if
{Úprava synaptických vah}
∆wji(t) = −ηji(t) · ∂Eae

∂wji
(t)

wji(t+ 1) = wji(t+ 1) + ∆wji(t)

Hodnoty jednotlivých učících konstant ηji nastavíme před prvním kro-
kem algoritmu na nějakou počáteční hodnotu ηinit (obvyklou volbou bývá
nastavení ηinit = 0.1).
Jak je z pravidla (3.12) patrné, jednotlivé učící konstanty rostou, pří-

padně klesají, exponenciálně. To se může projevit jako problém, pokud se
v průběhu algoritmu provede příliš mnoho kroků beze změny znaménka —
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mohlo by se stát, že „zrychlímÿ natolik, že hledané minimum přeskočím a
dostanu se do oblasti, kde již chybovou funkci zakřivuje nějaké jiné, mělčí,
respektive „zpomalímÿ natolik, že se algoritmus prakticky zastaví. Těmto
nežádoucím jevům se obvykle bráníme zavedením maximální a minimální
hodnoty učících konstant ηmax, resp. ηmin. Pravidlo (3.12) se při použití
omezujících konstant změní na:

ηji(t) =

{
min(ηji(t− 1) · u, ηmax), ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) ≥ 0

max(ηji(t− 1) · d, ηmin), ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) < 0 (3.13)

Variantou popsaného algoritmu je algoritmus Rprop4, poprvé publiko-
vaný v [RB93]. Od algoritmu SA se liší především způsobem, jakým upra-
vuje synaptické váhy — zcela zanedbává velikost parciální derivace a bere si
z ní jen znaménko; váhu poté upravuje přímo podle velikosti příslušné učící
konstanty.
Autoři algoritmu se tak vyhýbají vlivu nepředvídatelného chování deri-

vace chybové funkce na úpravu jednotlivých vah. V oblasti, kde je chybová
funkce „rovnějšíÿ (tzn. má malý gradient), není algoritmus Rprop na rozdíl
od dříve zmíněných algoritmů nijak zpomalen; na druhou stranu zvětšení
gradientu nevede k náhlému zvětšení kroků algoritmu, které by mohly způ-
sobit úplné přeskočení hledaného minima.
Pravidlo pro úpravu učící konstanty algoritmu Rprop vypadá takto:

ηji(t) =


min(ηji(t− 1) · u, ηmax), ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) > 0

max(ηji(t− 1) · d, ηmin), ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) < 0

ηji(t− 1), ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) = 0

(3.14)

Jedinou změnou oproti pravidlu (3.13) je uvážení speciálního případu,
kdy jedna z parciálních derivací rovna nule. To může nastat, pokud jsme
svým skokem přímo trefili lokální minimum, nebo (a to je pravděpodobnější)
pokud jsme si z důvodu, který bude popsán níže, derivaci ∂Eae

∂wji
(t − 1) sami

na nulu nastavili.
Úprava synaptických vah je rozdělena na dva případy. Pokud je ∂Eae

∂wji
(t) ·

∂Eae

∂wji
(t− 1) ≥ 0 (tedy parciální derivace nezměnila znaménko), úprava váhy

wji je dána pravidlem

∆wji(t) = −ηji(t) · sgn(
∂Eae

∂wji

(t)),

4zkratka pro „Resilient backpropagationÿ
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kde sgn označuje funkci signum s tím, že sgn(0) = 0. V opačném případě
(tedy pokud parciální derivace znaménko změnila) vypočteme úpravu váhy
wji jako

∆wji(t) = −∆wji(t− 1)

Tuto úpravu lze přirovnat k jakémusi „osahávání terénuÿ — pokud jsme
přeskočili minimum, vrátíme se zpět a příští krok uděláme opatrněji. Pro-
tože se v tomto kroku vracíme, můžeme očekávat, že v příštím kroku se zna-
ménko parciální derivace opět otočí. Pokud bychom nechali hodnotu ∂Eae

∂wji
(t)

nezměněnou, museli bychom podle vzorce (3.14) učící konstantu ηji v příštím
kroku opět zmenšit a „trestaliÿ bychom ji tak nadvakrát. Tomu se vyhneme
nastavením ∂Eae

∂wji
(t) := 0.

Algoritmus 5 ukazuje uvedený postup zapsaný v pseudokódu.

Algoritmus 5 Algoritmus Rprop
Pro každou synaptickou váhu wji vypočti pomocí backpropagation algo-
ritmu hodnotu ∂Eae

∂wji
(t)

{První část — adaptace učících konstant}
if ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) > 0 then

ηji(t) = min(ηji(t− 1) · u, ηmax)
else if ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) < 0 then

ηji(t) = max(ηji(t− 1) · d, ηmin)
else

ηji(t) = ηji(t− 1)
end if
{Druhá část — úprava synaptických vah}
if ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) ≥ 0 then

∆wji(t) = −ηji(t) · sgn(∂Eae

∂wji
(t))

wji(t+ 1) = wji(t) + ∆wji(t)
else
∆wji(t) = −∆wji(t− 1)
wji(t+ 1) = wji(t) + ∆wji(t)
∂Eae

∂wji
(t) := 0

end if
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3.8 Algoritmy druhého řádu

Všechny dosud zmíněné algoritmy pracují na stejném principu. V každém
kroku vypočtou gradient chybové funkce, určí tak směr, v němž hodnota
chybové funkce klesá, a následně podle něj upraví synaptické váhy. Pokud
budou vykonávat dostatečně malé skoky, máme při vhodné volbě parametrů
zaručeno, že nalezneme lokální minimum, přičemž empiricky bylo zjištěno,
že pro velké množství úloh je toto minimum i globální, nebo alespoň je „dost
hlubokéÿ, a tedy postačující pro řešení úlohy ([F88], str. 10).
Naším přáním je však nalézt minimum co nejrychleji — proto se nám

„dostatečně maléÿ skoky nehodí. Naopak, naší snahou je provést co nejmenší
množství co největších skoků tak, abychom však minimum úplně nepřesko-
čili. K tomu nám gradient nestačí — sice nám říká, kterým směrem je „dolůÿ,
ale nepoznáme z něj, jak daleko se od hledaného minima nacházíme.
Pokud bychom měli nějakou informaci o tvaru derivace chybové funkce,

mohli bychom v každém kroku algoritmu odhadnout místo, kde je nulová,
a skočit přímo do něj; iterativním opakováním bychom tak velmi rychle
nalezli minimum. Na tomto principu funguje tzv. Newtonova metoda. Při
jejím použití je úprava vah v kroku t dána jako

w(t+ 1) = w(t)− (∆2Eae(w))−1∆Eae(w), (3.15)

kde w je vektor synaptických vah sítě, ∆Eae(w) je gradientní vektor a
∆2Eae(w) je matice druhých parciálních derivací funkce Eae podle jednot-
livých vah, tzv. Hessián. Tento postup konverguje k minimu velmi rychle,
vyžaduje však v každém kroku výpočet inverzní matice k Hessiánu, což je
časově velmi náročná operace. Používáme proto různé varianty této metody,
které informaci obsaženou v Hessiánu nějakým způsobem aproximují.
Algoritmus Quickprop (Fahlman, [F88]) získává informaci o tvaru de-

rivace chybové funkce ve směru wji z hodnot aktuální a minulé parciální
derivace ∂Eae

∂wji
a poslední změny váhy wji. Předpokládá přitom, že křivka

chybové funkce ve směru každé váhy je podobná parabole (s rameny míří-
cími vzhůru) — v každém kroku tuto parabolu určí a skočí přímo do jejího
minima. Úprava váhy je dána rovnicí
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∆wji(t) = −
S(t)

S(t)−S(t−1)
∆wji(t−1)

(3.16)

= ∆wji(t− 1)
S(t)

S(t− 1)− S(t)
, (3.17)

kde S(t) označuje pro přehlednost parciální derivaci ∂Eae

∂wji
(t). 5.

Jak bylo již zmíněno, algoritmus předpokládá, že křivka chybové funkce
ve směru wji je podobná parabole s rameny mířícími vzhůru — pokud
tedy budeme klesat po jednom jejím rameni, očekáváme, že absolutní hod-
nota derivace se bude zmenšovat. Pokud toto neplatí (tedy pokud ∂Eae

∂wji
(t) a

∂Eae

∂wji
(t−1) mají stejné znaménko a |∂Eae

∂wji
(t)| ≥ |∂Eae

∂wji
(t−1)|), aproximace selže

a vyjde nám buď nekonečně velký krok nebo krok vedoucí opačným směrem,
než požadujeme (tedy k lokálnímu maximu). Tato situace je ilustrována na
obr. (3.2). Podobný problém s příliš velkým krokem nastane, pokud křivka
chybové funkce sice parabole odpovídá, nicméně hodnoty obou parciálních
derivací se liší jen minimálně.

Obrázek 3.2: Chybná aproximace alg. Quickprop

Pro tyto situace navrhl Fahlman přímočaré řešení — stanovíme si kon-
stantu µ, obvykle označovanou jako tzv. maximální růstový faktor, a pokud
5Malá taxonomická poznámka: Jmenovatel výrazu na pravé straně rov. (3.16) je dis-

krétní aproximací parciální derivace ∂2Eae(w)/∂w2ji, což je diagonální prvek Hessiánu
— pokud uvažujeme pouze diagonální prvky, inverze matice se výrazně zjednoduší. Po-
dobné varianty Newtonovy metody, které pracují se zjednodušenou formou Hessiánu, se
souhrnně označují jako pseudonewtonovské.
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je krok algoritmu v absolutní hodnotě větší než µ-krát předchozí krok, místo
úpravy váhy danou rov. (3.17) ji vypočteme jako ∆wji(t) = µ ·∆wji(t− 1).
Optimální velikost konstanty µ je do určité míry závislá na řešené úloze,
nicméně Fahlman na základě experimentů určil jako optimální velikost pro
většinu problémů hodnotu 1, 7.
Druhou problematickou situací je pak samotný první krok algoritmu,

resp. situace, kdy úprava některé váhy wji vyjde v kroku t rovna nule,
nicméně v kroku t+1 je kvůli změnám ostatních synaptických vah parciální
derivace ∂Eae

∂wji
(t+1) nenulová. V takovém případě se nenacházíme v lokálním

minimu, nicméně podle rov. (3.17) nám vychází úprava váhy v kroku t + 1
(a tedy i v krocích t+ 2, t+ 3. . .) opět rovna nule.
I pro tento problém Fahlman navrhl poměrně přímočaré řešení: pokud

mají obě parciální derivace stejné znaménko nebo je jedna z nich rovna
nule, přidáme v každém kroku k vypočtené úpravě vah ještě hodnotu η ·
∂Eae

∂wji
(t) (tedy změnu váhy používanou klasickým algoritmem backpropa-

gation). V opačném případě vypočtenou úpravu ponecháme beze změny,
abychom se „nevytlačiliÿ z nalezeného minima paraboly.
Algoritmus 6 ukazuje algoritmus Quickprop zapsaný v pseudokódu.

Algoritmus 6 Algoritmus Quickprop
Vypočti ∆wji(t) podle rov. (3.17)
if |∆wji(t)| > µ · |∆wji(t− 1)| then
{Krok je příliš velký, je třeba jej omezit}
∆wji(t) = µ ·∆wji(t− 1)
end if
if ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t− 1) ≥ 0 then

{Přidáme krok backpropagation algoritmu}
∆wji(t) = ∆wji(t) + η · ∂Eae

∂wji
(t)

end if
wji(t+ 1) = wji(t) + ∆wji(t)

Algoritmus Quickprop může mít vzhledem ke zmíněným problematickým
situacím obtíže s konvergencí při řešení některých úloh ([R96], str. 212). M.
Pfister a R. Rojas proto navrhli hybridní algoritmus, kombinující algoritmy
Quickprop a Rprop, nazývaný QRprop.
Algoritmus QRprop používá stejně jako Rprop strategii lokálních učících

konstant. U každé synaptické váhy si pamatujeme kromě její poslední změny
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a hodnoty aktuální parciální derivace ∂Eae

∂wji
(t) i hodnoty dvou posledních

parciálních derivací ∂Eae

∂wji
(t− 1) a ∂Eae

∂wji
(t− 2). Na jejich základě rozhodujeme

o velikosti prováděného skoku.
Rozlišujeme tři situace:

• pokud mají parciální derivace ∂Eae

∂wji
(t) a ∂Eae

∂wji
(t − 1) stejné znaménko,

předpokládáme, že minimum leží před námi, a provádíme kroky algo-
ritmu Rprop, abychom se k němu rychle přiblížili.

• pokud se znaménko obrátilo (tedy pokud ∂Eae

∂wji
(t) · ∂Eae

∂wji
(t − 1) < 0),

znamená to, že jsme v předchozím kroku učinili příliš velký skok a
minimum přeskočili. V takovém případě nebudeme na rozdíl od algo-
ritmu Rprop měnit hodnotu učící konstanty ani samotné váhy, místo
toho si pouze nastavíme „značkuÿ přiřazením ∂Eae

∂wji
(t) := 0.

• pokud je jedna z parciálních derivací ∂Eae

∂wji
(t) nebo ∂Eae

∂wji
(t − 1) rovna

nule, znamená to, že jsme si buď v předchozím kroku nastavili značku,
nebo že jsme se svým skokem trefili přímo do lokálního minima. V kaž-
dém případě jsme blízko „cílového boduÿ, a použijeme hodnoty ∂Eae

∂wji
(t)

a ∂Eae

∂wji
(t − 2) pro vypočtení nové hodnoty učící konstanty ηji pomocí

algoritmu Quickprop, který je v případě, že oba body leží blízko sebe,
přesnější než dříve zmíněné „osahávání terénuÿ, prováděné algoritmem
Rprop.

Protože parciální derivaci ∂Eae

∂wji
ovlivňují změny ostatních synaptických

vah, mohlo by se nám stát, že se její hodnota posune tak „nešikovněÿ, že pou-
žitá aproximace parabolou nevyjde. Výslednou hodnotu ηji si proto omezíme
shora konstantou 1/u a zdola konstantou d, používanými v krocích algoritmu
Rprop.
Hodnota dolní meze byla zvolena empiricky — ukázalo se, že její příliš

malé hodnoty způsobují určité problémy s konvergencí. Její nastavení na
hodnotu d, která je typicky rovna 0.5, tyto problémy řeší. Hodnota horní
meze 1/u je pak určitým kompromisem: na jednu stranu potřebujeme snížit
velikost učící konstanty — pohybujeme v oblasti minima a je tedy nutné
dělat jemné kroky — na druhou stranu se však potřebujeme co nejrychleji
„zotavitÿ, pokud aproximace parabolou selže. Použití hodnoty 1/u nám ve-
likost příslušné učící konstanty sníží, zároveň však zaručuje, že se v případě
selhání aproximace můžeme dostat na její původní hodnotu během jediného
kroku.

36



Algoritmus 7 ukazuje algoritmus QRprop zapsaný v pseudokódu.

Algoritmus 7 Algoritmus QRprop
if ∂Eae

∂wji
(t− 1) · ∂Eae

∂wji
(t) = 0 then

{Trefili jsme minimum nebo je nastavena „značkaÿ}
if ∂Eae

∂wji
(t) 6= ∂Eae

∂wji
(t− 2) = 0 then

q = max(d,min( 1
u
, |

∂Eae
∂wji

(t)

∂Eae
∂wji

(t−2)− ∂Eae
∂wji

(t)
|))

else
q = 1

u

end if
end if
{Adaptace učící konstanty}
if ∂Eae

∂wji
(t− 1) · ∂Eae

∂wji
E(t) > 0 then

ηji(t) = min(ηji(t− 1) · u, ηmax)
else if ∂Eae

∂wji
(t− 1) · ∂Eae

∂wji
(t) < 0 then

ηji(t) = ηji(t− 1)
else

ηji(t) = max(ηji(t− 1) · q, ηmin)
end if
{Úprava váhy, stejná jako u algoritmu Rprop}
if ∂Eae

∂wji
(t− 1) · ∂Eae

∂wji
(t) ≥ 0 then

∆wji(t) = −ηji(t) · sgn(∂Eae

∂wji
(t))

wji(t+ 1) = wji(t) + ∆wji(t)
end if
{Nastavení „značkyÿ}
if ∂Eae

∂wji
(t− 1) · ∂Eae

∂wji
(t) < 0 then

∆jiE(t) := 0
end if

3.9 Algoritmus weight perturbation

Algoritmus weight perturbation patří do třídy tzv. relaxačních metod. Tato
třída zahrnuje techniky, kdy je některá z vah perceptronové sítě mírně po-
změněna („perturbovánaÿ) a vypočtená nová chyba sítě je porovnána přímo
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s chybou sítě původní; v závislosti na jejich rozdílu se poté určí úprava
perturbované váhy.
Úprava je dána vzorcem

∆wji(t) = −η
E

Wji
ae (t)− E

wji
ae (t)

β
, (3.18)

kde E
Wji
ae (t) označuje chybu sítě po změně váhy wji o zvolené β � 1 a

E
wji
ae (t) chybu původní sítě — jedná se tedy o diskrétní aproximaci parciální
derivace ∂Eae(t)

∂wji(t)
. Tento krok iterativně opakujeme, přičemž váhu vybíráme

náhodně.
Popsaný algoritmus není příliš efektivní, nicméně používá se například

v některých druzích čipů, kde je třeba implementovat učící algoritmus per-
ceptronové sítě s minimálními požadavky na hardware.
Další použití je pak přímo programátorské: diskrétní aproximace, užitá

v rov. (3.18) se výborně hodí pro ladící účely — lze pomocí ní snadno ověřit,
zda je backpropagation algoritmus naprogramován korektně. Pro dostatečně
malou hodnotu β (např. 0.00001) by se měly rozdíly jednotlivých parciál-
ních derivací ∂Eae

∂wji
vypočtených pomocí backpropagation algoritmu a pomocí

diskrétní aproximace uvedené v rov. (3.18) blížit nule.

3.10 Shrnutí

V této kapitole jsme si ukázali některé běžně používané učící algoritmy.
Postupovali jsme od jednoduchého backpropagation algoritmu přes třídu
algoritmů s adaptivním krokem až k metodám druhého řádu a hybridní
metodě QRprop, která poslední dva zmíněné postupy kombinuje. Nakonec
jsme si uvedli „exotičtějšíÿ příklad v podobě algoritmu weight perturbation.
Uvedený výčet pochopitelně není kompletní (z ostatních metod zmiňme

například metodu sdružených gradientů nebo oblíbený Levenberg – Marquar-
dtův algoritmus), nicméně poskytuje určitou představu o tom, jaké postupy
se při hledání minima chybové funkce používají.
Následující kapitoly jsou věnovány implementaci perceptronové sítě, kte-

rá v rámci této práce vznikla, a výsledkům jejího testování na různých vstup-
ních datech pro různá nastavení učících parametrů.
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Kapitola 4

Agenti AMLP a Ahypnos

V rámci této práce byli vytvořeni agenti AMLP a Ahypnos, určení pro běh
v multiagentním systému BANG31. Agent AMLP je určen k tvorbě a učení
perceptronových sítí, agent Ahypnos byl vytvořen pro generování grafického
uživatelského rozhraní pro ostatní agenty v systému. Tato kapitola je věno-
vána detailům jejich implementace.
Je rozdělena do tří částí: v první z nich se stručně seznámíme se systémem

BANG3 a se způsobem, jakým spolu agenti v tomto systému komunikují, ve
zbývajících dvou se budeme věnovat samotným agentům Ahypnos a AMLP.

4.1 BANG3

BANG3 je distribuovaný multiagentní systém určený pro tvorbu hybrid-
ních modelů umělé inteligence, vytvořený v roce 2001 v České akademii věd
v programovacím jazyku C++.
Poskytuje prostředí, v němž jednotliví agenti běží, komunikují spolu a

navzájem využívají svých služeb. Tato komunikace je řešena zasíláním XML
zpráv, používajících zjednodušenou syntaxi (viz příloha C).
Samotný mechanismus přijímání zpráv je implementován pomocí tzv.

Triggerů — ty si lze představit jako jako metody jednotlivých tříd repre-
zentujících agenty, k nimž je připojena stanovená XML šablona. Agent je
schopen přijmout zprávu, pokud má vytvořen Trigger, jehož šablona této
zprávě odpovídá.

1http://bang.sf.net
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Obrázek 4.1: Schéma funkce agenta Ahypnos

4.2 Agent Ahypnos

Agent Ahypnos byl vytvořen pro účely poskytování grafického uživatelského
rozhraní (dále jen GUI) ostatním agentům v systému BANG. Při jeho im-
plementaci jsem použil volně dostupnou knihovnu FOX-Toolkit2, napsanou
v jazyce C++. Rozhodl jsem se pro ni především z důvodů její dobré pře-
nositelnosti mezi různými operačními systémy.
Agent Ahypnos tvoří určitou „přizpůsobovací vrstvuÿ mezi knihovnou

FOX-Toolkit a XML zprávami, pomocí nichž agenti v systému BANG ko-
munikují. Na obrázku 4.1 je schematicky znázorněna jeho funkce.
Princip je jednoduchý: Pokud chce některý agent zobrazit své GUI, vy-

tvoří agenta Ahypnos a zašle mu zprávu se žádostí o tvorbu okna, následo-
vanou žádostmi o tvorbu jednotlivých prvků, které má toto okno obsahovat.
Agent Ahypnos poté tyto zprávy přijme a na jejich základě zavolá příslušné
funkce knihovny FOX-Toolkit, které zajistí vykreslení jednotlivých prvků.
Komunikace pochopitelně probíhá oběma směry — pokud uživatel vyvolá
nějakou sledovanou událost (např. stiskne tlačítko), agent Ahypnos ji za-
chytí a upozorní agenta, jehož GUI má na starosti3, zasláním odpovídající
zprávy.
Důvodem pro vytvoření samostatného agenta pro tvorbu GUI namísto

přímého používání FOX-Toolkit nebo jiné knihovny byl úmysl zcela oddělit
to, „co agent děláÿ od toho, „co agenta řídíÿ. Jelikož je BANG3 distribu-
ovaný systém, jeho agenti mohou běžet na různých strojích a komunikovat
spolu po síti — je tedy možné, aby GUI běželo na jiném počítači než samotné
jádro aplikace.
Při implementaci agenta Ahypnos jsem rozdělil zdrojový kód na dvě lo-

gicky oddělené části: první část zajišťuje komunikaci agenta Ahypnos s kni-

2www.fox-toolikt.org
3tento agent bude nadále označován jako „naslouchající agentÿ
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hovnou FOX-Toolkit, druhá potom představuje jakýsi „agentový obalÿ, ne-
boli rozhraní pro komunikaci agenta Ahypnos s ostatními agenty, kteří chtějí
využívat jeho služeb. Toto rozdělení jsem se rozhodl zachovat i v následují-
cím textu.

4.2.1 Interface agent – knihovna FOX-Toolkit

Jednotlivé prvky GUI (hlavní okno, tlačítka atp.) jsou vytvořeny jako ob-
jekty, odvozené od základní třídy knihovny FOX-Toolkit FXObject. Díky
objektově-orientovanému návrhu této knihovny je „rozšiřování sortimentuÿ
agentem poskytovaných prvků relativně snadné — stačí jej odvodit od pří-
slušného předka (případně ještě třídy BANGGUIObject, viz níže) a přidat
požadované vlastnosti. Abych udržel kód konsistentní a přehledný, stanovil
jsem si několik pravidel, kterými jsem se při implementaci řídil.
Každé GUI má jedno hlavní okno, reprezentované objektem BANGWindow.

Tato třída poskytuje metody pro vytváření všech ostatních prvků a je tedy
nutné instanciovat ji jako první.
Tvorba veškerých ostatních prvků GUI je řešena voláním příslušných

metod hlavního okna — tyto metody začínají slovem „createÿ (tedy např.
k vytvoření tlačítka slouží metoda BANGWindow::createButton). V těle této
metody jsou následně volány konstruktory odpovídajících objektů a vytvo-
řený prvek je zařazen na správné místo v rámci okna — k tomuto účelu
slouží speciální prvky, tzv. layout managery.
Protože po některých prvcích požadujeme, aby uměly dynamicky mě-

nit svou podobu (příkladem může být změna textu u popisku) a protože
všechny prvky jsou vytvářeny až za běhu aplikace, musíme si na ně uchová-
vat nějakým způsobem odkaz. Pro tyto účely poskytuje třída BANGWindow
metody addObject a findObject, sloužící k přidání, resp. nalezení přísluš-
ného prvku.
Všechny objekty, reprezentující prvek měnitelný za běhu aplikace, jsou

kromě třídy FXObject odvozeny i od třídy BANGGUIObject, která implemen-
tuje prázdné metody pro standardní změny prvků (skrytí/zviditelnění prvku,
změnu jeho popisku apod.) — tyto metody jsou v jednotlivých třídách od-
povídajícím způsobem přetíženy. Po vytvoření instance objektu je zavolána
metoda BANGWindow::addObject, v jejímž těle je prvek přetypován na typ
BANGGUIObject a vložen do seznamu prvků, uchovávaného hlavním oknem
aplikace. Metoda BANGWindow::findObject poté v tomto seznamu hledá
podle jmen jednotlivých prvků (v rámci GUI unikátních textových řetězců
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určených uživatelem při žádosti o vytvoření prvku, viz dále).
Pokud uživatel vyvolá nějakou sledovanou událost (např. stiskne tla-

čítko), je zavolána odpovídající obslužná metoda hlavního okna. Ta zajiš-
ťuje, aby byl o zachycené události informován naslouchající agent.

4.2.2 Interface agent – agent

Jak bylo zmíněno, na straně agenta, který využívá služeb agenta Ahypnos,
má žádost o vytvoření prvku formu XML zprávy. Aby bylo vytváření jednot-
livých prvků intuitivnější, stanovil jsem jednotný formát, který musí zasílaná
zpráva splňovat:

• request create (typ_prvku)
. . . params
(povinné parametry)
. . . optional params
(nepovinné parametry)

V povinné části zprávy jsou uvedeny parametry, které danému prvku
logicky přísluší — tedy např. u tlačítka je povinným parametrem zpráva,
která se má při jeho stisknutí poslat naslouchajícímu agentovi, u popisku je
jím pak text, který popisek obsahuje.
Nepovinné parametry tvoří údaje, které je možné si nějakým způsobem

„domysletÿ, a nastavit tak nějaké jejich rozumné výchozí nastavení — typic-
kým příkladem jsou rozměry prvku, které se při výchozím nastavení počítají
podle rozměrů okna aplikace.
Aby bylo možné jednotlivé prvky měnit za běhu programu, musíme se

se na ně umět nějakým způsobem odkazovat. Agent Ahypnos toto řeší po-
jmenováváním vytvářených objektů — každému prvku lze ve zprávě se žá-
dostí o jeho vytvoření nastavit parametr „nameÿ a poté pomocí zprávy
request change widget měnit jeho vlastnosti (mechanismus těchto změn
je popsán v části 4.2.1). Samotná zpráva se žádostí o změnu prvku má po-
dobný tvar jako zpráva pro jeho vytvoření:

• request change widget
. . . params
. . . . name (jméno_prvku)
. . . optional params
(měněné parametry),
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kde jméno_prvku označuje název prvku GUI, který hodláme měnit.
Podrobné popisy jednotlivých zpráv, kterým agent Ahypnos rozumí, jsou

uvedeny v příloze B.

4.2.3 Vytvoření jednoduchého GUI

Demonstrujme si práci agenta Ahypnos na jednoduchém ukázkovém pří-
kladě. Vytvoříme si okno se dvěma vertikálně uspořádanými prvky: popis-
kem „Stiskni měÿ a tlačítkem, které po stisknutí zašle naslouchajícímu agen-
tovi zprávu request say hello world.
Jak bylo řečeno, nejprve je třeba vytvořit hlavní okno aplikace. Toho

docílíme zasláním zprávy:

• request create window
. . . params
. . . optional params
. . . . . title "Hello world"
. . . . . w 200
. . . . . h 100

Jak je vidět, zpráva request create window nemá žádné povinné para-
metry. Uvedením popsaných nepovinných parametrů vytvoříme okno s roz-
měry 200x100 bodů a popiskem „Hello worldÿ.
Protože chceme další prvky přidat pod sebe, vytvoříme si nejprve spe-

ciální prvek, tzv. layout manager, sloužící k automatickému uspořádávání
prvků.

• request create layout
. . . params
. . . . name "panel"
. . . optional params
. . . . . type $CInt(VERTICAL_FRAME)

Vytvořený layout je typu VERTICAL FRAME, který uspořádává jed-
notlivé prvky postupně pod sebe. Zpráva má jediný povinný parametr name,
kterým layout manageru přiřadíme název — v tomto případě ho pojmenu-
jeme „panelÿ. Ostatním prvkům, které do tohoto layout manageru budeme
chtít přiřadit, poté pouze nastavíme nepovinný parametr layout na hodnotu
„panelÿ a agent Ahypnos se již postará o jejich správné uspořádání.
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Obrázek 4.2: Okno „Hello worldÿ

Zbývá nám tedy vytvořit popisek a tlačítko. Odpovídající zprávy vypa-
dají následovně.
Pro vyvoření nápisu:

• request create label
. . . params
. . . . text "Stiskni mě"
. . . optional params
. . . . . layout "panel"

A pro vytvoření tlačítka:

• request create button
. . . params
. . . . msg request say hello
. . . . label "Hello world"
. . . optional params
. . . . . layout "panel"

Jak bylo zmíněno, oba tyto prvky jsme umístili do vertikálního layout
manageru „panelÿ, vytvořeného v předchozím kroku — Ahypnos při zpraco-
vání zprávy tento layout manager vyhledá a vytvářené prvky do něj automa-
ticky přiřadí. Zpráva request create label má jediný povinný parametr
text, určující obsah popisku, zpráva request create button má nepo-
vinné parametry dva — parametr msg určující zprávu, která bude zaslána
naslouchajícímu agentovi při stisknutí tlačítka, a parametr label, který ur-
čuje text, napsaný na tlačítku.
Naše jednoduché okno můžeme vidět na obr. 4.2.
Pomocí uvedených zpráv jsme tedy vytvořili okno s nápisem ”Stiskni

mě” a tlačítkem, které zasílá naslouchajícímu agentovi námi určenou zprávu.
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Agent Ahypnos nás přitom komunikací s knihovnou FOX-Toolkit odstiňuje
od samotného mechanismu vykreslování prvků, zařizuje jejich vyhledávání
podle přiřazených jmen a zajišťuje mechanismus upozorňující naslouchají-
cího agenta při vyvolání sledované události (stisknutí tlačítka).
Tento způsob tvorby GUI je poměrně snadno použitelný a přirozený —

pomocí XML zpráv se s agentem „bavímeÿ o tom, co chceme v GUI mít.
V povinné části každé zprávy mu poté říkáme, jaký prvek chceme vlastně
vytvořit, v nepovinné pomocí volitelných parametrů upřesňujeme, jak bude
tento specifický prvek vypadat.

4.3 Agent AMLP

Agent AMLP je určen pro generování a trénování vrstevnatých perceptro-
nových sítí. Nabízí různé učící algoritmy a umožňuje dynamické nastavování
jejich parametrů pro optimalizaci učícího procesu. Je možné ovládat jej po-
mocí příkazové řádky prostředí BANG3 nebo, pokud máme k dispozici počí-
tač s nainstalovanou knihovnou FOX-Toolkit, můžeme využít služeb agenta
Ahypnos pro zobrazení uživatelsky přívětivějšího GUI.
Zdrojový kód agenta AMLP je podobně jako u agenta Ahypnos rozdělen

na dvě logicky oddělené složky: první z nich představuje perceptronová síť
s různými trénovacími algoritmy, druhou částí je potom samotný agent, který
síť „krmí datyÿ a zajišťuje její rozhraní pro komunikaci s ostatními agenty,
respektive uživatelem.

4.3.1 Perceptronová síť

Síť je implementována jako objekt CPerceptronNetwork, odvozený od zá-
kladní třídy CStruct, zajišťující určité standardní služby prostředí BANG
(např. správu paměti nebo možnost uložení objektu na disk ve formátu
XML).
Hlavním hlediskem při návrhu sítě byla její snadná rozšiřitelnost, tedy

aby případné přidávání dalších učících algoritmů bylo co nejjednodušší. Je
proto stanovena jasná hierarchie metod, které se v průběhu učícího procesu
volají. Tato hierarchie je schematicky znázorněna na obr. 4.3.
Interface učícího procesu sítě se skládá ze dvou metod: iterate a update-

WeightsAfterEpoch. Metoda iterate se volá v každé iteraci učícího pro-
cesu (tedy při předložení jednoho vzoru z trénovací množiny) a zajišťuje
provedení příslušných výpočtů požadovaných daným algoritmem — pokud
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Obrázek 4.3: Schéma kroku učícího algoritmu

tento algoritmus funguje na principu „onlineÿ4, provede se oproti „offlineÿ
algoritmům navíc úprava synaptických vah (na obr. 4.3 je toto znázorněno
přerušovanou čarou).
Metoda updateWeightsAfterEpoch se poté volá na konci každé epochy

(tedy po předložení všech vzorů z trénovací množiny) a zajišťuje úpravy
synaptických vah pro „offlineÿ algoritmy. Pokud je používaný algoritmus
typu „onlineÿ, metoda neprovede žádnou operaci a pouze se vrátí.
Jak je patrné z obr. 4.3, obě tyto metody volá přímo agent AMLP — sa-

motný objekt CPerceptronNetwork neposkytuje žádnou metodu typu „tra-
inUntil. . .ÿ, která by zajišťovala běh učícího algoritmu až do splnění některé
z ukončovacích podmínek. Tato metoda byla místo toho přesunuta o úroveň
výše a implementována až v agentovi AMLP; toto rozdělení podle našeho
mínění lépe odpovídá představě, kdy agent běží „nadÿ sítí jako její řídící pr-
vek a umožňuje tak uživateli větší kontrolu nad průběhem učícího procesu.
Pro výpočet chyby sítě v dané iteraci slouží metoda countError, která

pouze sečte chybové signály perceptronů výstupní vrstvy. Typicky se proto
používá v kombinaci s metodou forwardPhase, která zajišťuje provedení
dopředné fáze učícího algoritmu.
Pro výpočet výstupu sítě na zadaných datech je určena metoda produce-

Output, která pro zadaný vstupní vektor vrátí výstupy perceptronů poslední
vrstvy sítě ve formě vektoru reálných čísel.
V současné době jsou implementovány čtyři různé učící algoritmy: bac-

4viz kapitola 3
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kpropagation s momentovou konstantou (k dispozici je jeho online i offline
varianta), dále Rprop, Quickprop a QRprop.

4.3.2 Agent

Agent AMLP byl vytvořen pro ovládání perceptronové sítě popsané v před-
chozím oddílu. Jeho úkolem je řídit učící proces a zajišťovat interface pro
komunikaci s ostatními agenty, kteří chtějí perceptronovou sít využívat.
Interface agenta byl navržen s důrazem na jednoduchost používání —

spuštění učícího procesu se proto skládá z posloupnosti pěti jasně oddělených
kroků:

1. Načtení vstupních dat, stanovení počtu vstupů a výstupů

2. Stanovení počtu skrytých vrstev a vybudování struktury sítě

3. Zvolení učícího algoritmu, nastavení příslušných parametrů

4. Stanovení ukončovacích podmínek

5. Zaslání požadavku pro zahájení učení

Všechny zmíněné kroky jsou realizovány pomocí příslušných XML zpráv.
Tyto zprávy a jejich podrobný popis jsou uvedeny v příloze B.
Agent AMLP je schopen pracovat se třemi různými množinami vstup-

ních dat — trénovací, ověřovací a testovací. Každá z těchto množin musí
být uložena v samostatném souboru, pro jehož podobu byla kvůli usnad-
nění zpracování dat stanovena jednotná forma (viz příloha D). Aby mohl
být zahájen učící proces, musí být agentovi poskytnuta alespoň trénovací
množina.
Otevření těchto množin ovlivňuje i kritéria pro zastavení učícího procesu.

K dispozici jsou tři: maximální počet kroků algoritmu, minimální dosažená
chyba a GL kritérium pro předčasné zastavení5. Pokud je otevřena pouze tré-
novací množina, je možné použít pouze první dvě zmíněné podmínky s tím,
že chyba sítě je měřena na trénovací množině. Pokud je otevřena i ověřovací
množina, agent AMLP začne měřit chybu na ní a je možné využít i GL kri-
térium. Agent si v tomto případě rovněž uchovává konfiguraci synaptických
vah, při níž bylo dosaženo nejnižší chyby — po zastavení učícího procesu je
tak možné se k ní vrátit.
5viz kapitola 3
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Obrázek 4.4: Stavový diagram agenta AMLP

Samotný proces učení je možné kdykoliv v jeho průběhu pozastavit, ulo-
žit konfiguraci sítě na disk ve formátu XML, a poté v něm pokračovat, pří-
padně jej spustit znovu, pokud jeho průběh neodpovídá našim představám.
Aby bylo jasně dáno, kdy lze kterou operaci provést, rozeznává agent čtyři
různé stavy, mezi nimiž může přecházet. Na obr. 4.4 je znázorněn stavový
diagram.
Šipkami jsou označeny akce, které způsobují přechod mezi stavy. Počá-

tečním stavem je stav „idleÿ. Akce load odpovídá nahrání dříve uložené
perceptronové sítě, akce init odpovídá reinicializaci synaptických vah, re-
spektive vybudování nové sítě s odlišnou strukturou. Akce stop criterion
označuje naplnění jedné ze stanovených podmínek pro zastavení učícího pro-
cesu, akce run, pause a continue odpovídají postupně zahájení, pozastavení
a pokračování v učícím procesu. A nakonec akce change s.c. continue
označuje změnu ukončovacích podmínek a návrat k učícímu procesu.

4.3.3 Spuštění učícího procesu

Způsob práce agenta AMLP nejlépe ilustrujeme na nasledujicim příkladu:
ukážeme si posloupnost zpráv, jimiž spustíme učící proces pro trénovací mno-
žinu „cancer1.trainÿ. Jako ověřovací množinu použijeme data ze souboru
„cancer1.valÿ a nastavíme dvě ukončovací podmínky — maximální počet
epoch omezíme hodnotou 1500 a pro prevenci přeučení použijeme GL krité-
rium s hodnotou α = 5. Po zastavení učícího procesu se vrátíme k nejlepšímu
dosaženému nastavení synapických vah a otestujeme výslednou chybu sítě na
testovací množině „cancer1.testÿ. Nakonec uložíme výstupy sítě na testovací
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množině do souboru „cancer1.outÿ
Jak bylo popsáno v předchozí části, spuštění učícího procesu se skládá

z pěti oddělených kroků. Prvním z nich je otevření trénovací a ověřovací
množiny. Toho dosáhneme zasláním dvou zpráv:

• request open DataSourceTrain
. . "cancer1.train"

• request open DataSourceVal
. . "cancer1.val"

Agent AMLP si z otevřených souborů sám zjistí počet vstupů a výstupů
perceptronové sítě. Druhým krokem je nastavení počtu skrytých vrstev a
vybudování sítě. Tomu odpovídá zpráva:

• request build network
. . $sizes

kde sizes označuje celočíselný vektor, jehož složky odpovídají počtům
perceptronů ve skrytých vrstvách sítě (směrem od vstupní vrstvy, tedy zleva
doprava). Pro úspešné vybudování sítě je třeba zadat alespoň jednu skrytou
vrstvu s alespoň jedním perceptronem.
Třetím krokem je volba učícího algoritmu a nastavení jeho parametrů.

Jako učící algoritmus vybereme například algoritmus Rprop:

• request set var TrainingAlgorithm
. . value $MLP_ALG_BP_RPROP

Tento algoritmus má čtyři parametry: konstanty LrUp a LrDown, ur-
čující zvětšení, resp. zmenšení učící konstanty dané váhy v každém kroku,
a konstanty LrMax a LrMin omezující maximální, resp. minimální velikost
těchto konstant. Jejich výchozí nastavení jsou v popsaném pořadí 1.2, 0.5,
20 a 1E-6. Ponecháme je tak.
Čtvrtým krokem je nastavení ukončovacích kritérií. Nejprve nastavíme

maximální počet iterací na 10 000:

• request set var MaxIterations
. . value 10000

Druhým ukončovacím kritériem je GL kriterium s hodnotou α = 5.
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• request set var GL
. . value 5

Posledním krokem je pak samotné spuštění učícího procesu. K tomu je
určena jednoduchá zpráva

• request run

Po zaslání této zprávy agent přejde do stavu „learningÿ. Až bude splněna
některá ze stanovených ukončovacích podmínek, učení se zastaví a agent pře-
jde do stavu „finishedÿ. Abychom se vrátili k nejlepší nalezené síti, použijeme
zprávu

• request load BestWeights

Nyní otestujeme tuto síť na testovací množině. Tuto množinu otevřeme
zprávou

• request open DataSourceTest
. . "cancer1.test"

Chybu na testovací množině zjistíme zasláním zprávy

• request count TestSetError

Obdržená odpověď má podobu zprávy ok $error, kde error je reálné
číslo odpovídající zjištěné chybě.
A nakonec pokud chceme uložit výstupy sítě na testovací množině do

souboru „cancer1.outÿ, použijeme zprávu

• request dump TestSet
. file "cancer1.out"

Jak bylo zmíněno, pokud máme k dispozici počítač s nainstalovanou kni-
hovnou FOX-Toolkit, může agent AMLP využít služeb agenta Ahypnos pro
zobrazení GUI. Ovládání se poté řídí stejnými pravidly, jaké byly popsány
výše, o zasílání jednotlivých zpráv se však stará agent Ahypnos v reakci
na akce vyvolané uživatelem (např. stisknutí tlačítka run, zvolení učícího
algoritmu apod.).
GUI poskytuje stejné možnosti jako přímé ovládání pomocí XML zpráv,

navíc však dává k dispozici graf, do něhož zakresluje průběh chybové funkce
sítě na trénovací a ověřovací množině — je tak možné snadno kontrolovat, jak
si učící proces vede (zda chybová funkce neosciluje, případně zda již nedošlo
k přeučení). Popis ovládání agenta AMLP pomocí grafického rozhraní je
uveden v příloze A.
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Kapitola 5

Výsledky experimentů

V této kapitole jsou shrnuty výsledky testování implementované perceptro-
nové sítě na dvou sadách vstupních dat při použití různých učících algo-
ritmů. První testovanou úlohou je klasický problém XOR, druhou úlohou je
problém Cancer1 z kolekce testovacích příkladů Proben11.
Pokud chceme srovnávat dva algoritmy, musíme si nejprve stanovit ně-

jaká kritéria, podle nichž rozhodneme, který z testovaných algoritmů je lepší
— algoritmus, který potřebuje 10 kroků, přičemž každý z nich trvá hodinu,
můžeme sotva prohlásit za lepší než algoritmus, který potřebuje kroků 1000,
ale každý z nich trvá setinu sekundy.
Jedním z použitelných kritérií je tedy čas, který učící algoritmus potře-

buje, aby zkonvergoval. Porovnávání podle uběhnutého času má však i své
nevýhody — do výsledků se může promítnout stránkování operačního sys-
tému, případně procesy běžící v pozadí, navíc je závislé na použitém hard-
ware.
Tyto problémy odstraníme, pokud budeme uvažovat jako kritérium počet

epoch do zkonvergování algoritmu. Tím se zbavíme závislosti na hardware,
na druhou stranu však kritérium není vhodné pro algoritmy, jejichž časové
nároky se navzájem liší (tedy provádějí odlišné počty operací).
Při testování učících algoritmů implementovaných agentem AMLP jsou

uvažována obě kritéria. Pro srovnávání jednoho algoritmu s různými nasta-
veními parametrů je jako kritérium brán počet epoch do zkonvergování, pro
vzájemné porovnávání algoritmů je poté jako kritérium uvažován uběhlý
čas.
Protože průběh učících algoritmů závisí na počátečních hodnotách sy-

1http://page.mi.fu-berlin.de/p̃rechelt/Biblio/1994-21.pdf
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naptických vah sítě, které volíme náhodně, je pro získání smysluplných vý-
sledků nutné algoritmus na dané úloze několikrát zopakovat a získané údaje
statisticky vyhodnotit. Je přitom nutné vyřešit situaci, kdy algoritmus ne-
zkonverguje — pro účely následujících testů v takovém případě získanou
hodnotu nebudeme při výsledném zhodnocení uvažovat. Pokud nicméně al-
goritmus nezkonverguje ve více než polovině případů, prohlásíme jej (při
daném nastavení jeho parametrů) pro řešení dané úlohy nevhodným.
Pokud máme údaje z jednotlivých běhů algoritmu, můžeme za výslednou

hodnotu prohlásit například aritmetický průměr jednotlivých pozorování,
nebo jejich medián. Protože ve výsledcích, získaných pro jednotlivé běhy
algoritmu, mohou být v důsledku „nešťastnéhoÿ, resp. „šťastnéhoÿ výběru
počátečních vah hodnoty výrazně menší nebo větší než je většina ostatních,
budeme brát jako výslednou hodnotu medián, který je v porovnání s arit-
metickým průměrem „odolnějšíÿ vůči odlehlým pozorováním.
Pro všechny úlohy v testu je použita chybová funkce zmiňovaná v kapi-

tole 3; výsledná hodnota je navíc ještě kvůli zajištění nezávislosti na veli-
kosti trénovací množiny znormována počtem předkládaných vzorů. Výsledná
chyba sítě je tedy vypočtena jako:

Eae =
1
2N

N∑
n=1

q∑
j=1

yj(n)− dj(n),

kde N je počet vzorů trénovací množiny, q je počet perceptronů ve vý-
stupní vrstvě sítě, yj(n) označuje skutečný výstup jtého výstupního per-
ceptronu v nté iteraci a dj(n) jeho očekávaný výstup.
Jako aktivační funkce byla ve všech úlohách použita logistická sigmoida

s parametrem λ = 1.
Všechny testy probíhaly na notebooku ASUS A4B00K s procesorem

AMD Athlon 64 3000+, 512 MB RAM s operačním systémem Ubuntu Linux
5.10.

5.1 Problém XOR

Tato úloha je klasickým problémem pro testování perceptronových sítí. Lo-
gická funkce XOR přijímá jako vstup dvě binární hodnoty a vrací hodnotu 1,
pokud jsou vstupní hodnoty různé, respektive hodnotu 0, pokud jsou vstupní
hodnoty stejné. Úkolem sítě je naučit se funkci XOR aproximovat.
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Každý učící algoritmus (při daném nastavení parametrů) byl spuštěn na
vstupních datech dvacetkrát. Vzhledem k tomu, že trénovací množina obsa-
huje pouze čtyři vzory a cílem algoritmu je naučit se tyto vzory přesně, od-
padá problém s případnou přeučeností sítě a chybu můžeme měřit přímo na
trénovací množině. Cílovou chybou byla ve všech případech hodnota 0.001.
Pokud této hodnoty algoritmus nedosáhl během stanoveného maximálního
počtu 20 000 iterací, je to považováno, jako že algoritmus nezkonvergoval.
Ve všech případech byla použita perceptronová síť s jednou skrytou vrst-

vou obsahující dva perceptrony.

učící mom. čas stand. počet stand. nezkonv.
konstanta konstanta odchylka epoch odchylka
0.2 0.0 0.7279 ±0.1900 6565 1167.66 0
0.2 0.2 0.6158 ±0.2951 5352 2495.59 1
0.2 0.5 0.3583 ±0.0544 3012 452.12 5
0.2 0.8 0.1546 ±0.0867 1336 760.29 2
0.5 0.0 0.3035 ±0.0499 2632 461.78 6
0.5 0.2 0.2444 ±0.0342 2055 304.28 3
0.5 0.5 0.1513 ±0.1077 1295 940.07 3
0.5 0.8 0.0638 ±0.0139 529.5 125.01 4
0.8 0.0 0.2128 ±0.0361 1741 312.74 4
0.8 0.2 0.1680 ±0.0471 1344 338.23 2
0.8 0.5 0.1071 ±0.028 919 242.56 3
0.8 0.8 0.0397 ±0.0110 335.5 94.66 2

Tabulka 5.1: Offline varianta BP algoritmu

Tabulka 5.1 ukazuje výsledky offline varianty algoritmu backpropagation
pro různé hodnoty učící konstanty a momentu. Je patrné výrazné zrychlení
konvergence při zvětšení učící konstanty, rovněž je velmi dobře pozorovatelný
pozitivní vliv momentové konstanty.
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učící mom. čas stand. počet stand. nezkonv.
konstanta konstanta odchylka epoch odchylka
0.2 0.0 1.1491 ±0.3800 6576 2180.66 1
0.2 0.2 0.9841 ±0.2462 5279 1359.21 1
0.2 0.5 0.6229 ±0.2043 3396 1062.18 2
0.2 0.8 0.2549 ±0.4777 1382 2532.98 2
0.5 0.0 0.4753 ±0.1233 2576 654.03 1
0.5 0.2 0.4094 ±0.1402 2210 761.49 4
0.5 0.5 0.2514 ±0.0537 1345 311.84 3
0.5 0.8 0.1108 ±0.0197 568 104.50 3
0.8 0.0 0.3424 ±0.1889 1676 884.95 3
0.8 0.2 0.2648 ±0.0222 1413 147.21 7
0.8 0.5 0.1498 ±0.6373 816.5 3428.76 4
0.8 0.8 0.0756 ±0.0397 360 192.10 1

Tabulka 5.2: Online varianta BP algoritmu

Tabulka 5.2 ukazuje výsledky online varianty algoritmu backpropagation
pro různé hodnoty učící konstanty a momentu. Stejně jako v předchozím
případě, i tady je patrné výrazné zrychlení konvergence při zvětšení učící
konstanty, přičemž je stejně jako v předchozím případě patrný pozitivní vliv
momentové konstanty.

učící µ čas stand. počet stand. nezkonv.
konstanta odchylka epoch odchylka
0.2 1.7 0.0092 ±0.0289 65 248.30 9
0.4 1.7 0.0077 ±0.0031 50 24.01 7
0.6 1.7 0.0085 ±0.0231 57 182.49 8
0.8 1.7 0.0069 ±0.0315 44 247.47 8

Tabulka 5.3: Algoritmus Quickprop

V tabulce 5.3 jsou uvedeny výsledky algoritmu Quickprop pro různé hod-
noty učící konstanty. Je vidět určitý vliv její velikosti na rychlost konver-
gence, z počtu nezkonvergovaných běhů je nicméně patrné, že algoritmus
Quickprop měl s úlohou XOR poměrně značné problémy.
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u d ηmax ηmin čas stand. počet stand. nezkonv.
odchylka epoch odchylka

1.2 0.5 50 1E-6 0.0126 ±0.0239 70 65.44 7
1.1 0.5 50 1E-6 0.0148 ±0.0079 88 53.45 11
1.2 0.5 1 1E-6 0.0155 ±0.0084 95 57.87 6
1.1 0.5 1 1E-6 0.0160 ±0.0102 102 68.32 9

Tabulka 5.4: Algoritmus Rprop

Tabulka 5.4 ukazuje výsledky algoritmu Rprop. Nejlepších výsledků algo-
ritmus dosahoval s prvním zvoleným nastavením parametrů, ovšem při všech
testovaných konfiguracích měl značné problémy s konvergencí — v jedné
variantě nastavení pak algoritmus nezkonvergoval v nadpolovičním počtu
případů.

u d ηmax ηmin čas stand. počet stand. nezkonv.
odchylka epoch odchylka

1.2 0.5 50 1E-6 0.0103 ±0.0026 50 12.58 11
1.1 0.5 50 1E-6 0.0119 ±0.0073 59.5 38.78 8
1.2 0.5 1 1E-6 0.0159 ±0.0131 80.5 75.06 12
1.1 0.5 1 1E-6 0.0110 ±0.0037 52.5 16.77 8

Tabulka 5.5: Algoritmus Qrprop

Poslední tabulka 5.5 shrnuje výsledky testování algoritmu QRprop. Z tes-
tovaných algoritmů měl na úloze XOR největší obtíže — ve dvou případech
nezkonvergoval v nadpolovičním počtu běhů.
Při vzájemném srovnání jednotlivých algoritmů, nám vychází nejlépe

algoritmus Quickprop, který na úloze XOR konvergoval o něco rychleji a
bezpečněji než algoritmy Rprop a QRprop. Online i offline varianta stan-
dardního backpropagation algoritmu byly velmi výrazně pomalejší, nicméně
oproti „pokročilýmÿ algoritmům konvergovaly obecně bezpečněji. Online va-
rianta backpropagation pak byla na úloze XOR nejpomalejším testovaným
algoritmem.
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5.2 Problém Cancer1

Úloha Cancer1 spočívá v klasifikaci prsního nádoru jako zhoubného nebo ne-
zhoubného na základě zkoumání tkáňových buněk. Soubor dat obsahuje 525
vzorů, každý z nich má 9 vstupů a 2 výstupy. Tyto vzory jsou reprezento-
vány reálnými čísly z intervalu [0, 1]. Pro prevenci přeučení byla vstupní data
rozdělena na trénovací množinu, do níž bylo zařazeno prvních 375 vzorů, a
ověřovací množinu se zbylými 150 vzory.
Stanovili jsme dvě ukončovací podmínky — maximální počet epoch byl

omezen hodnotou 3000, druhou podmínkou bylo GL kritérium s hodnotou
α = 5, přičemž chyba na ověřovací množině byla měřena jednou za pět
epoch. Pokud algoritmus během max. počtu epoch nesplnil GL kritérium,
je to považováno, jako že nezkonvergoval. Po zastavení algoritmu jsme se
vrátili k nejlepšímu dosaženému nastavení synaptických vah a vyhodnotili
chybu na testovací množině, obsahující 174 vzorů.
Tabulky s výslednými hodnotami testů jsou pro přehlednost rozděleny

do dvou částí. Údaje v nich se vztahují k nejlepšímu nalezenému nastavení
synaptických vah.
Každý učící algoritmus byl při daném nastavení parametrů na vstupních

datech spuštěn desetkrát. Perceptronová síť měla ve všech případech dvě
skryté vrstvy s pěti a čtyřmi perceptrony (bráno směrem od vstupní vrstvy
k výstupní).

učící mom. chyba stand. chyba stand. chyba stand.
konst. konst. trén. odch. ověř. odch. test. odch.
0.005 0.3 0.0286 ±0.00021 0.0195 ±0.00028 0.0112 ±0.00041
0.005 0.7 0.0284 ±0.00172 0.0188 ±0.00042 0.0114 ±0.00045
0.01 0.3 0.0286 ±0.00024 0.0186 ±0.00056 0.0111 ±0.00057
0.01 0.7 0.0286 ±0.00279 0.0187 ±0.00079 0.0113 ±0.00044

Tabulka 5.6: Offline varianta BP algoritmu, 1. část
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učící mom. čas stand. počet stand. nezkonv.
konst. konst. odch. epoch odch.
0.005 0.3 39.81 ±4.55 875 ±101.51 1
0.005 0.7 18.53 ±32.84 417.5 ±732.40 0
0.01 0.3 20.57 ±1.914 460 ±40.35 2
0.01 0.7 9.364 ±26.746 212.5 ±599.37 0

Tabulka 5.7: Offline varianta BP algoritmu, 2. část

Tabulky 5.6 a 5.7 ukazují výsledky offline varianty backpropagation al-
goritmu. Protože trénovací množina obsahuje 375 vzorů, byla hodnota učící
konstanty nastavena na poměrně nízkou hodnotu, aby se zamezilo příliš vel-
kým změnám vah, které by mohly vést k oscilaci chybové funkce. Stejně jako
u úlohy XOR je patrný výrazně pozitivní vliv momentové konstanty — při
jejím zvýšení algoritmus konvergoval přibližně 2x rychleji.

učící mom. chyba stand. chyba stand. chyba stand.
konst. konst. trén. odch. ověř. odch. test. odch.
0.005 0.3 0.0285 ±0.00019 0.0187 ±0.00045 0.0116 ±0.00044
0.005 0.7 0.0285 ±0.00084 0.0189 ±0.00048 0.0110 ±0.00038
0.01 0.3 0.0284 ±0.00024 0.0190 ±0.00056 0.0112 ±0.00057
0.01 0.7 0.0289 ±0.00177 0.0187 ±0.00049 0.0108 ±0.00071

Tabulka 5.8: Online varianta BP algoritmu, 1. část

učící mom. čas stand. počet stand. nezkonv.
konst. konst. odch. epoch odch.
0.005 0.3 87.31 ±7.17 980 ±81.68 0
0.005 0.7 39.14 ±57.98 440 ±652.48 0
0.01 0.3 51.52 ±63.85 577.5 ±712.73 0
0.01 0.7 19.63 ±4.40 220 ±48.99 0

Tabulka 5.9: Online varianta BP algoritmu, 2. část

V tabulkách 5.8 a 5.9 jsou uvedeny výsledky online varianty backpropa-
gation algoritmu. Stejně jako u offline varianty byla učící konstanta nasta-
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vena na poměrně nízkou hodnotu pro zamezení případným oscilacím chybové
funkce. Opět je zřejmý pozitivní vliv momentové konstanty, kdy algoritmus
při jejím zvýšení konvergoval podobně jako u offline varianty přibližně 2x
rychleji.

učící µ chyba stand. chyba stand. chyba stand.
konst. trén. odch. ověř. odch. test. odch.
0.005 1.7 0.0284 ±0.00075 0.0192 ±0.00045 0.0114 ±0.00056
0.01 1.7 0.0284 ±0.00104 0.0199 ±0.00063 0.0117 ±0.00071
0.03 1.7 0.0281 ±0.07138 0.0201 ±0.07042 0.0119 ±0.08085
0.05 1.7 0.0285 ±0.08131 0.0201 ±0.0805 0.0115 ±0.0925

Tabulka 5.10: Algoritmus Quickprop, 1. část

učící µ čas stand. počet stand. nezkonv.
konst. odch. epoch odch.
0.005 1.7 1.697 ±0.492 37.5 ±7.52 0
0.01 1.7 1.441 ±0.910 32.5 ±19.60 0
0.03 1.7 1.953 ±1.7477 42.5 ±41.37 0
0.05 1.7 1.337 ±1.5831 30 ±27.90 0

Tabulka 5.11: Algoritmus Quickprop, 2. část

V tabulkách 5.10 a 5.11 jsou shrnuty výsledky algoritmu Quickprop. Při
hodnotách učící konstanty vyšších než 0.01 algoritmus v několika bězích
hned na počátku běhu osciloval a byl zastaven GL kritériem. V tabulce se to
projevilo vysokými hodnotami standardních odchylek chyb na všech třech
množinách.
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u d ηmax ηmin chyba stand. chyba stand. chyba stand.
trén. odch. ověř. odch. test. odch.

1.2 0.5 50 1E-6 0.0280 ±0.0013 0.0215 ±0.0014 0.0114 ±0.0015
1.1 0.5 50 1E-6 0.0274 ±0.0017 0.0221 ±0.0013 0.0112 ±0.0099
1.2 0.5 1 1E-6 0.0284 ±0.0030 0.0210 ±0.0007 0.0120 ±0.0013
1.1 0.5 1 1E-6 0.0281 ±0.0007 0.0221 ±0.0010 0.0114 ±0.0009

Tabulka 5.12: Algoritmus Rprop, 1. část

u d ηmax ηmin čas stand. počet stand. nezkonv.
odch. epoch odch.

1.2 0.5 50 1E-6 2.281 ±1.598 45 ±37.36 0
1.1 0.5 50 1E-6 2.794 ±1.697 62.5 ±37.65 0
1.2 0.5 1 1E-6 1.814 ±1.592 40 ±36.22 0
1.1 0.5 1 1E-6 2.049 ±0.552 45 ±11.30 0

Tabulka 5.13: Algoritmus Rprop, 2. část

Tabulky 5.12 a 5.13 ukazují výsledky algoritmu Rprop. Algoritmus kon-
vergoval poměrně rychle a bezpečně. Výsledné hodnoty chyby na ověřovací
množině jsou mírně vyšší než u předchozích algoritmů, nicméně chyba na
testovací množině vychází přibližně stejná.

u d ηmax ηmin chyba stand. chyba stand. chyba stand.
trén. odch. ověř. odch. test. odch.

1.2 0.5 50 1E-6 0.0315 ±0.0039 0.0217 ±0.0011 0.0122 ±0.0022
1.1 0.5 50 1E-6 0.0303 ±0.0020 0.0222 ±0.0008 0.0128 ±0.0018
1.2 0.5 1 1E-6 0.0312 ±0.0026 0.0217 ±0.0018 0.0114 ±0.0015
1.1 0.5 1 1E-6 0.0300 ±0.0024 0.0214 ±0.0014 0.0125 ±0.0024

Tabulka 5.14: Algoritmus QRprop, 1. část
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u d ηmax ηmin čas stand. počet stand. nezkonv.
odch. epoch odch.

1.2 0.5 50 1E-6 1.510 ±0.478 27.5 ±9.94 0
1.1 0.5 50 1E-6 1.848 ±0.572 35 ±12.7 0
1.2 0.5 1 1E-6 1.410 ±0.607 30 ±11.10 0
1.1 0.5 1 1E-6 1.633 ±0.4024 36.5 ±6.68 0

Tabulka 5.15: Algoritmus QRprop, 2. část

V tabulkách 5.14 a 5.15 jsou shrnuty výsledky algoritmu QRprop. Po-
dobně jako u algoritmu Rprop, i v tomto případě jsou hodnoty chyb na
ověřovací množině mírně vyšší, výsledná chyba na testovací množině je však
opět přibližně stejná, jako u ostatních testovaných algoritmů.
Při vzájemném srovnání vychází na úloze Cancer1 jako nejlepší algoritmy

Quickprop a QRprop, které oba konvergovaly velmi rychle. Mírně pomalejší
byl algoritmus Rprop, nejdelší dobu potřebovaly pro konvergenci obě vari-
anty algoritmu backpropagation. Online varianta algoritmu backpropagation
byla stejně jako na úloze XOR z testovaných algoritmů nejpomalejší.

60



Kapitola 6

Shrnutí

V této práci jsme popsali některé běžně používané učící algoritmy perceptro-
nových sítí a shrnuli jsme problémy, kterým při učení perceptronových sítí
čelíme.
V rámci práce vznikli dva agenti určení pro běh v multiagentním sys-

tému BANG3 — agent AMLP pro tvorbu a učení perceptronových sítí a
agent Ahypnos pro tvorbu obecného grafického uživatelského rozhraní. Oba
agenti byli vytvářeni s důrazem na snadnou rozšiřitelnost, tedy aby případné
přidávání nových učících algoritmů, resp. prvků grafického rozhraní, bylo co
nejjednodušší. Implementovány byly čtyři různé učící algoritmy: backpropa-
gation v „onlineÿ i „offlineÿ variantě, algoritmus s adaptivním krokem Rprop
a dva algoritmy druhého řádu Quickprop a QRprop.
V závěru práce jsme prezentovali výsledky testování perceptronové sítě

vytvořené pomocí agenta AMLP na dvou sadách vstupních dat s použitím
všech implementovaných algoritmů.
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Příloha A

Uživatelská dokumentace

A.1 Kompilace a spuštění prostředí BANG3

Pro kompilaci systému BANG3 je nutný operační systém odpovídající stan-
dardu POSIX (např. Linux, OpenBSD, FreeBSD nebo Irix) a překladač
jazyka C++. Doporučeným překladačem je GNU C++ 3.x, nicméně jiné
překladače by měly fungovat rovněž. Pro kompilaci systému BANG3 s GUI
agentem Ahypnos je navíc nutná nainstalovaná knihovna FOX-Toolkit1 verze
1.6.
Soubory se zdrojovým kódem systému BANG3 jsou k dispozici na při-

loženém cd. Pro kompilaci systému BANG3 bez agenta Ahypnos, zadejte
uvnitř kořenového adresáře BANGu příkaz ./configure. Pro verzi s agen-
tem Ahypnos zadejte příkaz ./configure --with-fox=FOX-1.6.
Po proběhnutí konfigurace a vygenerovaní potřebných souborů spusťte

příkazem make kompilaci.

A.2 Spuštění GUI

Po zkompilovaní souborů spusťte soubor run-dervish, který otevře příka-
zovou řádku prostředí BANG3. Pro vytvoření agenta AMLP zadejte příkaz
lat AMLP. Na terminál by se měla v případě úspěšného spuštění agenta vy-
psat zpráva podobná této:

Launch:AMLP
CLink(7:62)

1http://www.fox-toolkit.org
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Tato zpráva značí, že agent AMLP byl vytvořen a je možné zaslat mu
požadavek na vytvoření okna. Pro zobrazení GUI zadejte příkaz s r create
window (tento příkaz je nutné potvrdit dvakrát klávesou enter). Během ně-
kolika sekund se objeví okno pro ovládání agenta AMLP.
Pro ukončení systému BANG zadejte příkaz halt.

A.3 Ovládání agenta AMLP pomocí GUI

Okno GUI je rozděleno do tří svislých panelů. Každý z těchto panelů je dále
rozdělen na jednotlivé logicky oddělené části označené popisky — tyto části
jsou vyznačeny na obr. A.1.

Obrázek A.1: GUI agenta AMLP

V části 1 (popisek „Open data setsÿ) se nachází dvě textová pole pro
určení trénovací a ověřovací množiny.

• pole „Training setÿ určuje soubor obsahující trénovací množinu. Počá-
teční hodnota je ””, žádná trénovací množina tedy není po spuštění
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GUI otevřena. Při zadání relativní cesty je výchozím adresářem adresář
„data/ÿ v kořenovém adresáři BANGu. Pro uzavření aktuální tréno-
vací množiny zadejte prázdný řetězec. Poznámka: Stisknutím tlačítka
set bude smazána aktuální vybudovaná síť.

• pole „Validation setÿ určuje soubor obsahující ověřovací množinu. Po-
čáteční hodnota je ””, žádná ověřovací množina tedy není po spuštění
GUI otevřena. Při zadání relativní cesty je výchozím adresářem adresář
„data/ÿ v kořenovém adresáři BANGu. Pro uzavření aktuální ověřo-
vací množiny zadejte prázdný řetězec. Poznámka: Pro úspěšné otevření
ověřovací množiny je třeba nejprve otevřít trénovací množinu.

Část 2 (popisek „Save test set resultsÿ) obsahuje prvky, určené pro práci
s testovací množinou.

• pole „Test setÿ určuje soubor obsahující testovací množinu. Počáteční
hodnota je ””, žádná testovací množina tedy není po spuštění GUI
otevřena. Při zadání relativní cesty je výchozím adresářem adresář
„data/ÿ v kořenovém adresáři BANGu. Pro uzavření aktuální testovací
množiny zadejte prázdný řetězec.

• pole „Fileÿ určuje soubor, do nějž se mají vypsat výsledky sítě na
testovacích datech. Při zadání relativní cesty je výchozím adresářem
kořenový adresář BANGu. Upozornění: Původní obsah souboru se po
otevření pomocí tohoto pole maže!

• tlačítko „Count errorÿ — po stisknutí vypočte a v pravé části okna
zobrazí chybu na zadané testovací množině.

• tlačítko „Save resultsÿ slouží k uložení výsledků sítě na testovacích
datech. Výsledky budou uloženy v souboru, nastaveném v poli „Fileÿ.

Část 3 (popisek „Stop criteriaÿ) je určena pro stanovení ukončovacích
podmínek učícího procesu. Při nastavení hodnoty kritéria na 0 nebude toto
kritérium v průběhu učícího procesu použito.

• pole „Epochsÿ určuje maximální počet epoch do zastavení učícícho
algoritmu.

• pole „Errorÿ určuje minimální chybu na trénovací množině (v případě
otevření ověřovací množiny na ověřovací množině), po jejímž dosažení
se učící algoritmus zastaví.
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• pole „Generalization lossÿ stanovuje hodnotu α pro GL kritérium.

Část 4 (popisek „Load/save network as XMLÿ) obsahuje prvky sloužící
k nahrání/uložení perceptronové sítě ve formátu XML.

• pole „Fileÿ určuje soubor, obsahující dříve uloženou síť, resp. soubor,
do něhož bude uložena aktuální síť. Při zadání relativní cesty je vý-
chozím adresářem kořenový adresář BANGu.

• tlačítko „Saveÿ uloží síť ve formátu XML do stanoveného souboru.
Pozn.: Původní obsah souboru bude touto operací přepsán!

• tlačítko „Loadÿ nahraje síť uloženou v souboru stanoveném v poli
„Fileÿ. Poznámka: Pro úspěšné nahrání sítě je třeba mít otevřenou
trénovací nebo testovací množinu.

Část 5 (popisek „Learningÿ) slouží k výběru učícího algoritmu, aktivační
funkce a rozmezí intervalu hodnot pro inicializaci synaptických vah.

• nabídka „Activation functionÿ určuje aktivační funkci perceptronů. Na
výběr jsou logistická sigmoida (s parametrem λ = 1) a hyperbolická
tangenta.

• nabídka „Training algorithmÿ slouží k výběru učícího algoritmu. Na
výběr jsou učící algoritmy Backpropagation (online a offline varianta),
Rprop, Quickprop a QRprop.

• nabídka „Weights Initializationÿ určuje rozmezí intervalu hodnot po-
užitých pro počáteční nastavení synaptických vah. Ná výběr jsou in-
tervaly (−1, 1) a (−0.5, 0.5).

Část 6 (popisek „Parametersÿ) slouží k nastavení parametrů zvoleného
učícího algoritmu

• pole „Learning rateÿ určuje hodnotu učící konstanty.

• pole „Momentumÿ určuje hodnotu momentové konstanty.

Pokud je v části 5 zvolen učící algoritmus RProp nebo QRprop, část
6 bude skryta a místo ní se na pravé straně okna objeví nový panel pro
stanovení parametrů těchto učících algoritmů.
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• pole „Learning rate step upÿ určuje hodnotu parametru u.

• pole „Learning rate step downÿ určuje hodnotu parametru d.

• pole „Learning rate maxÿ určuje hodnotu parametru ηmax.

• pole „Learning rate minÿ určuje hodnotu parametru ηmin.

Část 7 (popisek „Network structureÿ) je určena pro vytvoření perceptro-
nové sítě a zobrazování její struktury.

• popisek „Inputsÿ zobrazuje počet vstupů sítě (je automaticky nastaven
podle otevřené trénovací množiny).

• popisek „Outputsÿ zobrazuje počet výstupních perceptronů sítě (je
automaticky nastaven podle otevřené trénovací množiny).

• pole „Hidden layersÿ je určeno pro zvolení počtu perceptronů ve skry-
tých vrstvách sítě. Vstupem tohoto pole je seznam přirozených čísel
oddělených mezerami; tato čísla určují počty perceptronů ve skrytých
vrstvách, bráno zleva doprava. Např. vstup „1 2 3ÿ tedy odpovídá per-
ceptronové síti se třemi skrytými vrstvami, které obsahují postupně
zleva doprava jeden, dva a tři perceptrony. Poznámka: Pro úspěšné
vybudování sítě je třeba nejprve otevřít trénovací množinu a zadat
alespoň jednu skrytou vrstvu s nejméně jedním perceptronem.

Část 8 (popisek „Network controlsÿ) obsahuje tři tlačítka pro ovládání
učícího procesu a tlačítko pro návrat k nejlepšímu dosaženému nastavení
synaptických vah.

• tlačítko „Runÿ spouští učící proces. Pokud se agent AMLP nachází ve
stavu „pausedÿ, má toto tlačítko popisek „Run againÿ a slouží k rei-
nicializaci synaptických vah a opětovnému spuštění učícího procesu.

• tlačítko „Continueÿ slouží k pokračování pozastaveného učícího pro-
cesu.

• tlačítko „Pauseÿ pozastavuje právě běžící učící proces.

• tlačítko „Load best weightsÿ nahraje nejlepší dosažené nastavení sy-
naptických vah v tomto běhu algoritmu. Poznámka: Toto nastavení se
ukládá, pouze pokud je otevřena ověřovací množina.
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V části 9 (popisek „LOGÿ) se nachází textové pole určené pro výpisy
probíhajících událostí.
Část 10 (popisek „Strip lengthÿ) slouží k určení počtu epoch, po nichž

bude do vykreslovaného grafu zanesena nová hodnota. Pokud je otevřena
ověřovací množina, je také možné zde nastavit počet epoch, po nichž se
vyhodnotí chyba na ověřovací množině.

• pole „Epochs until redrawing the graphÿ určuje počet epoch, po nichž
bude do grafu zakreslena nová hodnota chyby na trénovací množině.

• pole „Epochs until validation set runÿ určuje počet epoch, po nichž
se vyhodnotí chyba na ověřovací množině. Tato chyba je při otevřené
ověřovací množině používána pro vyhodnocení ukončovacích kritérií
(viz část 3). Vypočtená hodnota chyby bude zakreslena do grafu.

V části 11 se nachází graf, zobrazující chybu sítě na trénovací a ověřovací
množině (pokud je otevřena). Rovněž se zde nacházejí popisky, zobrazující
kromě uvedených chyb i chybu na testovací množině, aktuální epochu a stav
agenta AMLP.

• tlačítko „Clear graphÿ slouží k vymazání hodnot zanesených do grafu.

A.4 Příklad – spuštění učícího procesu

Ovládání agenta AMLP pomocí GUI se řídí stejnými pravidly, jaká byla po-
psána v kapitole 4. Ukážeme si nyní příklad, uvedený v kapitole 4, provedený
pomocí GUI.
Pro otevření trénovací a ověřovací množiny jsou určena dvě vstupní pole

v části 1. Zadejte do pole „Training setÿ řetězec „cancer1.trainÿ a stisk-
něte tlačítko set. Agent AMLP načte ze stanoveného souboru požadovaná
data. Pro otevření ověřovací množiny zadejte do pole „Validation setÿ řetězec
„cancer1.valÿ a stiskněte tlačítko set. Testovací množina se otevře podobným
způsobem v části 2 (zadejte řetězec „cancer1.testÿ).
Ukončovací podmínky se nastavují v části 3. Do pole „Epochsÿ vložte

hodnotu 1500 a stiskněte tlačítko set. Pro nastavení GL kritéria vložte do
pole „Generalization lossÿ hodnotu 5 a stiskněte tlačítko set.
Učící proces se spustí tlačítkem „Runÿ v části 8. Do grafu v pravé části

okna se budou v průběhu učícího procesu vykreslovat aktuální hodnoty
chyby na trénovací a ověřovací množině.
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Po zastavení učícího procesu nahrajte pomocí tlačítka „Load best wei-
ghtsÿ v části 8 nejlepší dosažené nastavení synaptických vah. Výsledná chyba
sítě na testovací množině se vypočte stisknutím tlačítka „Count errorÿ v části
2.
Pro uložení výsledků sítě na testovací množině zadejte do pole „Fileÿ

řetězec „cancer1.outÿ a stiskněte tlačítko „Save resultsÿ.
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Příloha B

Popis zpráv přijímaných agenty
Ahypnos a AMLP

V této příloze jsou uvedeny XML zprávy, příjímané agenty Ahypnos a AMLP.
Pro jejich zápis byla použita zjednodušená syntaxe, popsaná v příloze C.

B.1 Agent Ahypnos

B.1.1 Vytvoření prvku

Zpráva pro vytvoření prvku GUI má obecný tvar

• request create (typ_prvku)
. . . params
(povinné parametry)
. . . optional params
(nepovinné parametry)

Povinné i nepovinné parametry se liší podle typu vytvářeného prvku,
nicméně některé nepovinné parametry se u většiny prvků opakují. Jmenovitě
jde o tyto:

• options — tento parametr slouží k určení konstant rozeznávaných
knihovnou FOX-Toolkit, ovlivňujících podobu vytvářeného prvku (viz
dokumentace knihovny FOX-Toolkit)

• pos — tento parametr má dva potomky x a y, určující souřadnice
levého horního bodu prvku v rámci příslušného layout manageru. Při
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výchozím nastavení parametru options u layout manageru, do něhož
je prvek zařazen, je tento parametr ignorován.

• w — určení šířky prvku. Při výchozím nastavení parametru options
u layout manageru, do něhož je prvek zařazen, je tento parametr ig-
norován.

• h — určení výšky prvku. Při výchozím nastavení parametru options
u layout manageru, do něhož je prvek zařazen, je tento parametr ig-
norován.

• name — pojmenování prvku pro účely jeho pozdějšího vyhledávání.
Toto jméno musí být v rámci GUI unikátní. Parametr name je u ně-
kterých prvků GUI povinný.

• layout— určení layout manageru, do něhož bude vytvářený prvek při-
řazen. Pokud není tento parametr nastaven, použije se výchozí layout
manager, řadící prvky do okna postupně vedle sebe zleva doprava.

• label— stanovení popisku, který bude u vytvořeného prvku zobrazen

Agent Ahypnos rozeznává následující zprávy pro vytvoření prvku:

hlavní okno:

• request create window
. . . params
. . . optional params
. . . . . title $CString::title
. . . . . w $Cint::w
. . . . . h $Cint::h

Tuto zprávu je třeba agentovi Ahypnos zaslat jako první. Nemá žádné
povinné parametry, nepovinný parametr w určuje šířku okna, nepo-
vinný parametr h jeho výšku.

Změna velikosti okna:

• request resize
. . x $CInt::x
. . y $Cint::y
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Nepovinné parametry x a y určují novou šířku a výšku okna.

layout manager:

• request create layout
. . . params
. . . . name $CString::name
. . . optional params
. . . . . type $CInt::type
. . . . . layout $CString::layout
. . . . . options $CInt::options
. . . . . pos
. . . . . . x $CInt::x
. . . . . . y $CInt::y
. . . . . w $Cint::w
. . . . . h $Cint::h
. . . . . visibility $CInt::visibility

Tento prvek slouží k vytvoření layout manageru pro automatické za-
rovnávání zařazených prvků. Povinný parametr name určuje jméno
vytvářeného layout manageru. Nepovinný parametr type určuje typ
layout manageru: VERTICAL_FRAME uspořádává prvky postupně pod
sebe shora dolů, výchozí hodnotou je HORIZONTAL_FRAME, který uspo-
řádává prvky postupně vedle sebe zleva doprava. Nepovinný parametr
visibility určuje počáteční viditelnost layout manageru, při nasta-
vení na hodnotu 0 nebude layout manager (ani prvky v něm obsažené)
po vytvoření zobrazen.

tlačítko:

• request create button
. . . params
. . . . msg $msg
. . . . label $CString::label
. . . optional params
. . . . . name
. . . . . layout $CString::layout
. . . . . options $CInt::options
. . . . . pos
. . . . . . x $Cint::x
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. . . . . . y $Cint::y

. . . . . w $Cint::w

. . . . . w $Cint::h

. . . . . enabled $CInt::enabled

Povinný parametr msg určuje zprávu, která bude při stisknutí tlačítka
zaslána naslouchajícímu agentovi. Druhý povinný parametr label ur-
čuje popisek tlačítka. Parametr enabled určuje počáteční stav tlačítka
— při hodnotě 0 bude po vytvoření nepřístupné (nebude možné je
stisknout).

vstupní pole:

• request create inputbox
. . . params
. . . . var $var
. . . optional params
. . . . . name $CString:name
. . . . . layout $CString::layout
. . . . . label $CString::label
. . . . . ncols $CInt::ncols
. . . . . constraint $CInt::constraint

Tento prvek slouží k nastavení proměnné naslouchajícího agenta, ur-
čené povinným parametrem var. Zpráva vytvoří textové pole o délce
ncols znaků a dvě tlačítka — get a set. Stisknutí tlačítka get vypíše
do textového pole obsah příslušné proměnné, stisknutí tlačítka set na-
staví proměnnou naslouchajícího agenta na hodnotu zadanou v texto-
vém poli. Nepovinný parametr constraint určuje typ této proměnné,
možné hodnoty jsou TEXTFIELD_INTEGER, TEXTFIELD_REAL, výchozí
hodnotou je TEXTFIELD_STRING.

popisek:

• request create label
. . . params
. . . . text $CString::text
. . . optional params
. . . . . name $CString:name
. . . . . layout $CString::layout
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. . . . . options $CInt::options

. . . . . pos

. . . . . . x $Cint::x

. . . . . . y $Cint::y

Povinný parametr text určuje obsah popisku.

graf :

• request create graph
. . . params
. . . . name $CString::name
. . . optional params
. . . . . xsteps $CInt::xsteps
. . . . . layout $CString::layout
. . . . . options $CInt::options
. . . . . pos
. . . . . . x $Cint::x
. . . . . . y $Cint::y
. . . . . w $Cint::w
. . . . . h $Cint::h
. . . . . label $CString::label
. . . . . add line color $BANGRGB

Prvek graph slouží k vykreslování jednoduchého grafu. Nepovinný pa-
rametr xsteps určuje počet maximální kroků na ose X, po nichž graf
začne scrolovat, výchozí hodnota je 50. Nepovinný parametr add line
color slouží k přidání nové křivky (pokud bude tento parametr uve-
den vícekrát, za každé uvedení bude přidána nová křivka, indexovány
jsou od nuly). Třída BANGRGB určuje barvu zadané křivky — pře-
dává se pomocí parametrického konstruktoru BANGRGB(r, g, b), kde
jednotlivé argumenty označují červenou, zelenou a modrou barevnou
složku vytvářené křivky.

Vložení hodnoty do grafu:

• request add to graph $CString::name
. . . value $CFloat:value
. . . optional params
. . . . . line $CInt::line
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Parametr name určuje jméno grafu, do něhož bude hodnota přidána.
Parametr value určuje vkládanou hodnotu. Nepovinný parametr line
určuje index křivky, které vkládaná hodnota náleží (pokud nebude
uveden, hodnota se přiřadí křivce s indexem 0).

Smazání všech vložených hodnot:

• request clear graph $CString::name

pop-up nabídka:

• request create optionbox
. . . params
. . . . var $msg
. . . optional params
. . . . . layout $CString::layout
. . . . . name $CString::name
. . . . . options $CInt::options
. . . . . pos
. . . . . . x $Cint::x
. . . . . . y $Cint::y
. . . . . w $Cint::w
. . . . . h $Cint::H
. . . . . label $CString::label
. . . . . item $CString::item

Povinný parametr var určuje proměnnou naslouchajícího agenta, která
bude touto nabídkou nastavována. Tato proměnná musí být typu CInt.
Po zvolení položky bude proměnná nastavena na hodnotu odpovídající
indexu této položky (jednotlivé položky jsou indexovány odshora dolů
počínaje 0). Nepovinný parametr item označuje vkládanou položku
pop-up nabídky; za každý uvedený parametr item bude vytvořena
nová položka.

oddělovač:

• request create separator
. . . params
. . . optional params
. . . . . layout $CString::layout
. . . . . orientation $CInt::orientation
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. . . . . name $CString::name

. . . . . options $CInt::options

. . . . . pos

. . . . . . x $Cint::x

. . . . . . y $Cint::y

. . . . . w $Cint::w

. . . . . h $Cint::h

Vytvoří čáru, sloužící k oddělení vytvářených prvků. Nepovinný para-
metr orientation určuje směr oddělovače. Hodnota VERTICAL_SEPA-
RATOR vytvoří vertikální čáru, výchozí hodnotou je HORIZONTAL_SEPA-
RATOR, který vytvoří vodorovnou čáru.

textové pole (log):

• request create text
. . . params
. . . . name $CString::name
. . . optional params
. . . . . layout $CString::layout
. . . . . options $CInt::options
. . . . . pos
. . . . . . x $Cint::x
. . . . . . y $Cint::y
. . . . . w $Cint::w
. . . . . h $Cint::h
. . . . . label $CString::label

Povinný parametr name určuje jméno textového pole.

Přidání řetězce do textového pole:

• request log name $CString::name
. . value $CString::value

Parametr name určuje jméno textového pole, do něhož bude zapsán
řetězec určený pomocí parametru value. Před řetězec je automaticky
vložen aktuální systémový čas.

okno se zprávou:
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• request show message
. . . caption $CString::caption
. . . text $CString::text

Tato zpráva zobrazí na displeji okno s textem text (tzv. „message
boxÿ). Parametr caption určuje titulek okna se zprávou, parametr
text určuje obsah upozornění.

B.1.2 Změna prvku

Každému prvku, pojmenovanému pomocí parametru name, lze zaslat zprávu
se žádosti o jeho změnu. Tato zpráva má následující tvar.

změna prvku:

• request change widget
. . . params
. . . . name $CString::name
. . . optional params
. . . . . enabled $CInt::enabled
. . . . . change label $CString::label
. . . . . visibility $CInt::visibility
. . . . . update

Povinný parametr name určuje jméno měněného prvku. Nepovinný pa-
rametr enabled určuje přístupnost prvku (0 – nepřístupný, 1 – pří-
stupný). Nepovinný parametr change label určuje změnu popisku
prvku. Nepovinný parametr visibility určuje, zda bude prvek zob-
razen (0 – nezobrazen, 1 – zobrazen). Poslední nepovinný parametr
update slouží k aktualizaci prvku (např. u prvku inputbox ke zno-
vunačtení hodnoty příslušné proměnné).

B.2 Agent AMLP

V této části jsou popsány zprávy přijímané agentem AMLP. Některé ze
zpráv (jmenovitě ty, které nastavují agentovy proměnné) mají obecný tvar

• request set var (jméno_proměnné)
. . value (nová_hodnota)
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Ke každé takové zprávě existuje její protějšek ve tvaru

• request query var (jméno_proměnné)

sloužící ke získání hodnoty uvedené proměnné. Odpovědí na tuto zprávu
je zpráva ve tvaru ok $val, kde val zastupuje hodnotu proměnné. Pro
zprávy typu set var, uvedené v následujícím výčtu, nejsou jejich protějšky
query var pro stručnost uváděny.

B.2.1 Trénovací a ověřovací množina

Pro otevření trénovací množiny je určena zpráva

• request open DataSourceTrain
. . $CString::file

Parametrem file je textový řetezec, udávající soubor obsahující tré-
novací množinu. Agent AMLP z tohoto souboru automaticky zjistí
příslušný počet vstupů a výstupů sítě. Při zaslání nové zprávy pro
otevření trénovací množiny bude aktuální trénovací množina uzavřena.

K otevření ověřovací množiny slouží zpráva:

• request open DataSourceVal
. . $CString::file

Parametrem file je textový řetezec, udávající soubor obsahující ověřo-
vací množinu. Pro úspěšné nahrání dat je nutné nejprve otevřít tréno-
vací množinu. Při zaslání nové zprávy pro otevření ověřovací množiny
bude aktuální ověřovací množina uzavřena.

B.2.2 Testovací množina

Pro otevření testovací množiny je určena zpráva:

• request open DataSourceTest
. . $CString::file

Parametrem file je textový řetezec, udávající soubor obsahující tes-
tovací množinu. Při zaslání nové zprávy pro otevření testovací množiny
bude aktuální testovací množina uzavřena.

Pro výpočet chyby sítě na testovací množině je určena zpráva
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• request count TestSetError

Odpověď na tuto zprávu má tvar ok $error, kde error je reálné číslo,
udávající vypočtenou chybu.

K uložení výsledků sítě na datech z testovacích množiny slouží zpráva

• request dump TestSet
. file $CString::file

Parametrem file je textový řetězec, určující soubor, do něhož budou
výsledky zapsány.

B.2.3 Vybudování sítě

Pro postavení síťové struktury je určena zpráva

• request build network
. . $CInts::hidden_layers

Parametrem hidden_layers této zprávy je celočíselný vektor, určující
počty perceptronů ve skrytých vrstvách sítě (bráno zleva doprava). Pro
úspěšné vybudování sítě musí být nejprve otevřena trénovací množina.
Poznámka: Síť musí obsahovat alespoň jednu skrytou vrstvu s nejméně
jedním perceptronem.

B.2.4 Ukončovací kritéria

Je možné nastavit tři různé podmínky pro zastavení učícího procesu: max.
počet epoch, min. dosaženou chybu na trénovací (resp. ověřovací) množině
a GL kritérium pro prevenci přeučenosti.
Zpráva pro nastavení max. počtu epoch má tvar

• request set var MaxIterations
. . value $CInt::value

Parametrem je celé číslo, určující max. počet epoch.

Zpráva pro nastavení min. dosažené chyby má tvar

• request set var MinError
. . value $CFloat::value

Parametre je reálné číslo, určující minimální chybu na trénovací (resp.
ověřovací) množině, po jejímž dosažení se učící proces zastaví.
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Hodnota α pro GL kritérium se nastaví zprávou

• request set var GL
. . value $CFloat::Value

Parametrem je hodnota konstanty α.

B.2.5 Nastavení učícího algoritmu, inicializace vah a
aktivační funkce

Učící algoritmus je možné vybrat z pěti možností. Každá je reprezentována
celočíselnou konstantou. Zpráva pro výběr algoritmu má tvar

• request set var TrainingAlgorithm
. . value $Cint::value

Parametrem je konstanta určující zvolený učící algoritmus. Možnosti
jsou: MLP_ALG_BP_BATCH pro offline variantu backpropagation algo-
ritmu, MLP_ALG_BP_PATTERN pro online variantu backpropagation al-
goritmu, MLP_ALG_BP_RPROP pro algoritmus Rprop, MLP_ALG_BP_QPROP
pro algoritmus Quickprop a MLP_ALG_BP_QRPROP pro algoritmus QR-
prop.

Pro inicializaci vah lze zvolit dvě rozmezí intervalu, z něhož budou vybí-
rána náhodná čísla. Zpráva má tvar

• request set var TypeOfInitialization
. . value $Cint::value

Parametrem je konstanta určující hranice intervalu. Možnosti jsou:
MLP_INIT_RANDOM1 pro interval (−1, 1) a MLP_INIT_RANDOM2 pro in-
terval (−0.5, 0.5).

Aktivační funkci perceptronů sítě lze zvolit ze dvou možností pomocí
zprávy

• request set var ActivationFunction
. . value $Cint::value

Parametrem je konstanta určující aktivační funkci perceptronů. Mož-
nosti jsou: MLP_FUN_LS pro logistickou sigmoidu (s parametrem λ = 1)
a MLP_FUN_HT pro hyperbolickou tangentu.
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B.2.6 Nastavení parametrů učícího algoritmu

Pro nastavení hodnoty učící konstanty je určena zpráva

• request set var LearningRate
. . value $CFloat::value

Parametrem je nová hodnota učící konstanty.

Pro nastavení hodnoty momentové konstanty je určena zpráva

• request set var MomentumConstant
. . value $CFloat::value

Parametrem je nová hodnota momentové konstanty.

Pro nastavení hodnoty konstanty u pro algoritmy Rprop a QRprop je
určena zpráva

• request set var LRStepUp
. . value $CFloat::value

Parametrem je nová hodnota konstanty u.

Pro nastavení hodnoty konstanty d pro algoritmy Rprop a QRprop je
určena zpráva

• request set var LRStepDown
. . value $CFloat::value

Parametrem je nová hodnota konstanty u.

Pro nastavení hodnoty konstanty ηmax pro algoritmy Rprop a QRprop
je určena zpráva

• request set var LRMax
. . value $CFloat::value

Parametrem je nová hodnota konstanty ηmax.

Pro nastavení hodnoty konstanty ηmin pro algoritmy Rprop a QRprop je
určena zpráva

• request set var LRMin
. . value $CFloat::value

Parametrem je nová hodnota konstanty ηmin.
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B.2.7 Ovládání učícího procesu

Učící proces je možné kdykoliv v jeho průběhu pozastavit a následně obnovit,
případně jej spustit znovu s novým nastavením synaptických vah.
Pro spuštění učícího procesu (resp. opětovné spuštění s novými hodno-

tami synaptických vah) je určena zpráva

• request run

Po přijetí této zprávy agent AMLP inicializuje synaptické váhy a pře-
jde do stavu „learningÿ. Poznámka: Učící proces bude úspěšně spuštěn,
pouze pokud je otevřena alespoň trénovací množina a je vybudována
perceptronová síť.

Učící proces bude pozastaven zasláním zprávy

• request pause

Pro obnovení pozastaveného učícího procesu je určena zpráva

• request continue

B.2.8 Nahrání a uložení sítě

Pokud byl učící proces pozastaven nebo ukončen, je možné uložit perceptro-
novou síť na disk ve formátu XML. K tomu je určena zpráva

• request save $CString::file

Parametrem je textový řetězec, určující soubor, do něhož bude síť ulo-
žena.

Uloženou perceptronovou síť je možné nahrát pomocí zprávy

• request load $CString::file

Parametrem je textový řetězec, určující soubor s uloženou perceptro-
novou sítí.
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B.2.9 Ostatní zprávy

Pro zobrazení GUI je určena zpráva

• request create window

Po přijetí této zprávy bude vytvořen agent Ahypnos a budou mu za-
slány příslušné zprávy pro vytvoření GUI. Poznámka: Tuto zprávu je
agent AMLP schopen přijmout, pouze pokud byl systém BANG zkom-
pilován s knihovnou FOX-Toolkit verze 1.6 (viz příloha A).

Pro nahrání nejlepšího dosaženého nastavení synaptických vah v daném
běhu je určena zpráva

• request load BestWeights

Poznámka: Nejlepší dosažené nastavení vah se ukládá, pouze pokud je
otevřena ověřovací množina.

Pro zjištění hodnoty chyby na trénovací množině je určena zpráva

• query var TrainError

Odpovědí na tuto zprávu je zpráva ve tvaru ok $CFloat, jejímž para-
metrem je hodnota chyby na trénovací množině.

Pro zjištění hodnoty chyby na ověřovací množině je určena zpráva

• query var ValError

Odpovědí na tuto zprávu je zpráva ve tvaru ok $CFloat, jejímž para-
metrem je hodnota chyby na ověřovací množině.

Pro zjištění počtu uběhlých epoch je určena zpráva

• query var EpochNumber

Odpovědí na tuto zprávu je zpráva ve tvaru ok $CInt, jejímž parame-
trem je počet uběhlých epoch.
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Příloha C

Popis zjednodušené XML
syntaxe

Systém BANG3 používá pro zápis XML zpráv, pomocí nichž je řešena komu-
nikace mezi agenty, zjednodušenou syntaxi. Tato syntaxe je použita i v rámci
této práce, protože je pro lidského čtenáře srozumitelnější než standardní zá-
pis XML.

Používání zjednodušené syntaxe se řídí následujícími pravidly:

• Jednotlivé tagy nejsou uzavřeny v závorkách < a >.

• Nepoužívají se uzavírací tagy.

• Nepoužívají se atributy.

• Každý tag je potomkem předchozího tagu, pokud není symbolem tečky
určeno jinak.

• Použití jediné tečky učiní následující tag potomkem kořene stromu
XML zprávy (namísto předchozího tagu).

• Každá další tečka posune tag o jednu úroveň níže ve stromu XML
zprávy. Pokud je na výběr více možností, kudy „sestoupitÿ, vybere se
cesta, odpovídající poslednímu vhodnému vloženému tagu.

• $<name> znamená „vlož na toto místo hodnotu proměnné <name>ÿ
nebo „vlož do do proměnné <name> odpovídající podstrom XML
zprávyÿ.
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• $type::<name> má stejný význam, jako je uveden v předchozím pra-
vidle, ale proměnná <name> je navíc přetypována na typ type.

Příklad 1: Zjednodušený XML strom

request run

odpovídá XML stromu

<request>

<run/>

</request>

Příklad 2: Zjednodušený XML strom

request open DataSourceTrain

. . $CString::file

odpovídá XML stromu

<request>

<open>

<DataSourceTrain>

</DataSourceTrain>

<CString value="...">

</CString value="...">

</open>

</request>

V tagu CString je vložena na místo teček hodnota proměnné file.
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Příklad 3: Zjednodušený XML strom

request create button

. . . params

. . . . msg $zprava

odpovídá XML stromu

<request>

<create>

<button>

<params>

<msg>

podstrom

</msg>

</params>

</button>

</create>

<request>

kde podstrom zastupuje libovolný podstrom XML zprávy, který je uložen
v proměnné zprava.
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Příloha D

Formát vstupního souboru

Pro umožnění jednoduchého načítání vstupních dat byla pro soubory, re-
prezentující trénovací, ověřovací a testovací množinu, stanovena jednotná
forma. Tyto soubory jsou uloženy v textovém formátu. První čtyři řádky
tvoří hlavičku.

• Na první řádce je uveden celkový počet vzorů množiny.

• Na druhé řádce je uveden součet počtu vstupů a výstupů sítě

• Na třetí řádce je uveden počet vstupů sítě

• Na čtrvté řádce je uveden počet výstupů sítě

Na každém dalším řádku je pak vždy uveden seznam čísel odpovída-
jící jednomu páru vstupního a výstupního vektoru. Jednotlivé složky těchto
vektorů jsou odděleny mezerou nebo tabulátorem.

Soubor reprezentující logickou funkci XOR tedy může vypadat například
takto:

4
3
2
1
0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 1.0
1.0 0.0 1.0
1.0 1.0 0.0
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