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extraction from huge amounts of real-world data, the quality of which might be
disputable. Neural networks can help with the solution due to their generalization
capabilities. While working on data mining projects, we have essentially the following
two objectives in real-world applications of feed-forward neural networks. To obtain
applicable results, it is crucial to provide the networks with well-prepared data.
However, it is equally important to choose the right training strategy for the networks
themselves – including network architecture, parameter settings or the training
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adding noise to the data, etc. Yet another way is the modification of the neural network
by structural learning with forgetting, weight decay or early stopping. These techniques
are analyzes both theoretically and experimentally in this thesis. With regard to the
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1 Úvod
Dynamický rozvoj informačních technologií v posledních desetiletích
s sebou přináší mnohá specifika. Jedním z nich je markantní nárůst objemů dat,
se kterými pracují databáze, informační systémy, či samotní uživatelé.
V balících dat lze nepochybně nalézt cenné informace, jejichž extrakce se však
stává stále náročnějším úkolem. Touto problematikou se zabývá obor dobývání
znalostí, který představuje jednu z jen těžko postradatelných disciplín moderní
computer science a dále se bouřlivě rozvíjí. Vrstevnaté neuronové sítě jsou při
dobývání znalostí často využívaným prostředkem, avšak jejich nasazení
na velké množství dat má určitá specifika. Potřebné odchylky v implementaci
ale bohužel nebývají v mnoha případech zohledňovány. Cílem této práce
je proto nalézt vhodný přístup k zapojení vrstevnatých neuronových sítí
do procesu dobývání znalostí.
Vrstevnaté neuronové sítě představují jeden z možných přístupů pro
dobývání znalostí. Reálné projekty v ČR však ukazují, že nejsou zdaleka tou
nejpoužívanější metodou. Proti jejich použití často hovoří složitost,
neprůhlednost a slabá vypovídací hodnota výsledného modelu. Dobýváním
znalostí se na světě zabývá velké množství odborníků i méně zkušených
uživatelů. Jen málo z nich však dokáže popsat funkce jednotlivých parametrů
neuronových sítí, případně navrhnout ideální metodologii pro přípravu dat.
Vrstevnaté neuronové sítě jsou tak často zařazeny mezi složité modely,
k jejichž efektivnímu použití je potřeba pokročilá znalost problematiky.
V opačném případě implementace často volí jiné metody, jako například
logistickou regresi nebo rozhodovací stromy.
K dosažení kvalitních výsledků přitom velmi často stačí jen několik
drobných zásahů do struktury vytvářené sítě, případně modifikace metod pro
přípravu dat. Zkušenosti i odborné články ukazují, že správná volba nastavení
sítě i metod pro přípravu dat může být v závislosti na řešené úloze individuální.
I přesto mnoho experimentů ukazuje, že zřejmě lze nalézt sadu doporučení
k vytváření neuronových sítí a metodám přípravy dat, které vedou k lepším
výsledkům při dobývání znalostí.
Ne všechny úlohy dobývání znalostí jsou řešitelné pomocí vrstevnatých
neuronových sítí. Ty se standardně aplikují na klasifikační úlohy. Příkladem
takové úlohy může být rozhodování o přidělení nebo nepřidělení úvěru žadateli,
který vyplnil žádost s údaji o svém příjmu, rodině atp. Rozhodování mohou
provádět neuronové sítě automaticky. Jsou schopné upravovat svoje parametry
a učit se rozpoznávat předkládané vzory. Hodí se tak k řešení podobných úloh,
neboť dokáží díky naučeným vzorům dobře klasifikovat i neznámé předkládané
vzory – nově příchozí klienty. Správné zařazení vzorů je závislé na kvalitním
klasifikačním modelu, k jehož nalezení přispívají postupy, kterými se zabývá
tato práce.
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Navíc by daný model neměl představovat „černou skříňku“, ale
jednoduchým způsobem „vysvětlit“ i znalosti v něm ukryté. Dobrá interpretace
využívaných pravidel pak boří i další z překážek na cestě k masivnějšímu
nasazování neuronových sítí v procesu dobývání znalostí. Popis nasazení,
možnosti doučení nových informací a extrakce pravidel vytvářejí z práce
komplexnější pomůcku při řešení nejpalčivějších bodů použití vrstevnatých
neuronových sítí.

Základním pohledem na dobývání znalostí se zabývá 2. kapitola. Ve 3.
kapitole je popsán studovaný model vrstevnatých neuronových sítí spolu
s použitým algoritmem učení Backpropagation. Dále jsou zde nastíněny
základní používané modifikace tohoto modelu a techniky podporující
generalizaci extrahovaných znalostí. 4. kapitola se pak zabývá klíčovou etapou
procesu dobývání znalostí – přípravou dat. Ta je v mnohých studiích opomíjena
a často je jí věnován neprávem mnohem menší prostor než samotnému
nasazení a parametrizaci neuronových sítí. 5. kapitola analyzuje výsledky
provedených experimentů, které by měly jednotlivé teze a myšlenky podpořit,
či vyvrátit. Aby bylo dosaženo objektivních výsledků, rozpracovává se větší
množství rozličných úloh. Poslední experiment demonstruje získané znalosti
na reálné úloze. Závěr v 6. kapitole shrnuje výsledky práce.
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2 Dobývání znalostí z dat
Obor dobývání znalostí z dat si klade za cíl co nejlépe extrahovat cenné
informace často z obrovského objemu dat. Z velkého množství záznamů člověk
obvykle nedokáže vlastními silami získat veškeré uložené znalosti. Proto je
k extrakcím informací využíváno mnoha různých výpočetních metod. Dobývání
znalostí je stále obvyklejší disciplínou z důvodu stále narůstajících objemů
uložených dat (tabulka 2.a). Ukládání více údajů umožňují pokročilejší
hardwarové technologie a databázové systémy. Podobně jako počítačové hry
vyžadují stále lepší grafické rozhraní, tak i narůstající požadavky uživatelů si
vynucují ukládání většího množství dat. V nich je obsaženo velké množství
cenných znalostí. Jejich extrakce je klíčová [35].
Průzkum 2003

OLTP databáze

10 TB

Průzkum 2003

Databáze datového skladu

30 TB

Průzkum 2004

Databáze datového skladu spol. Wal-Mart

500 TB

Tabulka 2.a: Objemy dat v největších databázích
Časopis eWeek zveřejnil žebříček největších databází světa roku 2003, 2004.
Jeho část ukazuje, že za jeden rok databáze datového skladu americké společnosti
Wal-Mart
(maloobchodní
řetězec)
mnohonásobně
předstihla
největší
databázi minulého roku.

Proces dobývání znalostí je zatížen mnoha specifiky. Nejen práce
s velkým množstvím dat, ale i chybovost a nepřesnost zaznamenávaných údajů
charakterizují řešené úlohy. Proto daný obor neprobírá pouze metody, jak
získat nové a zajímavé informace z dat, ale navrhuje i přístupy, jak připravit co
nejvhodnějším způsobem data a interpretovat získané výstupy. Celý proces
dobývání znalostí je standardně definován metodologií CRISP-DM (obrázek
2.1) [38].

Obrázek 2.1: Metodologie CRISP-DM
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Standardní metodologie procesu dobývání znalostí z dat. Zachycuje fáze
porozumění řešeného problému spolu s porozuměním dodávaným datům. Následuje
složitá etapa přípravy dat a modelování – samotné vytvoření modelu za pomoci
určitého algoritmu. Model může odpovídat na otázky kladené zadáním. Kvalita
odpovědí je následně zhodnocena a může dojít k nasazení získaných znalostí.

Po analýze problému následuje samotná práce s daty. Zdrojů může být
více a kvalita dat není téměř nikdy zaručena. Řešitel se tak musí vypořádávat
s chybějící referenční integritou, nekorektně vyplněnými nebo dokonce
chybějícími hodnotami. Příkladem tabulky vstupních dat, která je
v databázovém relačním modelu napojena na další tabulky, může být výřez
(2.b).
Číslo smlouvy

Získatel

Pojistné

Datum uz. Sml.

Rodné číslo

123456

Ivo Novák

20000

23.4.2005

841212

Y1278

Z_234

56KOPQ

6_234_23

123456

20040323
100000

21.1.2049

735621/1227

23456,7

020589

360920153

Tabulka 2.b: Výřez možné zdrojové tabulky pro následné dobývání znalostí
V tabulce je naznačena řada nečistot v datech, které ztěžují dobývání znalostí.
Chybějící hodnoty, různé formáty atributů, řetězce namísto numerických hodnot nebo
duplicitní primární klíč.

Veškeré metody dobývání znalostí pracují s jedinou tabulkou, která již
neobsahuje žádné cizí klíče – je tedy kompletně denormalizovaná. Často se
označuje výrazem „Analytická“, neboť se nad ní provádějí cílové analýzy. Měla
by již obsahovat čistá data transformovaná do stavu optimálního pro použitou
metodu. Příprava dat je výrazně ovlivněna použitou metodou. Některé z nich
(např. neuronové sítě) vyžadují čistě numerické atributy, jiné metody (např.
rozhodovací stromy) operují i s řetězci, či chybějícími hodnotami.
Dobývání znalostí tedy není oborem, který pouze sdružuje množinu
algoritmů, pomocí nichž lze získat informace z dat. Řeší i nutnost porozumění
problému a dodávaným datům, studium přípravy dat a interpretaci získaných
výsledků. Zasahuje tak do mnoha jiných oborů a využívá jejich potenciál.
Příkladem může být statistika, či umělá inteligence.
Klasické úlohy řešené při dobývání znalostí lze rozdělit do tří skupin [34]:
1) Přiřazení hodnoty – u každého záznamu se hledá určitá cílová proměnná
(metody např. rozhodovací stromy, vrstevnaté neuronové sítě, logistická
regrese)
2) Shlukování – jednotlivé záznamy se seskupují dle svých vlastností do shluků
(metody např. Kohonenovy mapy, algoritmus K-středů)
3) Popis – extrahovat neznámé informace, například popsat rizikového klienta
nebo nalézt asociace v datech (např. metoda GUHA)
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Většinou pak dochází k jemnějšímu členění první skupiny (tabulka 2.c).
Základní
členění

Jemnější členění

Popis úlohy

Reálná aplikace

Přiřazení
hodnoty

Klasifikace

Záznamy přiřadit do
určité cílové třídy

Klienty banky zařadit
do dvou skupin –
riziko úvěru ano/ne

Predikce

Předpovídat cílovou
třídu záznamu v
budoucnosti

V závislosti na
aktuálním stavu burzy
předpovědět zítřejší
pohyb kurzu měny

Regrese

Přiřadit záznamu
určitou hodnotu –
spojitou proměnnou

Odhad, kolik daný
zákazník zaplatí za
užívání určité služby

Tabulka 2.c: Členění úloh přiřazování hodnot
Úlohy, které mají každému záznamu přiřadit určitou hodnotu či třídu, lze dále
jemněji členit.

Každá skupina úloh bývá spojována se sadou algoritmů, které řeší
zadaný problém. Vrstevnaté neuronové sítě jsou klasickým nástrojem první
skupiny úloh. Na předložený vzor reagují výstupní hodnotou, která může
reprezentovat určitou třídu (klasifikace), předpověď (predikce) nebo přesnou
hodnotu (regrese). V mnoha reálných příkladech nestačí pouze odpovědět na
kladené otázky. Je požadováno i zdůvodnění, proč bylo dosaženo takových
výsledků. Tím vzniká další netriviální úloha, kterou se řešitel musí zabývat.
Jednotlivé používané metody se významně liší svou složitostí. Například
lineární regrese, která prokládá daty prostou nadrovinu, vykazuje jen zřídka
nekvalitní výsledky. Navíc je poměrně jednoduchá na pochopení, implementaci
a regresní úlohy tak lze vyřešit relativně snadno. Jednoduché metody ale
v mnoha případech nepřinášejí výsledky tak kvalitní jako složitější metody. Mezi
ně lze zařadit například vrstevnaté neuronové sítě. Ty existují v nespočetně
mnoha modifikacích, avšak i základní metoda vyžaduje nastavení mnoha
parametrů, jejichž volba je pro kvalitní výsledek klíčová.
Velké objemy dat, jimiž se studované úlohy vyznačují, s sebou přinášejí
další specifika v nastavení optimálních parametrů složitějších metod. Tím se
stávají netriviální metody ještě složitějšími. Navíc samotná příprava dat, jejich
nekvalita, má významný podíl na (ne)úspěchu řešení úlohy. V komplexním
měřítku se tak stává ze zadané úlohy náročný úkol. Tento těžký úkol však lze
často zjednodušit několika standardními postupy, specifickými pro větší objemy
dat. Jednu ze složitějších metod, vrstevnaté neuronové sítě, se pokusí
následující kapitoly s dobrými výsledky nasadit.
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3 Vrstevnaté neuronové sítě
Historie umělých neuronových sítí sahá do 40. let 20. století, kdy byl
poprvé popsán teoretický model neuronu [1]. Autoři tehdy ukázali, že
jednoduchým spojením těchto elementárních jednotek do sítí lze modelovat
téměř libovolnou aritmetickou nebo logickou funkci. V následujících letech se
začaly objevovat algoritmy učení, které adaptovaly neuronové sítě dle vstupních
vzorů [2], dále nové modely neuronů – tzv. perceptrony [3] a samotné
implementace neuronových sítí, např. neuropočítač Snark [4]. Navržení
perceptronu znamenalo posun ve studiu neuronových sítí. Zájem byl zbrzděn
na konci 60. let triviálním faktem, že jednoduchý perceptron není schopen
modelovat např. logickou funkci XOR [5]. Síť s perceptrony ve dvou vrstvách
sice takovou funkci počítat dokáže, avšak v té době nebyl znám algoritmus,
který by vícevrstvou síť dokázal naučit (kapitola 3.2). Obecně bylo přijato, že
perceptronové sítě z tohoto důvodu nejsou perspektivní a jejich výzkum se
téměř zastavil.
Teprve v 80. letech se díky Johnu Hopfieldovi a také díky skupině kolem
Davida Rumelharta začala věnovat neuronovým sítím opět pozornost. Byl
popsán algoritmus učení vícevrstvých neuronových sítí - např. [6], [7] a vznikaly
nové modely neuronových sítí. Příkladem jsou samoorganizující se příznakové
mapy [8] nebo asociativní paměti [9]. Od té doby zájem o neuronové sítě
neopadl.
Tato práce je zaměřena na studium vrstevnatých neuronových sítí, proto
budou až na Kohonenův model jiné typy sítí v textu opomíjeny. Existuje mnoho
modifikací vrstevnatých neuronových sítí – dle topologie, vlastností použitých
neuronů a způsobu učení. Jejich spektrum je tak rozsáhlé, že se tato práce
bude věnovat jen studiu vrstevnatých neuronových sítí se sigmoidální
přenosovou funkcí a pevnou topologií. Následující kapitoly se nejprve zaměřují
na jejich zavedení a následně probírají jejich použití v úlohách dobývání
znalostí. Měly by navrhnout, jak systematicky přistupovat k velkému množství
dat, aby vrstevnatá neuronová síť co nejlépe řešila zadanou úlohu. S ohledem
na výpočetní složitost.

3.1

Neuron

Základní jednotkou každé umělé neuronové sítě je formální neuron, který
se také někdy označuje jako perceptron [3]. Model je velmi blízký představě
o biologickém neuronu. Umělý neuron se skládá z těla, které načítá vážené
vstupní signály. V konfrontaci s prahem může neuron excitovat nebo zůstane
inhibovaný.
Formální neuron (obrázek 3.1.a) má n reálných vstupů, ke kterým jsou
přiřazeny váhy. Součtem vážených vstupů a prahu se získá tzv. potenciál
neuronu. Transformací potenciálu pomocí přenosové funkce dosáhne neuron
svého výstupu.
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vstupy

váhy

práh

z1
v
w1
z2

w2

potenciál
n
r
ξ ( z ) = ∑ zi .wi +ν

přenosová
funkce
y = f (ξ )

i =1

wn

zn
Obrázek 3.1.a : Formální neuron
Váženým součtem vstupů ( z i ⋅ wi ) a prahu ν se získá potenciál ξ , který se
přenosovou funkcí transformuje na výstup neuronu y = f (ξ ) .
Definice 3.i: Neuron
r
Neuron je formální výpočetní jednotka, s vahami w = (w1,w2,...wn) ∈ Rn, prahem
v ∈ R a přenosovou funkcí f: Rn+1× Rn →R. Potenciál neuronu ξ je definován jako

r

vážený součet jeho vstupu z = ( z1 ,..., z n ) a prahu ν :
n
r
ξ ( z ) = ∑ z i .wi + ν

(1)

i =1

Sigmoidální přenosová funkce f je definovaná takto:

r
r
y = f [ w,ν ]( z ) = f (ξ ) =

1
1 + e −λξ

(2)

Kde λ>0 představuje strmost sigmoidy.

Často se práh uvažuje jako váha nultého vstupu s konstantní hodnotou
z0=1. Díky tomu není třeba přistupovat k prahům při výpočtu potenciálu
individuálně. Je možné zápis zjednodušit:
n
r
ξ ( z ) = ∑ z i .wi

(3)

i =0

Při bližším zkoumání je zřejmé, že potenciál předepisuje v podstatě
rovnici nadroviny vstupního prostoru. Každý neuron tedy rozděluje vstupní
prostor na dvě části a klasifikuje, ve kterém ze dvou poloprostorů se vyskytuje
právě předložený vzor (vážený součet je větší nebo menší než 0).

10

Obrázek 3.1.b: Rozdělení roviny neuronem
Váhový vektor je normálou dělící nadroviny, kterou předepisuje potenciál
neuronu.

Definovaná sigmoidální funkce (obrázek 3.1.c) je pouze jednou z mnoha
alternativ přenosových funkcí neuronů, ale je pro reálné použití velmi vhodná.
Sigmoida totiž splňuje podmínky spojitosti, hladkosti, navíc je neklesající a
omezená. Tyto vlastnosti budou v dalším textu často využívány.

Obrázek 3.1.c: Sigmoidální funkce
Předpis sigmoidální funkce : ( f (ξ ) =

1
zde pro λ=1)
1 + e −λξ

Existuje mnoho dalších způsobů, jak přistupovat k výpočtu potenciálu ve
formálním neuronu (např. rozdíl vstupu a váhového vektoru – RBF sítě [33]),
případně jakou funkci použít jako přenosovou. V dalším textu se však
povětšinou zaměříme na klasický model neuronu se sigmoidální přenosovou
funkcí.

3.2

Vrstevnatá neuronová síť

Jednotlivé neurony lze navzájem propojit mnoha různými způsoby.
Obecně každý výstup neuronu může být napojen hranou na vstupy ostatních
neuronů. Takovýmto propojením vznikne neuronová síť. Pokud se ve spojení
neuronů neobjeví cyklus, označuje se síť přívlastkem “vrstevnatá“, neboť je
možné neurony uspořádat do vrstev tak, aby vazby vedly právě jen mezi
jednotlivými vrstvami a pouze jedním směrem. Často se proto označuje díky
jednotné orientaci hran jako dopředná síť. V takovémto spojitém acyklickém
11

uspořádání jistě existuje neuron, do něhož nevede žádná výstupní hrana.
Takový neuron je vstupním neuronem sítě. Podobně musí existovat neuron,
z něhož nevede hrana do dalšího neuronu a ten je pak označován jako výstupní
neuron. Ostatní neurony se označují jako skryté.
Velmi často je tato obecná architektura přizpůsobována řešeným
úlohám. V této práci bude vrstevnatou neuronovou sítí nazývána taková
dopředná síť, ve které jsou veškeré vstupní i výstupní neurony umístěny na
jedné vrstvě a mezi každými dvěma vrstvami neuronů existuje úplný bipartitní
graf hran (obr. 3.2.a). Na vstupu se pak předkládá vstupní vektor a na výstupu
je očekáván modelovaný výstup, který vznikne dopředným šířením
předloženého vstupního vektoru neuronovou sítí. Dojde tedy k jeho
několikanásobné transformaci v neuronech sítě.
Definice 3.ii: Vrstevnatá neuronová síť (Neuronová síť).
Neuronová síť je uspořádaná šestice M=(N, I, O, C, w, t), kde:
• N je konečná neprázdná množina neuronů
• I ⊆ N je neprázdná množina vstupních neuronů, nevede do nich hrana,
nemají tedy předchůdce
• O ⊆ N je neprázdná množina výstupních neuronů, nevede z nich hrana,
nemají tedy následovníky. I ∩ O=ø
• C ⊆ N × N je neprázdná množina orientovaných spojů mezi neurony
• w:C → R je váhová funkce
• t:N → R je prahová funkce
přičemž jsou kladeny následující omezující podmínky:
• C tvoří spojitý orientovaný acyklický graf
• N je tvořena posloupností (L+2) disjunktních neprázdných podmnožin,
zvaných vrstvy. I je první vrstvou a vstup neuronů této vrstvy je vždy
roven jejich výstupu. Poslední vrstva je označována jako O. Ostatní vrstvy
L = N \ (O ∪ I ) se označují jako skryté.
• C obsahuje pouze hrany mezi sousedními vrstvami a tvoří úplný bipartitní
graf
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Obrázek 3.2.a: Vrstevnatá neuronová síť
Neuronová síť se skládá z neuronů navzájem propojených ohodnocenými
hranami. Neuronová síť má právě jednu vstupní vrstvu a právě jednu výstupní vrstvu.

V dalším textu bude výstup i-tého neuronu značen y i , váhy hran wij
v případě, že hrana vychází z i-tého neuronu do j-tého neuronu. Vstupní hrany
vstupní vrstvy a výstupní hrany výstupní vrstvy nejsou uvažovány, jejich
zobrazování je pouze z důvodu názorné existence vstupu a výstupu. Analogicky
se v i-tém neuronu značí práh ν i a potenciál ξ i .
Vrstevnatá neuronová síť má tedy určitou pevnou architekturu (topologii)
určenou vzájemným propojením (N,C). Popis struktury sítě zajišťuje jednoduchý
zápis počtu neuronů po vrstvách. Například síť N1 s topologií 3-4-2 na obrázku
(3.2.a) je složena ze 3 vstupních neuronů, 4 skrytých neuronů v jediné skryté
vrstvě a 2 výstupních neuronů.
Konfigurace sítě je určena aktuálním nastavením váhových vektorů a
prahů neuronů. Má tedy významný vliv na počítanou funkci. Dvě neuronové sítě
s různou konfigurací přesto mohou realizovat shodnou – tzv. modelovanou –
funkci na určité množině vzorů. Předložením vzoru dojde k jeho dopřednému
šíření sítí, což je doprovázeno přepočítáním potenciálů v jednotlivých
neuronech. Aktuální hodnoty potenciálů pak definují stav sítě.
Dopředným šířením vstupu je dle definice neuronu sítí modelována
funkce:
l +1.vrstva
1.vrstva
r r
F j [ w]( x ) = f ( ∑ wmj f (... f ( ∑ wiq xi )...))
m =1

(4)

i =1

Složitost funkce (4) závisí na počtu vrstev neuronové sítě a s každou
změnou váhy hrany se může změnit i celková modelovaná funkce. Změnami
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váhových vektorů se dociluje lepší aproximace hledané funkce na množině
vzorů. Přístup k úpravám vah se nazývá učení sítě, které je ve své základní a
nejčastěji používané podobě popsáno v následující kapitole.
Vrstevnaté neuronové sítě se aplikují v širokém spektru úloh, přičemž se
nemusí jednat pouze o úlohy dobývání znalostí [33]. Příkladem klasického
nasazení může být klasifikace vzorů do cílové třídy, případně predikce
budoucího stavu. Při rozhodování o přidělení úvěru se právě neuronová síť
může skrývat na pozadí klientské aplikace. Neuronové sítě se také používají při
zpracovávání obrazu – jeho kódování do nižšího objemového toku a
následného rozkódování. Další aplikace pak pomáhá robotu v balancování na
jednom kole. I k rozpoznávání znaků v textu lze využít vrstevnaté neuronové
sítě. Dalších příkladů by mohlo následovat ještě mnoho. Protože je tato práce
zaměřena především na dobývání znalostí z dat, budou neuronové sítě
využívány hlavně ke klasifikacím vstupních vzorů.

3.3

Backpropagation

Aby síť co nejlépe splňovala požadavky, tedy např. kvalitně aproximovala
určitou funkci, je třeba co nejlépe nastavit hodnoty prahů a také vah jednotlivých
hran. Ideální nastavení konfigurace je v obecném případě NP-úplný problém
[10], a proto se řeší jako optimalizační úloha.
Základní metodou, jak adaptovat modifikovatelné parametry sítě, je
algoritmus zpětného šíření chyby – obecně nazývaný anglickým termínem
„Backpropagation“ (BP) [6]. Jedná se o způsob učení s učitelem, kdy je pro
hledanou funkci ω znám vstup i požadovaný výstup několika předkládaných
vzorů. Množina uspořádaných dvojic {vstupní vzor,požadovaný výstup} je pak
označována jako trénovací množina X.
r r
r r
r r
X = {{x1 , d1 }, {x 2 , d 2 },...,{x n , d n }}
(5)
r
Cílem učení je nastavení váhového vektoru w a prahů ν tak, aby na každý
r
r
r
předložený vstup x k ∈ X neuronová síť odpovídala výstupem y k = F [ w,ν ]( x k )
r
co možná nejpodobnějším požadovanému výstupu d k . Odchylku mezi
r
r
skutečnými y k a požadovanými d k výstupy neuronové sítě lze vyjádřit pomocí
tzv. chybové funkce (def. 3.iii).
Definice 3.iii: Chybová funkce.
r
r r
Suma odchylek požadovaných výstupů d k a skutečných výstupů sítě F [ w]( xk )

r

definuje chybovou funkci E (w).

(

r
r
r r
1 p k
E ( w) = ∑∑ F [ w]( xi , j ) − d i , j
2 i =1 j =1

)

2

(7)

Pro p vstupních vzorů, přičemž síť má k výstupních neuronů.
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Pokud chceme snižovat chybu sítě, lze postupovat proti směru gradientu
chybové funkce ve váhovém prostoru. Jedná se o optimalizační úlohu, jejíž
podmínkou je diferencovatelnost chybové funkce.
Konfigurace vah se aktualizuje v diskrétních trénovacích krocích. Nová
váha hrany v čase t>0 se vypočte:
wij(t ) = wij(t −1) + ∆wij(t )

(8)

r
kde změna vah ∆wijl (t ) je úměrná zápornému gradientu chybové funkce E (w)
pro aktuální váhy v čase (t – 1). Tedy:
∆wij(t ) = −ε

∂E ( w (t −1) )
∂wij

(9)

kde 0 < ε < 1 označuje parametr učení. Aby bylo možné váhy efektivně
upravovat, je nutné vypočíst gradient chybové funkce, přičemž lze ihned na
počátku využít pravidla o derivaci součtu ze vzorce (7):
p k
∂E rq
∂E
=
r
∑∑
∂w
r =1 q =1 ∂wrq

(10)

Dále se již pro jednoduchost počítá s jediným neuronem a jediným vstupním
vzorem. Pro přehlednost budou příslušné indexy r,q vynechány. Rozkladem
chybové funkce lze v úpravách pokračovat pohledem na každou jednotlivou
hranu:
∂E
∂wij

=

∂E ∂y j ∂ξ j
∂y j ∂ξ j ∂wij

(11)

Postupnými úpravami jednotlivých členů získáme výsledek vztahu (11):
1.

derivací potenciálu ξ j (3) dle jedné vstupní váhy wij hrany

2.

derivací sigmoidální přenosové funkce (vztah 2)
− λξ
∂y j
λ ⋅e j
λ
1


=
=
⋅ 1 −
 = λ ⋅ y j ⋅ (1 − y j )
− λξ j 2
− λξ j
− λξ j
∂ξ j (1 + e
)
1+ e
 1+ e


3.

∂ξ j
∂wij

= yi

∂E
nabývá různých hodnot v závislosti na lokaci neuronu v síti.
∂y j
V poslední vrstvě je hodnota chybové funkce dána ze vzorce (7).
Proto je výsledek zřejmý:
3.a

∂E
= (y j − d j )
∂y j

Ve skrytých vrstvách se uplatní strategie zpětného šíření chyby,
přičemž se k výpočtu gradientu chybové funkce využijí již
spočtené gradienty ve vzdálenější vrstvě (blíže výstupu):
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3.b

s ∂E
s ∂E
∂y k ∂ξ k
∂E
=∑
=∑
λy k (1 − y k ) w jk
∂y j k =1 ∂y k ∂ξ k ∂y j k =1 ∂y k

Kde s udává počet neuronů ve vzdálenější vrstvě (blíže výstupu).
Rovnici (11) tedy lze upravit takto :
∂E
∂wij

= δ j ⋅ yi

(12)

•

Poslední vrstva: δ j = λ ⋅ y j ⋅ (1 − y j ) ⋅ ( y j − d j )

(12.1)

•

Skryté vrstvy: δ j = λ ⋅ y j ⋅ (1 − y j ) ⋅ ∑ δ k ⋅ w jk

(12.2)

k

Kde index k označuje neurony ve vzdálenější vrstvě, index j neurony v bližší
vrstvě a index i neurony v nejbližší vrstvě vstupu.
Existuje mnoho variant přístupů učení. Právě odvozené vztahy však
představují jádro základního algoritmu BP [19].
Algoritmus 1.1: Algoritmus BP.
1. náhodně inicializuj váhy a prahy dané neuronové sítě
2. předlož všechny trénovací vzory a z výstupů sítě získej hodnotu chybové
funkce dle def. 3.iii
3. spočti δ j ze vzorce (12.1) v poslední vrstvě, zpětným šířením spočti i
další δ j ve skrytých vrstvách dle vzorce (12.2)
4. uprav veškeré váhy sítě dle vzorců (8), (9), (12): wij( t ) = wij( t −1) − ε ⋅ y i ⋅ δ j
5. pokud není splněna podmínka zastavení, pokračuj krokem 2

Algoritmus (1.1) popisuje nejzákladnější přístup k učení vrstevnatých
neuronových sítí. Další text je věnován studiu variant základního algoritmu, aby
učení sítě bylo efektivnější a síť vykazovala co možná nejlepší výsledky.
Samotný algoritmus závisí na volbě mnoha parametrů, k nimž patří otázky
zastavení učení nebo nastavení parametru ε. Většinou pak záleží na řešené
úloze. V dalších kapitolách se jim bude věnovat systematická pozornost.

3.4

Základní použité modifikace algoritmu BP

Algoritmus Backpropagation modifikuje konfiguraci sítě proti směru
gradientu chybové funkce. Použitím parametru učení se stanovuje, jak velký
„krok“ se má provést proti směru gradientu. Parametr učení se však
nepřizpůsobuje průběhu adaptace sítě. Často je vhodné udělit krokům jakousi
setrvačnost, aby adaptace vah v nastoleném směru byla rychlejší. Setrvačnost
se v tomto případě označuje termínem moment (obr. 3.4.b) [33].
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Obrázek 3.4.a, 3.4.b: Adaptace vah algoritmem BP bez momentu a
s momentem
Bez použití momentu se váhy adaptují pouze dle gradientu (červené šipky),
s použitím momentu (modré šipky) se bere v úvahu i dřívější hodnota vah.

Nejjednodušším a zároveň nejpoužívanějším způsobem aplikace
momentu je ukládání předchozí konfigurace sítě a její porovnání s novou
konfigurací. Do adaptačního vzorce BP se tedy vloží člen rozdílu minulé váhy a
aktuální váhy, přičemž je vážen parametrem α, který se nazývá moment učení
(0<α<1).
Rozšířená adaptace váhy hrany (vzorec 8) je pak dána tímto vztahem:
wij(t ) = wij(t −1) + ∆wij(t ) + α ( wij(t −1) − wij(t −2 ) )

(13)

Z daného přístupu plyne několik aspektů. Je nutné uchovávat v paměti o jednu
konfiguraci sítě více a také je nutné zvolit hodnotu parametru α. Paměťová
náročnost v dnešní době nepředstavuje při uchování struktury neuronové sítě
takový problém, jako nejvhodnější volba momentu učení α. Po učícím
parametru ε je to další parametr, jehož ideální hodnota závisí na zadané úloze
a může ovlivnit kvalitu dosažených výsledků. Při řešení otázek souvisejících
s učením neuronových sítí budeme často s oběma parametry manipulovat.
Další úpravou standardního algoritmu BP je nahrazení dávkové adaptace
sítě postupnou adaptací [19]. Dle algoritmu (1.1) se váhy hran upravují po
kompletním zpracování celé tréninkové množiny. Tj. tehdy, když je chybová
funkce kompletně vyčíslená. V případě zpracování velkých objemů dat a
většího množství vstupních vzorů se zejména na počátku učení dosáhne, díky
náhodné inicializaci, obrovské hodnoty chybové funkce. Navíc v případě
různých inicializací sítí se tato chyba může lišit až o tisíce. V daném okamžiku
je velmi obtížné zvolit správnou hodnotu parametru učení, aby se síť
adaptovala správným směrem a pouze o nezbytně malý krok [11].
Jakmile je využit postupný přístup k úpravám konfigurace, kdy se
neuronová síť adaptuje po každém předkládaném vzoru, aktuální chyba
výstupního neuronu by neměla při správné volbě požadovaného výstupu
přesáhnout hodnotu 1. Klíčovým činitelem velikosti kroku proti gradientu
chybové funkce je člen vzorce (11 – 3.a). Ten dosáhne v dávkovém zpracování
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vzorů jistě větší hodnoty než v postupném zpracování. Tím významně navyšuje
adaptační krok ve váhovém prostoru a konvergence k minimu je tak
znesnadněna.
Postupný přístup není v podstatě korektní, neboť nepostupuje proti
gradientu celé chybové funkce, ale proti gradientu chyby aktuálního vzoru. I tak
síť obvykle konverguje k lokálnímu minimu kompletní chybové funkce.
Standardně k tomu vyžaduje více adaptačních kroků, ale mnohem méně cyklů.
Velmi často používaná modifikace algoritmu předkládá v cyklu každý
vzor ne jednou, ale vícekrát. Jedná se o navýšení iterací v cyklu. Zvýšení počtu
iterací může být buď konstantní, kdy se každý vzor předkládá se stejnou
četností, nebo adaptivní, kdy může být každý vzor předložen libovolně-krát.
Druhý způsob s proměnlivým počtem iterací se často využívá při nutnosti naučit
některé vzory silněji než ostatní vzory (kapitola 3.10).
Aplikací všech navržených úprav algoritmu vznikne modifikovaná verze
algoritmu BP:
Algoritmus 1.2: Rozšířený postupný algoritmus BP
1. náhodně inicializuj váhy a prahy dané neuronové sítě
2. postupně v cyklu procházej všechny trénovací vzory z pevné trénovací
množiny X
3. každý získaný vzor předlož síti tolikrát, jaký je počet iterací pro daný vzor
4. z výstupu sítě každého vloženého vzoru získej hodnotu chybové funkce
dle def. 3.iii
5. spočti δ j ze vzorce (12.1) v poslední vrstvě, zpětným šířením spočti i
další δ j ve skrytých vrstvách dle vzorce (12.2)
6. uprav
(t )
ij

w

veškeré
( t −1)
ij

=w

váhy

sítě

dle

vzorců

(8),

(9),

(12),

(13):

− ε ⋅ y i ⋅ δ j + α∆wij

7. následuj krokem 3
8. pokud není splněna podmínka zastavení, pokračuj krokem 2

V literatuře je zmíněno velké množství dalších modifikací algoritmu
zpětného šíření. Příkladem může být adaptace strmosti sigmoidy, různé
parametry učení pro každou hranu, rozšíření chybové funkce, atp. Ani v této
práci nezůstane zkoumání jen na tomto rozšířeném přístupu. Jednotlivé další
modifikace jsou však speciálnější a hodí se je zařadit do samostatných kapitol,
neboť řeší již specifické problémy procesu učení. Některé pokročilejší algoritmy
mají prokazatelně kvalitnější výsledky učení neuronových sítí. Příkladem může
být Levenberg-Marquadtův algoritmus, který využívá informací z Hessovské
matice chybové funkce [12]. Tato skupina algoritmů však bude dále opomenuta,
protože jejich výpočetní, resp. paměťová náročnost je příliš vysoká.

3.5

Základní vlastnosti vrstevnatých neuronových sítí

Popsaný algoritmus (1.2) se vyznačuje několika vlastnostmi.
Jednoduchými matematickými operacemi poměrně rychle modifikuje konfiguraci
neuronové sítě a pokouší se optimalizovat její výstupy. Obecně však nezajišťuje
konvergenci do ideálního stavu. Nejpoužívanější architektury s jednou skrytou
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vrstvou nebo dvěma skrytými vrstvami mají univerzální aproximační vlastnost
[13], resp. [14]. Při dostatečném množství skrytých neuronů ve vrstvách tedy
dokáží libovolně přesně aproximovat spojitou funkci na kompaktním prostoru.
Z tohoto důvodu je v experimentech nejčastěji použita neuronová síť s jednou
skrytou vrstvou.
Předložené trénovací vzory bývají reprezentanty určité aproximované
funkce. Neuronová síť by měla dané vzory co nejlépe proložit modelovanou
funkcí a aproximovat tak hledanou funkci. Při použití reálných dat se často
stává, že danými vzory nelze proložit funkci, neboť trénovací množina
nepředepisuje funkční zobrazení. Tedy pro dva stejné vstupy existují dva různé
požadované výstupy. Příkladem může být rozhodování o přidělení úvěru
v bance pouze na základě věku žadatele. Jistě mohou v množině klientů
existovat dva se stejným věkem a rozdílným výsledkem žádosti. V takovém
případě síť nemůže dosáhnout nulové chyby, pokud rozhoduje jen na základě
věku.
Algoritmus BP (1.2) přistupuje k úpravám vah proti směru gradientu
chybové funkce ve váhovém prostoru. Za předpokladu, že hodnota parametru
učení se blíží 0, konverguje neuronová síť obvykle k lokálnímu minimu chybové
funkce. Tam se většinou se svou konfigurací ustálí. Nelze však zaručit, že dané
dosažené minimum není lokální, ale globální. Při modelaci některých velmi
složitých funkcí se skutečně nedosáhne téměř nikdy globálního minima. Síť se
ustálí na parametrech v lokálním minimu, jak je vidět na příkladě na obrázku
(3.4.a), kde se globální minimum vyskytuje někde dále na ose x. K ustálení ale
pravděpodobně dojde v lokálním minimu, které je zobrazeno v grafu.
Existuje mnoho přístupů, jak omezit uvíznutí v lokálním minimu.
Příkladem je tzv. pertubace vah [10]. Při ní je vahám hran započítán náhodný
šum. Tím může dojít k posunu konfigurace neuronové sítě do jiného segmentu
chybové funkce. Někdy i mimo vliv lokálního minima. Velmi zajímavým
přístupem je použití dvou sítí se stejnou topologií a různou náhodnou inicializací
[15]. Obě se na počátku učení díky svým parametrům lokalizují často do
různých míst váhového vektoru. Ten prokládá shodná chybová funkce, neboť
jsou vkládána stejná data. Učení pak probíhá paralelně a každá adaptace sítě
je ovlivněna nejen směrem gradientu chybové funkce dle své konfigurace, ale i
směrem gradientu dle konfigurace druhé sítě. Výsledky tohoto přístupu jsou na
malých úlohách s lineárně neseparabilními daty velmi zajímavé. Téměř vždy
totiž neuronové sítě dokáží lokální minimum opustit.
Vložením většího množství dat a řešení komplexnější úlohy, než je
například modelace funkce XOR, vznikne často chybová funkce s vyšším
počtem lokálních minim. Ta se obvykle nacházejí na mnoha místech váhového
prostoru a některá se nemusejí hodnotou významně lišit od globálního minima.
Navíc při dosažení globálního minima může dojít k přeučení sítě. Tento jev je
popsán v další kapitole 3.6 a jeho vyhnutí se často věnuje největší množství
energie (kapitola 3.7). Proto dále v textu není popsán přístup, jak se vyhnout
lokálním minimům. Často je vhodnější ukončit učení v lokálním minimu, ve
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kterém může být chyba sítě nižší přes všechna data než v globálním minimu,
kde je chyba nízká pouze pro trénovací množinu (viz kapitola 3.6).
Vrstevnatá neuronová síť se skrytými vrstvami dokáže aproximovat
libovolnou spojitou funkci. Přesnost aproximace závisí na počtu neuronů ve
skrytých vrstvách. Při nízkém počtu skrytých neuronů, nemusí být aproximace
dobrá. Při definování neuronu bylo zmíněno, že každý neuron dělí vstupní
prostor jednou nadrovinou. Skládáním neuronů do vrstvy dochází k rozčlenění
vstupního prostoru nadrovinami. Maximální počet různých tříd vzniklých
dělením n-dimenzionálního vstupního prostoru k > n neurony se odhaduje
následujícím vzorcem [10]:
Max = 2

kn
n!

(15)

Tento odhad je maximální a velmi často nedojde k jeho dosažení. Při nízkém
počtu neuronů je obtížné vstupní prostor často rozdělit do požadované
granularity. Tím je následně omezena aproximace libovolné spojité funkce. Jev,
kdy síť není schopná kvalitně aproximovat určitou funkci, se obvykle označuje
jako podučení (underfitting). Podučení se lze většinou vyhnout přidáním
neuronů do skrytých vrstev.

3.6

Generalizace a přeučení

Velmi často se neuronové sítě používají v dobývání znalostí jako
klasifikační nástroj, který po natrénování správně rozděluje neznámé vzory do
jednotlivých tříd. Pod pojmem generalizace se tedy skrývá vlastnost sítí co
nejlépe nalézt výstupy těch vzorů, které nejsou v trénovací množině. Celý
vstupní prostor se tedy dá rozdělit na trénovací a zbytkovou množinu. Je
požadavkem, aby síť dokázala co nejlépe zařadit do správných tříd i vzory
ze zbytkové množiny, které dosud neměla možnost poznat.
Na úlohy, které mají být dobře řešitelné neuronovými sítěmi, jsou často
kladeny tři základní požadavky:
1) V trénovacích datech by neměla chybět žádná významná informace nebo
vstup, který by byl nutný pro kvalitní klasifikaci. Vždy musí existovat určitá
podmnožina vlastností, jejichž kombinací se lze správně rozhodnout.
2) Aproximovaná funkce je svým průběhem „hladká“. Očekává se, že velmi
drobnou odchylkou na vstupu, se získá výstupní hodnota aproximované
funkce nepříliš vzdálená původní hodnotě. Pokud totiž existují velké
odchylky na malých intervalech, síť může velmi těžko modelovat
očekávanou funkci. S velkou frekvencí průběhu aproximované funkce nelze
zaručit, že modelovaná funkce nebude mít například stejnou frekvenci, ale
opačnou fázi, nebo dvojnásobnou frekvenci. Trénovací vzory se získanou
sítí úspěšně klasifikují, avšak neznámé vzory zbytkové množiny se
absolutně minou správnou klasifikací.
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3) Trénovací vzory jsou dostatečně velkou a reprezentativní podmnožinou
všech vzorů. Pokud dojde k procesu učení s omezenou množinou vzorů, je
síť přinucena doplňovat prázdná místa vstupního prostoru. Obvykle však
nelze předvídat, jaké vlastnosti bude mít modelovaná funkce v nepokrytých
oblastech. Proto je důležité proložit vstupní prostor co nejlépe trénovacími
vzory.
Dané podmínky kladené na úlohy bohužel nejsou postačující, aby byly
neuronovými sítěmi kvalitně řešitelné. Není zaručeno, že síť bude dobře
generalizovat. Důvod je zřejmý. Trénovací množina je pouze částí vstupního
prostoru. I přesto jimi má neuronová síť proložit funkci, která bývá neznámá a
která správně klasifikuje doposud nepředložené vzory. S omezenou množinou
trénovacích vzorů to však v obecném případě neumožňuje žádný expertní
systém. Přesto existuje mnoho technik, které za pomoci 2. podmínky kladené
na řešené úlohy, modifikují učení vrstevnatých neuronových sítí. Výsledkem
jsou neuronové sítě, které prokládají trénovací vzory „hladkým způsobem“.
V některých případech lze omezit prostor možných řešení. Například
specifikací jejich dodatečných požadavků, jak navrhuje Abu-Mostafa [16]. Při
učení se přidávají do předpisu chybové funkce další členy, které specifikují
požadavky na neuronovou síť. U aproximované funkce jde například o její
lichost, nezápornost, apod. V úlohách dobývání znalostí však znalost cílové
funkce nebývá obvyklá, proto je většinou třeba využít alternativních prostředků,
jak podpořit generalizaci.
Generalizace je pro učení neuronových sítí a obecně pro veškeré
klasifikační metody klíčová. Jednotlivými způsoby řešení tohoto úkolu se bude
zabývat následující kapitola. Bude zaměřená i na zamezení přeučení
(overfitting). Pokud neuronová síť dobře generalizuje, netrpí většinou
přeučením ani podučením. Přeučení je charakterizováno stavem, kdy se síť
přesně naučí veškeré trénovací vzory. Modelovaná funkce pak mívá průběh s
vysokou frekvencí. Korektně klasifikuje trénovací vzory, ale díky vysoké
frekvenci velmi často na malé změny ve vstupu, často označované jako šum
(jitter), reaguje velkými změnami výstupu. Tím je porušena 2. podmínka
kladená na řešené úlohy. Problémem je tedy až příliš dobré naučení
trénovacích vzorů.

3.7 Techniky omezující přeučení, podporující generalizaci
Jak ukazuje mnoho článků (např. [17], [18]), neuronové sítě se mohou
přeučovat. Zejména z důvodu složitosti stavby neuronové sítě a větším
problémům s přeučením se častěji v klasifikačních úlohách dobývání znalostí
využívá metod logistické regrese a rozhodovacích stromů. Některé zdroje
[např.19] tvrdí, že při dostatečném množství učicích vzorů (přibližně 30-krát více
vzorů než hran sítě) nedochází ve velké míře k přeučení. V obecném případě
však není tímto způsobem vyřešeno podučení neuronové sítě. Proto je nutné se
problémem zabývat.
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Na vstupu je tedy dána síť, která je dostatečně komplexní pro řešenou
úlohu. Dostatečnou komplexitou sítě se rozumí síť s dostatečným množstvím
skrytých neuronů. Pro jednoduchost předpokládejme, že síť obsahuje jednu
skrytou vrstvu, v níž je nadměrné množství neuronů (desítky až stovky). Pokud
je moment zastavení učení neuronové sítě podmíněn poklesem chybové funkce
na nulovou hodnotu a požadované výstupy jsou unárně kódovány, algoritmus
bude konvergovat velmi dlouho (viz kapitola 4.3). V určité fázi učení obvykle
začne docházet k přeučování sítě. V daný moment neuronová síť vykazuje
klesající hodnotu chybové funkce na trénovacích vzorech. Pokud je sledována
chyba sítě na jiných vzorech vstupního prostoru, její hodnota v daný okamžik
začíná obvykle růst.
K odhalení přeučení tedy nepostačuje pouze jedna množina vzorů, která
je celá použita k trénování. Veškeré vzory se známými požadovanými výstupy
je nutné rozdělit na trénovací a testovací množinu. Trénovací je použita
standardně k natrénování sítě, pomocí testovací se určuje stupeň přeučení.
Testovací množina je kompletně oddělena od trénovacího procesu, takže
nezávisle vypovídá o kvalitě modelu.
V celkové množině vzorů existuje tedy podmnožina, u níž je znám
požadovaný výstup. Tato množina je rozdělena na trénovací a testovací
množinu. Testovací množina obvykle tvoří 10-30% vzorů se známým výstupem.
Menší množina nemusí komplexně pokrývat vstupní prostor, větší množinou je
naopak ochuzen proces učení. Testovací množina bývá vybrána náhodně.
Rozložení jejích prvků by mělo kopírovat rozložení všech vzorů. V dalším textu
se velmi často implicitně předpokládá měření chyby na testovací množině. Jsou
pak sledovány dvě chyby – na trénovacích a testovacích vzorech. Průběh učení
může vypadat, jako na obr. (3.7.a), kde je díky použití množiny testovacích
vzorů identifikovatelný moment začátku přeučování.
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Obrázek 3.7.a: Průběh učení, identifikace přeučení
Na trénovacích vzorech hodnota chybové funkce neuronové sítě neustále
klesá. Podobně je tomu zpočátku i na testovacích datech, kdy se síť stále lépe učí
dané úloze. V určitém momentu však začne chyba na testovacích datech růst, je to
moment, kdy dochází k přeučení a síť se příliš specializuje na jednotlivé trénovací
vzory.
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3.7.1 Modifikace chybové funkce
Funkce modelovaná neuronovou sítí by měla být „hladká“. Jak požaduje
kapitola 3.6. Nejedná se až tak o matematický výraz, který často naznačuje
existenci spojitých derivací, jako se spíše v tomto pojetí jedná o subjektivní
podobu výsledné funkce. Na malých oblastech by funkce neměla vykazovat
větší výchylky. Měla by plynule bez vysokých hodnot prvních a druhých derivací
proložit vstupní prostor. Proces učení lze do určité míry uzpůsobit tomuto
požadavku.
Vrstevnaté neuronové sítě se v dobývání znalostí nejčastěji využívají pro
klasifikaci vzorů. Jednotlivé třídy ekvivalence se mohou kódovat mnoha
způsoby, jak bude diskutováno v kapitole 4.2. Pro jednoduchost však uvažujme
nyní unární kódování, kdy umístění předloženého vzoru do určité třídy
charakterizuje vždy pouze jeden aktivní výstupní neuron. Pro každý vzor je
očekáván adekvátní výstup natrénované sítě. V případě jednoho výstupního
neuronu by po skončení učení měla síť pro každý vstup vydávat výstup 0, nebo
1. Tedy odpověď „ano“, nebo „ne“. Výstupy skrytých neuronů by měly být
obdobné. Jejich funkce je pak při klasifikaci předložených vzorů zřejmá. Navíc
je přidán možný výstup 0,5 = „nerozhodný stav“. Hodnota 0,5 informuje o lokaci
daného vzoru přímo na dělící nadrovině daného neuronu, tudíž není neuron
schopen rozhodnout. Jelikož je v daném místě nejvyšší hodnota derivace
přenosové funkce, bude tento stav velmi citlivý na jakýkoliv šum.
Definice 3.iv: Síť s ustálenou konfigurací
Vrstevnatá neuronová síť s ustálenou konfigurací budiž taková síť, která pro
každý trénovací vzor a každý skrytý neuron nabývá výstupní hodnoty 0, 0.5, nebo 1.

Pro jasnou vypovídací hodnotu neuronové sítě je zřejmé, že by měla na
konci učení mít ustálenou konfiguraci (def. 3.iv) [20]. Je pak například i snazší
extrahovat pravidla rozhodování. Učení probíhá optimalizačním procesem,
proto je vhodné postup upravit tak, aby konfigurace byla ustalována již
v průběhu učení.
Z definice (3.iv) vyplývá, že by se měly penalizovat ty skryté neurony,
které vydávají jiné než požadované výstupy. Penalizační funkce má tedy lokální
minima v bodech 0,0.5 a 1. Toho lze docílit vložením následujícího členu do
chybové funkce:
E k = (1 − y ) ⋅ ( y − 0,5) ⋅ y
2

(16)

Jak je vidět z obrázku (3.7.b), má požadované vlastnosti:
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Obrázek 3.7.b: Průběh chybové funkce (16) na intervalu [0;1]
Na první pohled je zřejmé, že funkce (16) tvoří příliš široké údolí kolem
hodnoty 0.5 a tím tento stav mírně zvýhodňuje. Chyba není rozložena
rovnoměrně do celého intervalu [0;1] a výstup 0.25 nepůsobí maximální chybu,
jak by se dalo očekávat. Použitím této funkce by byl neuron povětšinou nucen
přejít do nerozhodného stavu. Navíc jsou lokální maxima umístěna ve
výstupních hodnotách neuronu v blízkosti 0.1 a 0.9, kde má přenosová funkce
(2) derivaci blízkou nule. Tím je adaptace vah složitější. Musí se totiž více
upravit, aby měly na posun v chybové funkci (16) signifikantní vliv.
Z těchto důvodů se přistupuje k úpravě jednotlivých členů. Lokální
maxima se přiblíží k sobě a nerozhodný stav není tak zvýhodněn. Jakmile se
začnou krajní členy y a (1-y) umocňovat, docílí se zmíněného efektu (viz. obr.
3.7.c).
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Obrázek 3.7.c: Volby exponentů pro členy y a (1-y) v chybové funkci (16)
Navyšováním exponentů členů y a (1-y) dojde k posunům lokálních maxim
chybové funkce (16) k nerozhodnému stavu 0,5. Zde na prvním grafu zobrazeny
hodnoty funkce s exponenty 2,3,4 a následně na druhém grafu pouze hodnoty funkce
s exponentem rovným 4.

Obecný předpis ustalující chybové funkce proto vkládá do vzorce (16)
obecný exponent s, aby existovala volnost v nakládání s podobou funkce:
E k = (1 − y ) ⋅ ( y − 0,5) ⋅ y s
s

2

(17)
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Z průběhu funkcí se ukazuje jako nejvhodnější použít exponent s hodnotou 4.
Chybová funkce penalizující neurony s neustálenou konfigurací pak má
následující předpis:
F =∑
p

∑ (1 − y ) ⋅ (y
4

j, p

− 0,5) ⋅ y 4j , p
2

j, p

(18)

j

Kde p je index přes všechny vzory, j je index přes všechny skryté neurony a y
značí výstup daného neuronu.
Celková chybová funkce každého neuronu definovaná v kapitole 3.3 je
tedy následně obohacena o nový člen c F ⋅ F , kde hodnota konstanty c F určuje
vliv ustalující chybové funkce na celý BP algoritmus. Objevuje se tedy další
konstanta, jejíž hodnota není pevně daná a úspěšný výsledek algoritmu na ní
silně závisí. Pokud bude hodnota konstanty c F příliš velká, neuronová síť může
konvergovat do lokálního minima s ustálenou konfigurací, avšak se špatnými
výsledky. Nízká hodnota zas nepřinutí síť k ustálené konfiguraci.
BP algoritmus upravuje váhy a prahy proti směru gradientu chybové
funkce. Nejinak tomu bude i v případě ustalující chybové funkce F. Do každého
adaptačního kroku klasické chybové funkce (13) se přidá člen minimalizující
funkci F.
∆ F wij = −

∂F
∂wij

(19)

Pro jednoduchost je omezen následující výpočet adaptace pouze na jeden vzor.
V poslední vrstvě je hodnota ustalující funkce rovna 0, pro skryté vrstvy je
výpočet analogický úpravám BP, kde y j značí výstup neuronu j, ξ j jeho
potenciál:
∆ F wij = −

∂F ∂y j ∂ξ j
∂y j ∂ξ j ∂wij

(20)

Úpravy 2. a 3. členu jsou již dány výpočty 11.1 a 11.2. Odlišný je pouze první
člen:

[

∂F
3
= y 3j ⋅ (1 − y j ) ⋅ ( y j − 0,5) ⋅ 10 ⋅ y j (1 − y j ) − 2
∂y j

]

(21)

Pro poslední skrytou vrstvu. Celá změna vah je tedy předepsána takto:

[

]

∆ F wij = − y 4j ⋅ (1 − y j ) ⋅ ( y j − 0,5) ⋅ 10 ⋅ y j (1 − y j ) − 2 ⋅ λ ⋅ y i = ρ j y i
4

(22)

Aby došlo ke zpětnému šíření této chyby, v dalších skrytých vrstvách se změny
vah provádějí analogicky jako v základním algoritmu BP:
∂F
∂F ∂y k ∂ξ k
= ∑ ρ k w jk ⋅ y j (1 − y j ) ⋅ λ ⋅ y i
=∑
∂y j
k ∂y k ∂ξ k ∂y j
k

(23)
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Úpravy jsou velmi podobné klasickému algoritmu BP, což je dáno stejnou
myšlenkou zpětného šíření chyby a rozložením složené funkce na již známé
vypočítané členy.
Jedná se o čistě matematické úpravy, takže se neobjevuje žádná aditivní
prostorová náročnost. Výpočetní náročnost narůstá, přičemž místo jednoho
výpočtu jsou momentálně dva, tudíž se jedná o nárůst pouze lineární.
Algoritmus (1.2) je tedy upraven pouze ve vzorci (13) následovně:
wij(t ) = wij(t −1) − ε ⋅ y i ⋅ δ j + c F ⋅ y i ⋅ ρ j + α ( wij(t −1) − wij(t − 2) )

(24)

Kde pro poslední skrytou vrstvu platí pro ρ j výraz ve vzorci (22) a pro ostatní
neurony ve skrytých vrstvách se dá hodnota ρ j přepsat takto:
ρ j = y j ⋅ (1 − y j ) ⋅ λ ⋅ ∑ ρ k w jk

(25)

k

Index k opět značí neurony v další vrstvě, kde již výpočet proběhl.
V tento okamžik je namístě návrat k úvodnímu odstavci kapitoly. Ten
požadoval, aby výsledná modelovaná funkce byla co nejhladší. Tedy aby na
malé odchylky na vstupu neuronová síť reagovala malými odchylkami na
výstupu. Každý vstupní vzor je dopředným šířením neuronovou sítí
transformován skrytými neurony. Proto je klíčové, aby právě skryté neurony
nebyly příliš citlivé na šum. Funkce modelovaná skrytými neurony by tedy měla
mít v absolutní hodnotě nízké hodnoty první a druhé derivace. Omezí se tak
vysoká frekvence jejího průběhu.
Ustalující chybová funkce toto plní. První i druhá derivace přenosové
sigmoidální funkce jsou v předpisu v podstatě skryté a tudíž minimalizací této
chybové funkce dochází i k penalizaci neuronů za přílišnou citlivost.
První derivace sigmoidální funkce: y ′ = y(1 − y )

(26)

Druhá derivace sigmoidální funkce: y ′′ = y (1 − y )(1 − 2 y )

(27)

Ustalující chybová funkce: y 4 ⋅ (1 − y ) ⋅ ( y − 0,5) =

(28)

4

2

1
( y ′)2 ( y ′′)2
4

Daný přístup tedy přivádí neuronovou síť do ustáleného stavu, který je
následně pro člověka mnohem čitelnější než libovolné nastavení sítě. Navíc
však omezuje první a druhé derivace přenosové funkce skrytých neuronů, čímž
významně přispívá k hladkosti modelované funkce. Jednoduchou úpravou
chybové funkce je tak získán silný prostředek k omezování přeučení
neuronových sítí.
Pokročilejším přístupem, jak penalizovat neuronovou síť za velkou
citlivost, je porovnání aktivity při zpracování jednotlivých vzorů. Pokud síť při
zpracování vzorů s různými výstupy vytváří ve skrytých vrstvách podobnou
aktivitu, není to správně. Aktivita by pro ně měla být rozdílná. Penalizační
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kritérium proto zvýhodňuje pro různé požadované výstupy co nejodlišnější
aktivitu skrytých neuronů.
V tomto případě je nutná důkladná příprava trénovacích vzorů. Po
zhodnocení jejich vzájemné podobnosti ve výstupním prostoru následuje
individuální úprava každé váhy BP algoritmem. Nevýhodou těchto typů
algoritmů, které porovnávají odlišnost výstupů se stavem sítě, je jejich obrovská
paměťová náročnost. V práci [20] je podrobně rozpracován daný algoritmus.
Jeho paměťová složitost je kvadratická. Pro každý vzor se musí zaznamenat
podobnost s každým jiným vzorem. Má tedy tolik atributů, kolik obsahuje
trénovací množina prvků. To při úlohách s desítkami tisíc vzorů není standardně
únosné. Navíc u každého neuronu je nutné si pamatovat jeho stav pro všechny
vstupní vzory.
Myšlenka dané modifikace algoritmu BP je velmi zajímavá, ale v tomto
textu jsme omezeni na neočekávané množství dat. Proto je třeba využít
veškerých takových prostředků, které nejsou prostorovou, či časovou složitostí
tolik postiženy.

3.7.2 Weight decay
Přeučení je obvykle charakterizováno velkou citlivostí neuronové sítě na
změny ve vstupních vzorech. Citlivost způsobují v mnoha případech vysoké
hodnoty vah hran sítě. Jakmile dojde k vychýlení vstupu, hodnota váhy může
způsobit významnou změnu potenciálu (1). Výstup neuronu pak nemusí
odpovídat požadovanému výstupu. Proto se někdy využívá jednoduché metody
nazývané weight decay, která příliš velké váhy penalizuje [19]. V daném
přístupu se jedná pouze o váhy hran, práh se obvykle neupravuje.
Chybová funkce weight decay R(w) bývá zaváděna následujícím
způsobem:
R( w) = ε 1 ∑∑ (wij )
N

nh

2

(29)

i =1 j =1

Čím je váha vstupující do neuronu vyšší, tím více je snižována. Opět se
postupuje proti směru gradientu funkce (29). BP algoritmus je tak obohacen o
další člen, jehož vliv je řízen parametrem ε 1 . Ještě kvalitnější generalizace lze
dosáhnout různou volbu těchto parametrů pro jednotlivé vrstvy. Jejich volba je
obvykle silně závislá na řešené úloze a zvolené vrstvě. Nastíněná metoda
weight decay se nehodí v případě následné extrakce pravidel pro rozhodování
z architektury neuronové sítě. Metoda se snaží postupně normalizovat váhy
hran do užších intervalů kolem počátku souřadnic. Tím stírá významnější
rozdíly. Odstranění nepotřebných hran se řeší prořezáváním (kapitola 3.7.4).
Základní chybová funkce (29) tak bývá dále obohacována [21].
Nalezení nejvhodnějšího parametru ε 1 bývá složité. Navíc jsou někdy
velké váhy v neuronové síti potřeba a metoda weight decay je bez jakékoliv
znalosti snižuje. Pokročilejší metodou je zavedení více WD-konstant pro různé
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typy hran. Jak hledané konstanty nastavit, řeší hierarchické Bayesovské učení,
které dle mnoha zdrojů vykazuje dobré výsledky učení [12]. Jeho nevýhodou je
velká výpočetní náročnost nehodící se pro větší vzorky dat.
Základní metoda weight decay jednoduchým způsobem normalizuje
hrany, což by dle předpokladů mohlo vést k omezení přeučování. Snížením vah
hran obvykle nenabývá potenciál neuronu vysokých hodnot. V okolí 0 je
derivace přenosové funkce nejvyšší. Při odchylce na určitém vstupu je tak
výstup neuronu výrazněji změněn. Přeučení tedy nemusí být omezeno [22].
Proto se v mnoha případech využívá jiných metod, případně je metoda weight
decay volena jako doplňková.

3.7.3 Early stopping
Spolu s weight decay metodou je early stopping (ES) nejčastější přístup
k omezení přeučení [19]. Nevyužívá žádných modifikací BP algoritmu ani
chybové funkce. Základní myšlenkou je vhodná volba parametrů algoritmu BP a
jeho zastavení ve správný okamžik. V žádné z předchozích kapitol nebyla
doposud navržena volba parametrů, ani rozpoznání momentu zastavení učení.
Metoda ES tyto významné problémy řeší.
V některých případech se volí moment zastavení po určitém množství
trénovacích kroků, po časovém intervalu nebo v momentě dosažení určité
hodnoty chybové funkce. Žádná z těchto heuristik nebere ohled na testovací
množinu vzorů, ze které lze často určit úspěšný, či neúspěšný postup
trénovacího algoritmu. ES obvykle využívá heuristicky ověřených pravidel, které
lze shrnout do několika bodů:
•

Síť by měla obsahovat velké množství skrytých neuronů, aby
nedošlo k podučení

•

Inicializační hodnoty vah a prahů by měly být velmi nízké
v absolutní hodnotě, náhodně rozmístěné kolem 0

•

Učicí parametr ε z algoritmu BP zvolit velmi malý (např. 0,01),
podobně i moment učení, případně moment úplně vyloučit

•

V průběhu učení pravidelně počítat chybu na testovacích datech a
zastavit se, jakmile tato chyba začne růst.

Nelze přesně definovat, co znamená spojení „zastavit se, jakmile začne
chyba růst“. Neuronová síť se v průběhu učení obvykle ustaluje, když hrubě
rozděluje skrytými neurony vstupní prostor. Následně dochází ke zpřesňování,
aby identifikovala i další, méně významné odchylky. Někdy chyba na
testovacích datech v počáteční fázi mírně osciluje. V případě náhodného
výběru testovací množiny však většinou klesá. Jakmile dochází k delšímu
ustalování sítě, chyba na testovacích datech začne v některých případech růst.
Tento okamžik je pak vhodný k zastavení. Z daného pohledu se ukazuje jako
nejsnazší přístup:
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1. Určité malé počáteční období (závisí na řešené úloze) učení
nezastavovat
2. Zastavit učení, jakmile po určitý počet cyklů (např. 10-20) chyba na
testovacích datech roste.
Pokud by algoritmus postupoval, jak je znázorněno na obrázku 3.7.a,
došlo by k zastavení přibližně ve 220. cyklu, což je téměř ideální stav. Výhodou
metody ES je její jednoduchost. Jako jediná se automaticky zastaví ve
výhodném okamžiku. Navíc je poměrně rychlá a nevyžaduje žádné další
podpůrné prostředky jako např. větší prostor. Požaduje však práci s testovací
množinou, čímž ochuzuje neuronovou síť o část trénovacích vzorů.
ES není generalizační metodou, spíše se jedná o komplexní přístup
k učení neuronových sítí. Například metoda popsaná v kapitole 3.7.1 je plně
slučitelná s pravidly a doporučeními ES. Nedostatkem zůstává fakt, že
v momentě zastavení se konfigurace sítě již několik cyklů zhoršuje, jak je vidět
dle rostoucí hodnoty chybové funkce na testovacích vzorech. Tento problém lze
řešit ukládáním aktuální konfigurace při jakémkoliv zvýšení chyby na
testovacích vzorech. Po zastavení se vybere nejvhodnější uložená konfigurace
neuronové sítě.
Počítání chyby na trénovacích a testovacích datech bývá v některých
případech nekorektní. Při postupné adaptaci sítě (kapitola 3.4) se občas
z důvodu ušetření času chyba napočítává průběžně. Tedy po načtení vzoru se
přičte aktuální chyba sítě pro daný vzor do celkové chyby sítě a následně dojde
k adaptaci. Při dalším vzoru se opět přičte aktuální chyba a síť se zadaptuje dle
předloženého vzoru. Nepřesnost tohoto postupu je spočívá v tom, že celková
chyba sítě není počítána nad konzistentní konfigurací, ale nad měnící se sítí.
Pokud například síť upraví své váhy dle předloženého vzoru a další vzor je mu
velmi blízko, chyba může být nižší, než kdyby se počítala před adaptací pro
všechny vzory najednou.
Tento nekorektní přístup pak obvykle vede k razantnějšímu poklesu
chybové funkce na počátku učení a následně někdy i k nárůstu v průběhu
ustalování. Jak je vidět na obrázku (3.7.d). Korektně počítaná chybová funkce
v celkovém hledisku nerostla, ale průběžně napočítávaná ano. Tato nepřesnost
může znesnadnit identifikaci vhodného momentu zastavení.
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Obrázek 3.7.d: Porovnání průběžně a dávkově počítané chyby
Pro proces zastavení early stopping je nutné odhadnout, kdy chyba začne růst.
Pokud je však chyba počítána iterativně, jako jsou adaptovány parametry sítě
postupného algoritmu, informace není přesná, neboť při sčítání hodnoty chyby se
konfigurace sítě mění. V závěru učícího procesu k sobě obě chyby obvykle konvergují.

Při použití ES se tak vždy musí konfrontovat celková hodnota chyby sítě.
ES naznačuje velmi jednoduchý přístup k problému učení neuronových sítí.
Mnohé odborné články dokonce tvrdí [např. 23], že danou metodikou lze
na velkých datech nahradit veškeré generalizační metody.

3.7.4 Prořezávání (Pruning)
Pokud mezi hranami s většími hodnotami vah existuje hrana s nižší
váhou, bývá její činnost utlumena. Lze ji tedy eliminovat. Dojde tak ke
zjednodušení modelu a obvykle ke zlepšení generalizace. Čím méně parametrů
a tedy i použitých hran, tím více se neuronová síť zaměřuje na obecnou
podstatu dat. Klesá tak nebezpečí přeučení [24].
Jelikož prořezávání hran úzce souvisí s extrakcí pravidel z neuronové
sítě, bude metoda podrobněji popsána v samostatné kapitole 3.8.

3.7.5 Alternativní architektury
Ačkoliv je tato práce zaměřená na klasické vrstevnaté neuronové sítě,
v kapitole o přeučení by se měla vyskytnout alespoň zmínka o architekturách,
které generalizaci napomáhají. Příkladem je takzvaná BP-SOM neuronová síť
[25], která v sobě kombinuje vrstevnaté neuronové sítě a samoorganizující se
příznakové mapy (SOM) [8].
Každá skrytá vrstva neuronové sítě má k sobě asociovanou jednu SOM,
která má omezit variabilitu výstupů ze skryté vrstvy. Ty jsou předně
segmentovány pomocí SOM a teprve výstupy SOM se předkládají další vrstvě.
Výsledky jsou i na malých vzorcích dat velmi zajímavé. Úlohy, které velmi často
způsobují přeučení neuronových sítí, byly řešeny touto metodou bez přeučení
[26].
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Dalším příkladem mohou být rozšiřující se neuronové sítě. Ty mění svou
architekturu, jakmile aktuální topologie neuronové sítě kvalitativně neplní
předpoklady [27]. Místo jedné sítě lze použít sadu sítí [28]. Příkladů lze nalézt
více, avšak tato práce je dále neprobírá.

3.8

Extrakce pravidel

Vrstevnaté neuronové sítě se na některých projektech dobývání znalostí
úmyslně nenasazují. Důvodem bývá jejich složitost a podobnost k „černé
skříňce“. Rozhodovací kroky nejsou na první pohled zřejmé. Neuronová síť není
pro mnohé v obecném pohledu příliš srozumitelná. A zadavatel projektu často
žádá vysvětlení, proč model rozhoduje daným způsobem. Některé klasifikační
úlohy navíc implicitně očekávají vysvětlení, proč k určitému rozhodnutí došlo.
Příkladem mohou být projekty v medicíně, kde jsou pravidla pro rozhodování
vedle naučené neuronové sítě žádaným výstupem.
Proto bývá úkolem vytvořit z „černé skříňky“ transparentní model, ve
kterém lze snadno identifikovat důvody rozhodování neuronové sítě. Proces
extrakce pravidel získává ze sítě shromážděné znalosti a přepisuje je do
logické formule. Existuje mnoho přístupů, které lze obecně rozdělit do dvou
skupin podle způsobu extrahování pravidel – na základě analýzy architektury
nebo na základě analýzy cílové funkce [29].
Analýza cílové funkce získá na vstupu natrénovanou síť a aniž by ji
jakkoliv upravovala, extrahuje znalosti z modelované cílové funkce. Tento
přístup bývá často velmi složitý a při komplexnější úloze velmi časově náročný.
Architektonický způsob se obvykle pokouší nalézt význačné skupiny hran
naučené neuronové sítě, které namapuje na množinu pravidel. Jeden z
možných přístupů [30] postupně odebírá z neuronové sítě hrany s nízkou
důležitostí. Po ukončení procesu učení ze zbylých hran sestaví pravidla. Jedná
se tedy o využití prořezávání (kapitola 3.7.4) k získání pravidel. Výhodou tohoto
algoritmu je i vložený příspěvek ke generalizaci sítě, jak nastínila kapitola 3.7.4.
Základním předpokladem je identifikace hran, které nemají velký vliv na
klasifikaci vzorů. Jakmile dojde k ustálení konfigurace sítě, je možné všem
hranám snížit jejich váhu. Neuronová síť na to bude reagovat nejčastěji
zvýšením chybové funkce, neboť ji zásah vyvede z ustáleného stavu v nějakém
lokálním minimu. Další adaptační kroky se pak budou snažit chybu opět snížit.
Primárně se budou obvykle napravovat hrany, které byly pro síť důležité.
Postupem proti směru gradientu chybové funkce dojde právě na nich
k největším změnám. Jejich váha se velmi rychle adaptuje na vyšší hodnotu
v absolutní hodnotě. Hrany bez významné funkce se tak rychle většinou
neadaptují.
Zběžně nastíněný postup je podstatou použité metody extrakce pravidel.
Vyznačuje se velmi jednoduchou implementací, nevyžaduje předzpracování
dat, či větší nároky na čas a prostor. Přitom je jeho úspěšnost při generalizaci a
extrakci pravidel údajně vysoká [30]. Metoda penalizuje váhy hran, které
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nenavyšují svou hodnotu příliš často a o mnoho. Tím se zbavuje malých hran,
které se významně neadaptují ani při explicitně prováděné redukci. Penalizační
člen (30) bývá součástí algoritmu učení se zapomínáním (structural learning
with forgetting – SLF) - modifikace algoritmu BP.
Ideou SLF je postupné odečítání malých konstant od vah hran. Tím
dochází k rovnoměrnému snižování vah, z čehož se důležité hrany obvykle
zotaví, nepotřebné hrany klesnou se svou váhou k nule. Modifikovaná chybová
funkce je tedy definována:
E SLF = E BP + ε SLF ⋅ ∑ wij

(30)

i, j

První člen vyjadřuje již dříve definovanou a následně doplňovanou chybovou
funkci algoritmu BP (alg. 1.2). Derivací dle vah pak vznikne člen (31), který je
zakomponován do rovnice (24). Tím při adaptaci síť každé hraně ubírá určitou
hodnotu ε SLF z její váhy.
∆ SLF wij = −ε SLF ⋅ sgn( wij )

(31)

Parametr ε SLF je předem nedefinovaný a volba jeho hodnoty závisí na zadané
úloze. Měl by být dostatečně malý, aby příliš nenarušil průběh učení, ale
zároveň by měl být schopen vyloučit nepodstatné hrany. Lze jej i v průběhu
učení měnit. Existuje mnoho heuristických přístupů, jak adaptovat daný
parametr a zároveň nenarušit učení sítě (např. [24]).
Jakmile dojde k ustálení chybové funkce a algoritmus se zastaví
například za pomoci early stopping (kap. 3.7.3), eliminují se hrany, které mají
v absolutní hodnotě nižší váhu než je zvolený parametr ε SLF . Standardně není
nezbytně nutné hrany rušit, spíše jsou vybrány ty, jež mají výrazně vyšší váhy.
Následně jsou použity k extrakci pravidel. K výsledné kompozici logické formule
jsou dále využity i prahy neuronů.
K algoritmu BP tak přibyl další člen, jehož hodnota není předem známa.
Tím se opět ztěžuje úloha kvalitně naučit neuronovou síť. Momentálně nejsou
definovány: parametr učení, moment, parametr ustálení a nyní parametr SLF.
Dále je nutné zvolit počáteční rozsah vah a prahů. Následující kapitola 3.9 se
pokouší rozebrat základní principy vhodné volby zmíněných parametrů.

3.9

Volba parametrů algoritmu BP

Hodnota jednotlivých parametrů algoritmu BP je obvykle závislá na
řešené úloze. S ohledem na existenci většího množství dat lze nalézt několik
základních doporučení. Počáteční hodnoty vah a prahů by měly být voleny
rovnoměrně náhodně kolem 0. Dělící nadroviny by tak měly rovnoměrně
rozdělovat vstupní prostor a zároveň střední hodnota potenciálu je ve skryté
vrstvě rovna 0. Příliš vysoké hodnoty vah mohou potenciál významně navýšit.
Pro takové hodnoty potenciálu má přenosová funkce derivaci blízkou nule.
Vzorce (12.1) a (12.2) ukazují, že v takových oblastech se váhy velmi těžko a
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pomalu adaptují. Existují pouze doporučení volby počátečních hodnot vah [10].
Následující přístup využívá prostředků statistiky k nalezení správného rozsahu.
Požadavek je kladen na nulovou střední hodnotu potenciálu v
neuronech:


E {ξ j } = E ∑ wij ⋅ xi  = ∑ E {wij }E{xi } = 0
 i
 i

(32)

Přičemž je využito nezávislosti vah na vzorech a střední hodnoty vah v 0.
Rozptyl potenciálu je dán:

{ }

2

 
− 0 = E  ∑ wij xi   =
 i
 

{ }

σ = E (ξ j ) − E {ξ j } = E (ξ j )
2

2
ξ

2

2

{

}{ }

= ∑ E{wij ⋅ wkj ⋅ xi ⋅ x k } = ∑ E (wij ) E (xi )
i ,k

2

(33)

2

i

S využitím nezávislosti vah i vstupů. Pokud jsou vstupní vzory normalizované
do intervalu [-1;1], lze v úpravách pokračovat:

{ }

E (xi )

2

1

 x3 
2
= ∫ x dx =  i  =
 3  −1 3
−1
1

2
i

(34)

Podobně je k výpočtu vhodné předpokládat, že jsou počáteční váhy voleny
z doposud neznámého intervalu [-a;a].
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E (wij )

2

}

a

 wij3 
a2
 1 
= ∫ w  dw =   =
3
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 6a  − a
−a
a

2
ij

(35)

Do neuronu vede N vah, tedy jeho vstupní prostor je N-dimenzionální. Proto je
směrodatná odchylka A dána vztahem:
A = σξ = N ⋅

a
3

(36)

Potenciálem neuronu by měla být proměnná se střední hodnotou 0,
směrodatnou odchylkou A. Proto by váhy měly být voleny přibližně v intervalu [a;a], kde krajní hodnota je získatelná jednoduchou úpravou předešlých rovnic:
a=

3A
2 N

(37)

Zbývá dosadit neznámou hodnotu směrodatné odchylky. Ta se určuje
z průběhu přenosové funkce neuronu (obr. 3.1.c). Neuron by měl být co nejlépe
přizpůsoben k adaptaci. Směrodatná odchylka se proto volí taková, aby
potenciál nedosáhl hodnot, kde by měla přenosová funkce derivaci blízkou nule.
Často se odchylka nastavuje na hodnotu 1, případně 2. Při hodnotě 1 dochází
ke zrychlení učení, protože funkce má v daném intervalu (-1;1) vyšší derivaci.
Dělící nadroviny ale nemusejí dělit vstupní prostor tak kvalitně jako při vyšší
volbě směrodatné odchylky.
33

Určení hodnot parametru učení a momentu obvykle není podpořeno
statistickými postupy. Jejich volba závisí na dané úloze. Větší hodnota
parametru učení přispívá k výraznějším posunům ve váhovém prostoru (obr.
3.4.a). Může také způsobit posun ve váhovém prostoru, kde se může nacházet
jiné lokální minimum chybové funkce. Učení sítě tak v mnoha případech
způsobuje oscilace neuronové sítě ve váhovém prostoru a nemusí dojít ke
konvergenci vah. Nižší hodnota parametru učení (např. hodnota 0,001) naopak
z počátečního náhodného místa ve váhovém prostoru postupuje proti směru
gradientu chybové funkce tak malými kroky, že může dojít k ustálení v prvním
dosaženém lokálním minimu.
Moment podporuje setrvačnost změn na vahách hran. Je vhodné brát
současně v úvahu kombinaci parametru učení a momentu. Pokud je parametr
učení malý, bývá změna vah menší než při jeho vyšší hodnotě. Setrvačnost
závisí na této změně vah. Při manipulaci s parametrem lze moment ponechat
konstantní. Jeho vliv je úměrný velikosti parametru učení.
Pokud síť nekonverguje, ačkoliv zadání úlohy nenapovídá nemožnosti
konvergence, je vhodné snížit parametr učení na malou hodnotu a moment
případně úplně zanedbat. Někdy může být totiž údolí chybové funkce vedoucí
k minimu tak úzké, že jej nelze zachytit s vyššími hodnotami základních
parametrů. K výběru vhodných parametrů se v některých případech využívá
určité pokusné množiny vzorů. Na omezené množině je učení rychlejší a
snadněji se naleznou orientační hodnoty ideálních parametrů. Na velkém
množství vzorů je obvykle vhodné volit nižší hodnoty. V normalizovaném
vstupním prostoru je mnohem více vzorů, které způsobují adaptační kroky, než
při řešení úloh s nižším počtem vzorů. Tím je vysoká hodnota parametrů
nahrazena opakováním adaptačních kroků.
Volba doplňujících parametrů je také komplikovaná. Je třeba navíc nalézt
kompromis mezi jejich žádoucími vlivy a paralyzací učení, která není vítána.
Podrobnější rozbor jednotlivých parametrů a jejich vlivu na kvalitu sítě bude
rozebrán v experimentální části na několika příkladech.

3.10 Doučování nových vzorů
Doposud byla trénovací množina pevně daná. Před začátkem učení byl
definován pevný soubor vzorů se známými požadovanými výstupy. V mnoha
úlohách dobývání znalostí bývá trénovací množina dopředu určena. Příkladem
může být tzv. „propensity to buy“ úloha, neboli úloha pravděpodobnosti nákupu
určitého produktu zákazníkem. Nejprve dochází k rozeslání nabídky náhodně
vybranému vzorku klientů. Ti se automaticky stávají trénovací množinou,
protože je v následujícím období známa jejich reakce – požadovaný výstup
vzorů. Neuronová síť by po natrénování měla klasifikovat všechny ostatní
klienty. Vybraní jedinci pak obvykle reagují na nabídku častěji než náhodně
zvolený vzorek zákazníků.
Velmi často však není množina trénovacích vzorů pevně daná.
V takovém případě se jedná o tzv. on-line učení [19]. K trénování jsou
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předkládány stále nové vzory, které nejsou dále uchovávány. Příkladem může
být úloha click-stream analýzy. Na základě klasifikace pohybu uživatele po
webových stránkách dochází k rozhodování, zda se jedná o potenciálního
zákazníka, nebo jen o prohlížeče stránek. Webové stránky se pak mohou
automaticky přizpůsobovat, poskytnout slevu na zboží, atp. V takovém případě
dochází k neustálému monitoringu aktivit na webu a trénovací model, což může
být právě vrstevnatá neuronová síť, se průběžně učí nové vzory. Odlišnost je
zřejmá – nikam se neukládá obrovské kvantum informací o pohybu každého
zákazníka.
Tento zajímavý přístup s sebou přináší mnoho nevýhod. V žádném
okamžiku nelze objektivně posoudit kvalitu, neboli chybu aktuálně trénované
neuronové sítě. Jednotlivé vzory jsou předkládány a dále neukládány. Proto
není zřejmé, zda se síť určitým způsobem ustaluje nebo osciluje mezi
nestabilními stavy, v nichž není schopna kvalitně klasifikovat. Navíc je třeba
omezit zapomínání neuronové sítě, aby nově předložené vzory nevyrušily dříve
nabyté znalosti.
Ačkoliv on-line učení není v rozsahu této práce, dobře naznačuje
problém, který musí řešit i klasické úlohy – jak doučovat nové vzory [31]. V online režimu se jedná o klasickou otázku. V úlohách s pevnou množinou
trénovacích vzorů jde o způsob, jak průběžně vylepšovat naučenou síť.
Například lze použít neuronovou síť k detekci pojistných podvodů. Často je
nejprve zvolen lineární model s jediným neuronem ve skryté vrstvě. Váhy
vedoucí od určitých ukazatelů nastaví detektivové dle jejich důležitosti. Bez
dalších úprav bude taková síť odhalovat stále jen určité typy podvodů.
Praktiky se mění a neuronová síť může podle nich měnit svou
konfiguraci. Z existujících prošetřených pojistných událostí lze zjistit, které
značily podvod. Jsou tedy získány další trénovací vzory, kterými se síť může
učit. Je však nutné zajistit, aby síť nezapomněla starší vzory – již naučené
podvodné praktiky. Samozřejmě se částečně naráží na omezenou kapacitu
sítě, ale je klíčové, aby dřívější silné vzory zůstaly nezapomenuty.
Pro jednoduchost lze předpokládat, že existuje dobře klasifikující
neuronová síť. Původní trénovací vzory již nejsou dostupné a naopak jsou
získány nové vstupy. Pokud by starší vzory existovaly, nejjednodušší způsob by
vedl ke zrušení sítě a novému natrénování na nové, zvětšené trénovací
množině. Proto neexistence původního vzorku přináší komplikace, které je
nutné řešit. V každém případě nelze po úpravách neuronové sítě komplexně
měřit její kvalitu. Původní vzory již nejsou k dispozici.
I přes tento handicap existuje několik způsobů, jak dobře doučit nové
vzory:
1) Vytvořit novou síť N2, která je natrénována pouze novými vzory. Následně
v průběhu klasifikace kombinovat výstupy původní sítě N1 a nové sítě N2.
2) Původní síť trénovat s novými vzory, přičemž dojde k obohacení chybové
funkce o nový člen, který zachovává významné vlastnosti sítě. Je
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nežádoucí, aby byly původní hrany příliš modifikovány, dojde tedy
k vytvoření kopie - N2, u níž dochází k adaptaci s obohacenou chybovou
funkcí (modifikace vzorce (7)):

(

r
r
r r
1 d k
E 2 ( w2 ) = ∑∑  F2 [ w2 ]( xi , j ) − d i , j
2 i =1 j =1 

)

2

r r
r r
2
+ α (F2 [ w2 ]( xi , j ) − F1 [ w1 ]( xi , j ) ) 


(38)

Z této chybové funkce je zřejmá penalizace přílišné odchylky od
požadovaného vzoru, což je standardní BP, ale navíc i penalizace
rozdílných výstupů původní a nové sítě. Penalizace je úměrná parametru α .
3) Lze vytvořit množinu trénovacích vzorů původní sítě vzorkováním vstupního
prostoru. Klasifikace původní sítě jsou použity jako požadované výstupy
vzorkovaných vstupů pro novou síť.
Ačkoliv jsou jednotlivé přístupy poměrně odlišné, naráží na společný
problém, který se řeší ještě před adaptačním procesem. Jde o volbu priority
starších vzorů a nových vzorů. U první metody je třeba zkombinovat dvě sítě,
které mohou vydat různý výstup. Nastavením parametru důležitosti jednotlivých
sítí dojde ke správnému výběru výstupu sítě. Druhá metoda řeší stejný problém
volbou parametru α , jehož navýšením se tlumí úpravy sítě a tedy i vliv nových
vzorů. Nakonec třetí metoda skrývá prioritizaci historie v hustotě vzorkování.
Pokud je ze vstupního prostoru vybráno mnohem více vzorů než je nových
vstupních vzorů, dojde k menší modifikaci sítě než při vyrovnanějším výběru.
Při doučování nových vzorů lze dosáhnout poměrně kvalitních výsledků
[31]. Zřejmou nevýhodou je nutnost explicitní volby priority nových vzorů. Když
se biologický mozek učí nové vzory, je tato priorita určitým způsobem
nastavena, aby nezapomínal starší silné vzory.

3.11 Objektivní chybová funkce
Doposud byla chybová funkce používána dle definice (def. 3.iii).
Následně se obohacovala o některé další členy mající vliv na generalizační
schopnosti sítě (např. (18), (29), (30)). Chybová funkce tak přistupuje ke všem
vzorům se stejnou důležitostí. V mnoha případech je však klíčové přiložit
některým vzorům větší váhu, aby jejich chybná klasifikace byla penalizována
více než chybná klasifikace jiného vzoru.
Příkladem může být klasifikační úloha zaměřená na rozlišení jedlých a
nejedlých hub. V trénovací množině má každý vzor několik atributů
informujících o vlastnostech jednotlivých hub. Klasifikační atribut hodnotí jedlost
houby. Pokud síť klasifikuje jedlou houbu jako nejedlou, má to mnohem nižší
reálné dopady, než když udělá opačnou chybu. Nejedlé houby mají v tomto
příkladu jasnou prioritu. Jiným příkladem může být odhalování pojistných
podvodů, kde je důležitější identifikace pojistného podvodu než jeho opomenutí.
Zahrnutím důležitosti vzorů do započítávané chybové funkce je získána
tzv. objektivní chybová funkce. Snižováním hodnoty objektivní chybové funkce
někdy dojde ke zvyšování hodnot základní chybové funkce. V reálných
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případech jsou však přínosy obvykle silnější než negativa. Aby mohla být
objektivní chybová funkce započítávána, je nezbytné mít u každého vzoru
uvedenou jeho váhu důležitosti ϑi . Ta modifikuje chybovou funkci následujícím
způsobem:

(

r
r
r r
1 d k
E ( w) = ∑∑ ϑi ⋅ F [ w]( xi , j ) − d i , j
2 i =1 j =1

)

2

(39)

Při adaptaci je tedy přistupováno proti směru gradientu chybové funkce a krok
je tím větší, čím je větší parametr ϑi .
V mnoha případech se nemění konfigurace neuronové sítě dle objektivní
chybové funkce, ale pomocí zvýšeného počtu iterací prioritních vzorů. Pokud je
tedy určitý vzor klasifikován nekorektně, neuronová síť se adaptuje úměrně-krát
důležitosti předloženého vzoru. Příkladem může být konstantní počet iterací 2,
při nekorektní klasifikaci prioritního vzoru navýšení iterací na 4. Dojde tak
k lepšímu zapamatování daného vzoru.
Je nutné si uvědomit, že tyto dva přístupy nejsou obecně ekvivalentní.
Při násobení chybové funkce se adaptací provede zvětšený krok směrem
k lokálnímu minimu pro daný vzor. Při větší složitosti chybové funkce se může
stát, že dojde u prioritních členů k vychýlení vah nevhodným způsobem (obr.
3.11.a). Naproti tomu při opakované iteraci se provádějí postupné kroky proti
směru gradientu. Spolu s volbou vhodného parametru učení by k vychýlení vah
nemělo docházet v tolika případech (obr. 3.11.b).

Obrázek 3.11.a, 3.11.b: Porovnání navýšení kroku při adaptaci objektivní
funkcí a opakovanou iterací
Obrázky zachycují dva možné přístupy k prioritizaci vzorů. První zvětšuje krok,
čímž může minout lokální minimum chybové funkce. Druhá metoda místo toho
přistupuje iterativně k adaptacím a neuronová síť může postupně konvergovat
k lokálnímu minimu. Tento způsob lépe kopíruje průběh chybové funkce, obvykle
nedochází k takovým výchylkám.

Přístup s opakovanou iterací se zdá být vhodnější. Je však časově
náročnější. Zpomalení procesu je lineárně závislé na hodnotové volbě priorit.
Obvykle lépe kopíruje chybovou funkci sítě a nezpůsobuje takové skoky
podobné použití vysokého parametru učení. Priority se obvykle využívají pouze
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v případě chybné klasifikace. Jinak by docházelo k přílišné adaptaci na prioritní
členy – přeučení. Síť by nemusela kvalitně rozpoznat neprioritní členy. Vysoká
hodnota iterací však může vést k přeučení i v nastíněném přístupu. Při nízkém
počtu prioritních vzorů se často využívá zmenšení trénovací množiny, aby došlo
k vyrovnání počtu prioritních a neprioritních vzorů.
V experimentech se ve většině případů přistupuje ke vzorům jako
rovnocenným. Každá klasifikační třída má shodnou důležitost. Některé úlohy
však obsahují podmínku prioritizace. V takovém případě je naznačené navýšení
iterací při chybné klasifikaci velmi jednoduchou a účinnou metodou.
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4 Příprava dat
Tato práce je zaměřena na proces dobývání znalostí z dat pomocí
neuronových sítí. A právě data jsou často největší překážkou v bezproblémové
extrakci hodnotných informací. Ne nadarmo projekty dobývání znalostí využijí
standardně více než 60% svého času při získávání a zpracování dat do vhodné
podoby. Naším implicitním předpokladem v přístupu k datům je práce s jejich
větším množstvím (desítky až stovky tisíc záznamů).
Literatura popisující vlastnosti neuronových sítí často přípravu dat
zanedbává, neboť je ve většině těchto případů úkolem neuronové sítě
modelovat určitou funkci, případně řešit jasně definovaný problém nad pevně
danými čistými daty. Jinak to je v našem případě. Dobývání znalostí pracuje
velmi často s daty z reálných systémů, které v sobě obsahují velké množství
chyb. Odborná literatura proto o zpracování dat často hovoří, avšak obvykle
toto zpracování není přímo na míru neuronovým sítím. Lze se pak obecně
spokojit s konstatováním, že standardní příprava je korektní, nebo navrhnout
specifické přístupy k přípravě dat pro vrstevnaté neuronové sítě. Následující
kapitoly zmiňují základní problémy, se kterými se lze setkat v reálných datech, a
navrhují obecný postup řešení, případně modifikovaný přístup přizpůsobený
aktivní a adaptivní dynamice neuronových sítí.

4.1

Vyloučení nevhodných sloupců dat

Reálná data často obsahují velké množství informací nevhodných pro
použití v procesu dobývání znalostí. Jednou z možných aplikací vrstevnatých
neuronových sítí (kapitola 3.2) je klasifikace vzorů, k čemuž například primární
klíč nebo příjmení zákazníka obvykle nenapomáhá. Při analýze dat je nutné
identifikovat takové sloupce, které nemají žádný vliv na rozmístění vzorů
v jednotlivých cílových třídách. Není nutné je úplně vyloučit z analytické tabulky,
pouze nebudou v procesu používány. Dalším příkladem může být například
přesná adresa zákazníka (naopak PSČ je často používaným atributem), jméno
zákazníka, velké objekty (fotografie, smlouvy), atp. Výběr irelevantních sloupců
závisí na řešené úloze. Pokud je zadáním úlohy predikovat vývoj cen na burze,
není ani síla větru nepodstatným atributem.

4.2

Převod dat do numerické podoby

Po eliminaci nevhodných atributů z analytické tabulky, je třeba
přizpůsobit obsahy sloupců potřebám neuronové sítě. Ta je dle definice
matematickým modelem, který vyžaduje na vstupu pouze hodnoty z oboru
reálných čísel. Na výstupu pak modeluje v každém neuronu hodnoty v intervalu
(0;1). Reálná data však často po úpravách z kapitoly 4.1 obsahují řetězce nebo
prázdné hodnoty (tabulka 2.b). Chybějícím hodnotám je věnována samostatná
kapitola 4.4, protože jsou svojí podstatou velmi specifické.
Po odstranění nevhodných sloupců dělí textové řetězce jednotlivé
záznamy do skupin (tabulka 4.a – 1. sloupec). Ty se musí ztransformovat do
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diskrétních numerických hodnot. Nejčastěji pak do souvislé lineární řady 0,1,2...
dle počtu různých řetězců (tabulka 4.a – 2. sloupec). Obvykle se nedoporučuje
přiřazení čísel jednotlivým skupinám náhodně. Některé řetězce totiž modelují
stavy, které jsou diskrétní podobou spojitých jevů (tabulka 4.a – 1. sloupec).
V takovém případě bývá vhodné dle vzrůstající tendence jevu nastavovat
hodnoty se stejnou orientací. Určitá přirozená logika v číselných hodnotách
někdy adaptaci sítě pomůže. Pokud ve třídách neexistuje vztah (tabulka 4.a – 3.
sloupec), případně vývoj, rozvíjí se v některých případech atribut do více
sloupců. Tam se unárně (tabulka 4.a – 5. sloupec), případně binárně (tabulka
4.a – 6. sloupec) kóduje pořadí jednotlivých tříd (tabulka 4.a – 4. sloupec).
Spokojenost Spokoj_num

Barva

Barva_num Barva_unary

Barva_binary

Nízká

0

Modrá

0

000

00

Střední

1

Červená

1

001

01

Vysoká

2

Zelená

2

010

10

Střední

1

Modrá

0

000

00

Vysoká

2

Černá

3

100

11

Tabulka 4.a: Možné transformace textových řetězců do číselné podoby
První sloupec zachycuje řetězce, které vyjadřují určitou tendenci. Při jejich
omezeném množství se často transformují do číselné lineární řady – 2. sloupec.
V případě nezávislých řetězců ve 3. sloupci se někdy přistupuje k jejich rozvoji do více
vstupních atributů. Lze využít například unární kódování (5. sloupec) nebo binární
kódování (6. sloupec).

Unární kódování má zajímavou vlastnost. Pokud se jedna skupina
řetězců významně podílí na vložení předložených vzorů do určité klasifikační
třídy, může být danému atributu, který je ohodnocen jedničkou, neuronovou sítí
přiřazena velká váha. V binárním kódování je síť přinucena hledat závislosti
mezi jednotlivými atributy a tím se učení může ztížit. Případná extrakce pravidel
je navíc komplikovanější. Nevýhodou unárního kódování je zvýšení
dimenzionality vstupního prostoru.

4.3

Normalizace, zpracování odlehlých hodnot

V případě, že analytická tabulka již obsahuje pouze reálné hodnoty, lze ji
použít k učení neuronové sítě. Ta je poměrně robustním matematickým
modelem. Kvalita dosažených výsledků však bývá významně ovlivněna
předzpracováním dat.
Z definice přenosové funkce (2) je zřejmé, že každý výstupní neuron má
na výstupu hodnoty v intervalu (0;1). Proto i požadovaný výstup by pro každý
neuron měl být v tomto intervalu. Pokud je řešena klasifikační úloha rozdělující
data do dvou tříd, objevuje se v literatuře nejčastěji přístup konverze tříd na 0 a
1 (analogie ano-ne) pro výstupní neuron. Vypovídací hodnotu má takovéto
kódování ideální a při trénování sítě může působit vhodněji než například
kódování 0,2 a 0,8. Vzorec (11.3.a) totiž porovnává skutečný výstup proti
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požadovanému a úměrně rozdílu pak adaptuje váhy. Na počátku učení je nutné
vzory co nejlépe rozdělit a velká vzdálenost mezi třídami tomu napomáhá.
I po ustálení vah sítě nelze v konečném počtu kroků dosáhnout výstupní
hodnoty 0 nebo 1 (obrázek 3.1.c). Těmto hodnotám se výstup může libovolně
blízko přiblížit neustálým navyšováním hodnot vah v absolutní hodnotě.
K takovému jevu dochází při dalším opakování učicích cyklů. Jak již bylo
zmíněno v kapitole 3.7.2, může to mít negativní vliv na citlivost sítě. Každá malá
změna vstupu je díky velkým vahám zesílena a výsledný výstup sítě pak
nemusí být obdobně blízko jako byl změněný vstup blízko originálu. Místo
hodnot {0;1} pro kategoriální výstupy může být vhodnější použití hodnot
{0,05;0,95}. Případně lze nahradit sigmoidální funkci v odlehlejších intervalech
od počátku souřadnic (např. pro |ξ|>50) funkcí konstantní – pro kladné hodnoty
potenciálu funkcí y=1, pro záporné hodnoty potenciálu funkcí y=0. Síť tak již
nemá tendenci dále navyšovat váhy hran.
Podobná situace nastává i u spojitého modelu. V dobývání znalostí se
jedná o regresní úlohy, jejichž úkolem je aproximace spojité proměnné. Při
nevhodném zadání úlohy je neuronová síť nucena v extrémech dosáhnout
hodnot {0;1}, což se jí nemůže podařit. Výsledkem může být plošší funkce,
která však mimo extrémy hledanou funkci poměrně kvalitně aproximuje (obr.
4.3.a). I zde je vhodnější výstup umístit nikoliv do intervalu (0;1), ale například
do intervalu (0,1;0,9).
1,5

1

0,5
vystup
0
-1

vstup
0

1

2

3

4

5

6

7

sin x

-0,5

-1

-1,5

Obrázek 4.3.a: Aproximace funkce sinus pomocí dat s přidaným šumem
Pro neuronovou síť je obtížné na svém výstupu modelovat hodnoty blízké 0,
resp. 1. Je to vidět při aproximaci funkce sinus, která je zde reprezentována 40
hodnotami s přidaným šumem (tmavě modrá křivka). Síť s jednou skrytou vrstvou a 20
neurony tak ani po 200 000 cyklech nedosáhne extrémů (1 a 0) – červená křivka. Na
obrázku je zobrazen již transformovaný výstup do intervalu [-1;1].

Na rozdíl od výstupů, není na vstupy kladena žádná omezující podmínka.
Síť je často schopná adaptovat se i z extrémně rozptýlených číselných vstupů.
Obvykle záleží na charakteru úlohy a jejích vstupních hodnotách, zda by mělo
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dojít k transformaci vstupního prostoru. K optimálnímu průběhu adaptace se
však v drtivé většině případů přistupuje k úpravám a normalizacím vstupních
hodnot. Používanou úpravou bývá normalizace hodnot dle vzorce (40) do
intervalu (0;1) podobně jako je upravován výstup. Tato úprava vstupních
parametrů však není obvykle nejideálnější.
První otázkou je, zda vstupy vůbec transformovat do shodného rozmezí
pro každý vstupní neuron. Jelikož jsou váhy a prahy nejčastěji inicializovány
náhodně v určitém rozptylu se středem v nule, extrémní hodnoty jednoho
vstupu bezpečně převýší ostatní vstupy, jak je zřejmé ze vzorce (3). Pokud není
a priori známo, že je daný vstup důležitější než libovolný jiný, není vhodné mu
ponechat takovou možnost rozsahu. Ve většině úloh není známa důležitost
vstupních parametrů, proto se přistupuje k jejich normalizaci do shodného
intervalu.
Každý skrytý neuron vytváří dělící nadrovinu ve vstupním prostoru. Váhy
hran určují orientaci této nadroviny a práh vzdálenost od počátku souřadnic.
Jakmile jsou tyto parametry voleny rovnoměrně kolem středu 0, tvoří neurony
množinu nadrovin kolem středu 0. Učení neuronové sítě bývá výrazně
ovlivněno počátečním rozdělením vstupních vzorů těmito nadrovinami. Pokud
jsou tedy předkládány vzory jen v intervalu [0;1]n, může určitá množina neuronů
zůstat na počátku nevyužita. To lze vyřešit tak, že i vstupy budou
transformovány do intervalu symetrického podle počátku souřadnic, ideálně
např. do intervalu [-1;1]n nebo [-2;2]n.
Jak bylo několikrát požadováno, vstupní (x) i výstupní (y) hodnoty je
třeba nějakým způsobem rozložit do daného intervalu [min;max]n. Nejčastějším
přístupem je normalizace vyjádřená následujícím vzorcem:
xinový = min+

xistarý − x min
⋅ (max − min )
x max − x min

(40)

Kde se minimální a maximální hodnoty x hledají přes všechny vkládané vzory.
Daný postup normalizace však vykazuje slabinu. Pokud je v dané
množině dat obsažen byť jen jediný vzor s odlehlým vstupem, což může být
způsobeno i chybou, dojde k nerovnoměrnému rozložení dat do požadovaného
intervalu. Příkladem může být vstup s hodnotami v intervalu (0;2) a dvěma
chybami: -100 a 100. Normalizací do intervalu [-1;1] budou téměř veškerá data
umístěna do intervalu ve vzdálenosti 1/100 od hodnoty 0. To není vhodné
vzhledem k minoritě extrémních vstupů.
Lze zvolit dva přístupy k řešení, které plynou z elementární znalosti dat a
daného transformovaného vstupu. Nejsnadnějším přístupem je nahradit lineární
normalizaci normalizací sigmoidální, která extrémní hodnoty přibližuje k sobě a
ruší jejich rozsah. Samozřejmě nelze pro každý vstup použít standardní
sigmoidu nebo hyperbolický tangens, který data transformuje podobným
způsobem do intervalu (-1;1). Pokud jsou vstupní data v intervalu např. [100;100], většina vstupů by se převedla na extrémní hodnoty dané funkce.
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Proto je nutné ke každému atributu přistupovat individuálně. Jedna z alternativ
je naznačena:
1. Vycentruj data. Odečti od nich takovou hodnotu, aby medián
atributu měl novou hodnotu 0.
2. Zvol vhodnou strmost sigmoidy, resp. tanh(). Nalezni horních 10%
hodnot (v absolutní hodnotě). Z nich vyber tu nejnižší hodnotu q.
1
Strmost sigmoidy λ zvol tak, aby platilo (ze vzorce 2): 0,9 ≤
.
1 + e − λq
Pro hodnoty x<q již tento vztah neplatí. Pouze určité množství
odlehlých hodnot bude převedeno do blízkosti extrémů funkce.
Druhý přístup k odlehlým hodnotám vyžaduje určitou znalost vstupního
atributu. Zadáním úlohy v bance může být například detekce subjektů
podezřelých z praní špinavých peněz. V takovém případě extrémní hodnoty
mohou mít klíčový podíl na klasifikačním procesu. Kupříkladu počet výběrů
v hotovosti nad 200 000 Kč není obvykle vysoký, ačkoliv má na rozhodnutí
významný vliv. Postup z minulého odstavce není vhodný, protože se do
blízkosti extrémů funkce přidruží k odlehlým hodnotám i standardní hodnoty.
Proto je v takovém případě vhodné přistupovat k extrémům, které mají důležitou
vypovídací hodnotu individuálně a přiřadit jim například nový, kategoriální vstup.
Původní vstup pak vypovídá o rozložení většiny dat a dodatečné vstupy
identifikují svojí hodnotou extrémy.

4.4

Chybějící hodnoty

Prázdné hodnoty jsou svojí podstatou velmi těžko podchytitelné, neboť
vyjadřují existencí pouze to, že „daná hodnota nebyla vyplněna“. Navíc nelze
téměř v žádné situaci předvídat, jakou hodnotu použít namísto chybějící.
Neuronová síť však vyžaduje na vstupu číselnou hodnotu, proto je třeba se
s prázdnými hodnotami nějakým způsobem vypořádat.
Pokud je trénovacích vzorů velké množství a chybějících hodnot málo,
často se přistupuje k vyřazení vzorů s chybějícím parametrem. Jakmile je
chybějících hodnot v určitém parametru vyšší množství, přistupuje se někdy
k danému atributu jako „nedůvěryhodnému“ a odstraní se. Tím dojde ke snížení
dimenzionality vstupního prostoru. Těmito dvěma přístupy se však trénovací
množina ochuzuje o některé vstupní informace – ať už nekompletní vzory nebo
nekompletní atributy. Proto je snahou spíše chybějící hodnoty doplnit.
V některých případech se u spojitých číselných vstupů doplňuje
průměrná hodnota, u kategoriálních zas samostatná kategorie „chybějící“.
Doplnění průměrné hodnoty je často diskutabilní (obrázek 4.4.a). Nová
kategorie „chybějící“ také není vhodná, protože nevyplnění hodnoty často není
v souvislosti s podstatou atributu. Proto se někdy za prázdné hodnoty doplňují
náhodné hodnoty jiných kategorií dle svých četností v kompletních vzorech.
Číselné hodnoty jsou doplněny náhodnými hodnotami, jejichž výběr však
respektuje pravděpodobnostní rozložení hodnot v ostatních vzorech.
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V některých situacích se přistupuje k pokročilému doplnění hodnot.
Mohou se určovat dle závislosti na ostatních atributech. Mezi jednotlivými
vstupy v mnoha případech existuje vzájemná korelace a na základě jiných
atributů lze vyvodit s určitou mírou nepřesnosti chybějící atribut. Jedná se o
shlukovací přístup, kdy např. odhadujeme, co by vyplnil určitý člověk, kdyby měl
dané vlastnosti. V trénovacích vzorech se najdou reprezentanti jemu nejbližší a
doplní se atribut, který je nejčastější nebo jej vlastní nejbližší sousedé. Dochází
tedy k doplnění chybějícího atributu na základě podobnosti k jiným trénovacím
vzorům.
Následující obrázek nastiňuje, jak vypadá doplnění null hodnot
průměrnou hodnotou a hodnotou na základě podobnosti s okolními sousedy.

Obrázek 4.4.a: Doplnění null hodnot v 2D prostoru
10 vstupních hodnot bez y-souřadnice lze doplnit průměrnou hodnotou nebo
doplněním hodnoty dle blízkých sousedů ve známé dimenzi x.

Ani tento přístup není vždy nejvhodnější. Pokud by existovalo na obrázku
(4.4.a) pro určitou hodnotu x více vzdálených shluků, určení podobnosti
k nejbližším sousedům by mělo obsahovat silnější logiku. Pouhé zprůměrování
by mohlo vykázat výsledek podobný průměrnému doplňování hodnot na
obrázku (4.4.a). Proto je často vhodné využít pokročilejších shlukovacích
algoritmů k dosažení kvalitnějších výsledků.

4.5

Umělý šum v datech

Problémům s přeučením se již věnovala kapitola 3.7. Naznačovala různé
techniky podporující generalizaci, které byly charakterizovány úpravami
prováděnými na neuronových sítích. K danému problému však lze přistupovat i
úpravami dat.
Zmíněná kapitola naznačovala, že větší množství trénovacích vzorů
obvykle pozitivně působí proti přeučení. Mnoho úloh však vykazuje jejich
nedostatek. Tím hrozí nebezpečí přeučení, protože by se síť mohla snadno
naučit menší množství vzorů po jednom. Velmi často používaným přístupem je
přidání šumu do trénovacích dat. Šum bývá náhodná veličina s Gaussovským
pravděpodobnostním rozložením se středem v nule. Neuronové síti jsou
následně předkládány mezi původními vzory i vzory upravené. Tím standardně
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dojde k natrénování sítě, aniž by došlo k přeučení, neboť výsledná funkce je
velmi často hladkým proložením dat, čemuž slabě pozměněná data obvykle
napomůžou.
Šum se obvykle vkládá do vzorů ve všech vstupních dimenzích. Využívá
se předpokladu, že malá odchylka na vstupu by měla tvořit malou odchylku na
výstupu. Tedy přidáním malého množství šumu je neuronová síť přinucena
přistupovat ke vzorům z obecnějšího hlediska. Problémem zůstává, jakého
rozptylu může šum dosahovat, aby nedošlo ke znehodnocení informací
v ostatních vzorech. Pokud se po normalizaci většina vzorů pohybuje například
v blízkosti počátku souřadnic, je vhodné zvolit takový šum, aby se oblasti
různých výstupních tříd příliš nepřekrývaly. K ideálnímu použití této metody je
nutné zanalyzovat data a jejich vzájemné rozložení, následně použít zašumění
takového rozsahu, aby nepoškodilo rozdělení dat.
Množství vzorů s přidaným šumem pak tvoří obdobný problém. Příliš
mnoho nových vzorů může způsobit vznik nových nežádoucích pravidel a
zakrytí původních „čistých“ vzorů. Příliš malé množství nových vzorů naopak
přeučení nemusí zabránit. Většinou je proto zakomponování šumu jen
podpůrným prostředkem pro jiné techniky.
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5 Experimentální část
Tato kapitola si klade za cíl otestovat tvrzení a domněnky vyslovené
v předchozích kapitolách. Zaměří se na jednotlivé aspekty přípravy dat a
otestuje jejich teoreticky proklamované výhody. Dále bude diskutován za
pomoci praktických testů problém generalizace, extrakce pravidel, volby
parametrů BP a adaptace pomocí objektivní chybové funkce. V problematice
neuronových sítí a jejich aplikaci při dobývání znalostí lze nalézt mnoho dalších
oblastí, které lze testovat. Nastíněné problémy se však ukazují jako
nejpalčivější. Poslední podkapitola řeší reálný příklad, na němž by se měly
shrnout a aplikovat získané znalosti z předchozích experimentů.

5.1

Použitý testovací nástroj, nastavení

K testování jednotlivých vlastností vrstevnatých neuronových sítí byl
použit zásuvný modul BP-vrstevnatých sítí do data miningového nástroje
Knocker. Ten byl vyvinut v rámci softwarového projektu řešitelským týmem:
Lukáš Civín, Miroslav Pich, Jaroslav Tykal, Petra Vaníčková, Jiří Vitinger.
Vedoucími projektu byli: František Mráz a Iveta Mrázová. Zásuvný modul
vrstevnatých neuronových sítí vytvořil autor této práce. Pro účely této diplomové
práce byl významně doplněn o funkcionalitu zamezující přeučení, extrakci
pravidel a použití testovací množiny.
Původní modul obsahoval plně funkční prostředí pro základní vrstevnaté
neuronové sítě s možností nastavení parametru učení, momentu učení, strmosti
sigmoidy a počátečních mezí vah a prahů. Umožňoval práci s více sítěmi
současně s možností jejich uložení do formátu XML. Na jednoduchém grafu
bylo možné sledovat průběh chybové funkce, přičemž zastavení učení bylo
možné podmínit počtem cyklů, časem nebo dosaženou minimální chybou.
Pracoval vícevláknově.
Obohacený modul momentálně obsahuje zakomponování další sady dat
– testovací sady, pracuje tedy současně se dvěma datovými zdroji paralelně.
Průběžně vyhodnocuje základní chybu sítě, počet chybně klasifikovaných vzorů
a chybu sítě na testovacích vzorech – vše zobrazitelné na grafu a
exportovatelné do samostatného souboru. Základní adaptační funkce byla
obohacena o ustalující člen, weight decay člen a člen určený k prořezávání sítě
(SLF). Navíc byl implementován early stopping mechanismus pro automatické
zastavení učení v ideální čas.
K testování byl použit samostatný modul vlastní tvorby, neboť žádné jiné
prostředí nevykazovalo možnost volby nastavení a variant, která byla při
zkoumání požadována. Možnost manipulace s nastavením early stopping a
ostatních parametrů se ukázala jako nutný předpoklad pro dosažení kvalitních
výsledků. Navíc možnost volit počáteční hodnoty (náhodné nebo pevné pro
různé sítě) použité u vah a prahů byla pro zkoumání velice užitečná.
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V mnoha případech je vhodné, aby bylo testování prováděno na
identických sítích. Proto pokud jsou použity v jednom příkladu topologicky
totožné neuronové sítě s různými BP-parametry, jsou jejich počáteční váhy
nastaveny vždy na shodné hodnoty. Volba parametrů tak není ovlivněna
odlišnou sadou vah a prahů. Pokud budou váhy voleny pro každou topologicky
shodnou síť jinak, bude to explicitně zdůrazněno. Volby jednotlivých parametrů
budou vždy zmíněny v kompletní podobě ještě před samotným popisem
výsledků experimentu.
V některých experimentech byla použita generovaná data. Jejich
struktura a rozložení jsou přesně definovány na konci této práce. Generovaná
data byla vytvořena speciálním programem z důvodu časté jednoduchosti
dostupných reálných dat. V případě klasifikace do dvou možných tříd byla
reálná data z existujících příkladů velmi často kvalitně separabilní pomocí
jednoho neuronu – tedy lineární separabilita byla podobně silná jako nelineární.
Pro objektivní experimenty byla proto generována lineárně neseparabilní
složitější data. Množina vstupních vzorů je rozdělena na trénovací a testovací
množinu náhodně s rozdělením, které bude vždy popsáno. Grafy chybových
funkcí obsahují z důvodu přehlednosti hodnoty od 10. cyklu učení.

5.2

Transformace vstupního a výstupního prostoru

V kapitole 4.2 bylo diskutováno několik možností transformace dat
z textové kategoriální podoby do numerické. Kapitola 4.3 pak rozebírala
možnosti použití různých vstupních a výstupních prostorů. Tato kapitola by
experimentálními výsledky měla některé klíčové fragmenty rozebrat.

5.2.1 Unární vs. Binární vstup
Kapitola 4.2 naznačila možnosti transformace nezávislých kategorií do
číselné podoby. Tabulka (4.a) ukazuje dvě základní možnosti. Ve zmíněné
kapitole je vyslovena domněnka, že by unární rozvoj mohl být vhodnější
k trénování sítě.
Použitá data

Klasifikace hub – Mushrooms (8124 vzorů)

Trénovací množina

Náhodně vybraných 7% vzorů (243 vzorů)

Testovací množina

Náhodně vybraná 3% vzorů (569 vzorů)

Tabulka 5.a: Použitá data pro porovnání unárního a binárního vstupu
K experimentům byly použity sítě, které se lišily pouze v počtu neuronů
v jediné skryté vrstvě (řádek 2 tabulky 5.b):
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Počet skrytých vrstev

1

Počet neuronů ve skryté vrstvě

2,5,10,20

Učicí parametr

0,1

Moment učení

0,3

Strmost sigmoidy

1

Počáteční max. hodnota vah

0,1

Počáteční max. hodnota prahů

0,2

Počet cyklů

1000

Počet iterací v cyklu

2

Tabulka 5.b: Parametry použitých vrstevnatých neuronových sítí
Při unárním vstupu byl prostor 112-dimenzionální, binární kódování pak
snížilo dimenzi na 55. Parametr učení a moment učení byly voleny čistě na
základě zkušeností s daným vzorkem dat. Počáteční max. hodnota vah
v absolutní hodnotě se pak řídila výpočtem dle vzorce (37), při volbě A=1.
Při spouštění jednotlivých úloh se ukázalo, že rozdíl mezi různými
naučenými sítěmi nad jedním typem dat je v tomto případě minimální. Zřejmě je
toto dáno úlohou, která umožňuje velmi snadnou separabilitu vzorů. Navíc ani
testovací vzorek dat nevykazoval známky přeučení. Při použití většího počtu
neuronů je z obr. (5.2.a) vidět, že síť má zpočátku s konvergencí větší
problémy.
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Obrázek 5.2.a: Úloha Mushrooms na síti se 2 neurony a 20 neurony ve
skryté vrstvě
Obě sítě se v průběhu učení chovají téměř stejně. Je zde vidět, že volbou
většího množství skrytých neuronů nedojde k žádné újmě.

Zajímavější je však porovnání vložení různých typů dat – 112D nebo
55D. Jelikož se ukázalo, že rozdílnost mezi různými topologiemi není
významná, pro další rozbory bude pro přehlednost použita jediná síť s 5
skrytými neurony. Tabulka (5.c) zachycuje některé momenty vývoje obou sítí.
Sleduje se jak přesná chyba sítě, tak i počet chybně klasifikovaných vzorů.
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Globální chyba
trénovacích dat

Chybně ident.
Vzory trénovacích
dat

Globální chyba
testovacích dat

Chybně ident.
Vzory testovacích
dat

Cyklus

Unární

Binární Unární

Binární

Unární

Binární Unární

Binární

1

70,51

70,69

258

258

29,98

31,78

124

124

5

16,28

7,89

37

17

5,81

2,86

15

7

10

3,02

1,85

2

2

1,68

1,28

3

2

15

0,7

0,92

0

0

0,75

0,84

2

2

20

0,29

0,36

0

0

0,56

0,65

1

2

25

0,18

0,21

0

0

0,49

0,59

1

2

30

0,13

0,15

0

0

0,46

0,56

1

2

Tabulka 5.c: Výsledky měření různých neuronových sítí úlohy Binární vs.
Unární vstup
Z výsledků jsou patrné dva poznatky:
1) Binárně kódované vstupy s nižší dimenzionalitou umožňují zpočátku
rychlejší proces adaptace neuronové sítě, přičemž po 10. cyklu již dojde
téměř k vyrovnání.
2) Unární kódování implikovalo lepší klasifikaci testovacích vzorů. Při použití
binárního kódování se neuronová síť dostala k jednomu chybně
identifikovanému vzoru až po 88 cyklech. To může ukazovat na větší logiku
umístěnou v síti.
Pokud je tedy úloha řešitelná pomocí nižšího počtu vstupů, není vhodné
dodávat další dodatečné vstupy. Jakmile je zřejmé, že některý vstup není
podstatný pro klasifikaci, síť se lépe učí bez něj. Experiment ukázal, že je
skutečně vhodnější kódovat vstupy unárně (obrázek 5.2.b). Rozdíly však nejsou
tak významné.
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Obrázek 5.2.b: Porovnání chybně klasifikovaných vzorů v testovacích
množinách
Červená křivka ukazuje chybný počet klasifikovaných vzorů z testovací množiny
v případě unárního kódování. Přibližuje se minimu (jednomu chybně určenému vzoru)
pozvolněji a standardněji než v případě binárního kódování – modrá křivka.
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Schází ještě zmínka, s jakou chybou jednotlivé sítě klasifikují veškeré
vzory. Dle předpokladů díky nepříliš náročnému rozdělení dat sítě klasifikovaly
poměrně úspěšně, přičemž chyba binárního kódování činila po 200 učicích
cyklech 0,46%, neboli 37 chybně určených vzorů. Unární kódování
generalizovalo ještě úspěšněji s chybou 0,3%, neboli 24 chybně klasifikovaných
vzorů, čímž bylo dosaženo kvalitnějších výsledků než např. v [30]. Ukazuje se,
že příprava dat hraje klíčovou roli v úspěšném natrénování neuronových sítí.

5.2.2 Unární výstup vs. Výstup s nulovou třídou
Mezi klasifikačními úlohami se velmi často objevuje zadání rozdělit
vstupní vzory do více než dvou tříd. Namísto rozhodnutí „ano“-„ne“ se může
vyskytnout úloha klasifikovat vzory např. do skupin „bílá“, „modrá“, „zelená“,
„černá“. Požadované výstupy je třeba opět číselně zakódovat. Při použití
unárního kódování (kap. 4.2) lze ale jeden unární předpis vypustit a nahradit jej
nulovým výstupem. Dimenze výstupního prostoru se tak pomocí nulového
výstupu sníží.
Použitá data

Generovaná data – typ (1) a (2)

Trénovací množina

Náhodně vybraných 7% vzorů (700 vzorů)

Testovací množina

Náhodně vybraná 3% vzorů (300 vzorů)

Tabulka 5.d: Použitá data pro porovnání různých výstupů
Pro objektivnější posouzení dané problematiky byly zvoleny dvě sady
dat. Obě se stejným počtem vzorů i shluků dat, přičemž první sada obsahuje
shluky ostře oddělené, ve druhé se mohou překrývat. Opět se přistoupilo
k použití různých topologií sítí se stejnými parametry:
Počet skrytých vrstev

1

Počet neuronů ve skryté vrstvě

5,10,20

Učicí parametr

0,1

Moment učení

0,3

Strmost sigmoidy

1

Počáteční max. hodnota vah

0,2

Počáteční max. hodnota prahů

0,2

Počet cyklů

1000

Počet iterací v cyklu

2

Tabulka 5.e: Parametry použitých vrstevnatých neuronových sítí
Při spouštění úloh na různých topologiích neuronových sítí již výsledky
nebyly tak podobné, jako u úlohy s houbami. Ukazuje to na větší složitost dat.
Hodnoty chybových funkcí u každého páru sítí se stejným počtem
skrytých neuronů byly obdobné. V některých případech byla hodnota chybové
funkce sítě s unárním výstupem stabilně vyšší než sítě s nižší dimenzí výstupu,
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jindy tomu bylo naopak. Zajímavější je nahlédnout na hodnotu chybové funkce
na testovacích datech, která implikuje možné přeučení. Chybová funkce na
datech s nižší dimenzí výstupu byla vždy nižší a její průběh byl pozvolnější než
u chybové funkce sítě s unárním výstupem, kde hodnota často kolísala. Stejně
tak počet chybně klasifikovaných vzorů z testovací množiny byl u sítí s možným
nulovým výstupem nižší.
Obrázek (5.2.c) ukazuje chybové funkce na datech typu (2). Z grafů je
zřejmé, kdy se má zastavit výpočet sítě s možným nulovým výstupem, neboť
následně dochází k přeučení.
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Obrázek 5.2.c: Chybové funkce sítí s 3-D a 2-D výstupem
Levý obrázek zachycuje modrou křivkou chybu sítě při použití 3-D výstupu na
trénovacích datech. Zde je chyba vyšší než u sítě s 2-D výstupem, ale v experimentech
toto nebylo pravidlem. Pravidlem však byla nižší chyba na testovacích datech. Síť
s nižším počtem výstupních neuronů lépe zobecňovala a snadno se dalo určit, kdy je
vhodný okamžik pro zastavení učení. Zde použita generovaná data typu (2) a síť s 20
skrytými neurony.

Chyba na testovacích datech je klíčová pro určení správného momentu
zastavení, avšak na datech s unárním výstupem (tedy větší dimenzionalitou)
některé sítě nevykazovaly hladký průběh chybové funkce. Lze říci, že nižší
dimenzionalita výstupu přispívala k lepší generalizaci neznámých testovacích
dat. Příklad obtížně podchytitelného průběhu chybové funkce je zobrazen na
obrázku (5.2.d).
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Obrázek 5.2.d: Průběh chybových funkcích na trénovacích a testovacích
datech
Ačkoliv chybové funkce na trénovacích datech probíhají standardním
způsobem, pravý graf ukazuje na modré křivce chybovou funkci sítě s 3-D výstupem,
podle které je velmi těžké určit, kdy je vhodný okamžik zastavení.
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Porovnáváním jednotlivých chybových funkcí na testovacích datech se
ukázalo, že data s nižší dimenzionalitou výstupu procházejí vždy fází, která je
vhodná jako moment zastavení. U vyšší dimenze výstupu pouze v polovině
případů bylo ihned viditelné, kdy je vhodné zastavit učení.
Sítě s 20 skrytými neurony naučené na generovaných datech typu (2)
byly následně použity pro klasifikaci všech 10000 vzorů, čímž lze odhalit
schopnost generalizace. Dle obrázku (5.2.c) a dle přesných hodnot chybové
funkce na testovacích datech je ideální moment zastavení přibližně ve 222.,
respektive 266. kroku. V daném momentu bylo zastaveno učení a sítě
klasifikovaly s následujícím počtem chyb:
•

Síť s unárním výstupem – 567 chyb (chybovost 5,67%)

•

Síť se sníženou dimenzí výstupu – 521 chyb (chybovost 5,21%)

Ukázalo se, že použití nulového výstupu je vhodné a plně zastoupí jeden
unární výstup. Snížením výstupní dimenze se navíc docílilo lepších vlastností
při učení i klasifikaci.

5.2.3 Snížené rozmezí výstupu
Kapitola 4.3 mimo jiné v kostce diskutovala nevýhody použití extrémních
hodnot výstupů {0;1}. Navrhovala je nahradit velmi blízkými hodnotami, které
však již nejsou extrémy sigmoidální funkce. Volba nižšího rozsahu by měla mít
za důsledek nižší hodnoty vah hran a díky tomu i nižší citlivost na šum v datech.
Daný přístup by však měl mít negativní vliv na rychlost učení.
Velmi obtížně lze sledovat citlivost neuronové sítě na šum. Jednou
z možností, jak monitorovat kvalitu sítě, je porovnávání výstupů paralelně se
sledováním hodnot vah hran. Pokud určitá síť klasifikuje stejně kvalitně jako
jiná, která je složena z hran s mnohem vyššími hodnotami vah, jednoznačně je
vhodnější použít tu s nižšími hodnotami vah hran. Drobné výchylky na vstupu u
ní způsobí obvykle menší výchylky na výstupu, tedy nižší citlivost na šum.
Cílem následujícího experimentu je porovnání výsledků topologicky
stejných sítí na datech s různými hodnotami výstupů. Ohled je brán i na sumu
dosažených hodnot vah hran neuronové sítě.
Použitá data

Generovaná data – typ (2)

Trénovací množina

Náhodně vybraných 7% vzorů (700 vzorů)

Testovací množina

Náhodně vybraná 3% vzorů (300 vzorů)

Tabulka 5.f: Použitá data pro porovnání různých výstupů
Pro testování bylo použito několik různých topologií sítí:
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Počet skrytých vrstev

1

Počet neuronů ve skryté vrstvě

5,10,20

Učicí parametr

0,1

Moment učení

0,3

Strmost sigmoidy

1

Počáteční max. hodnota vah

0,2

Počáteční max. hodnota prahů

0,2

Počet cyklů

1000

Počet iterací v cyklu

2

Tabulka 5.g: Parametry použitých vrstevnatých neuronových sítí
První sada sítí byla trénována na datech s 2-dimenzionálním výstupem
do tří různých tříd: {00;01;10}. Druhá sada sítí byla trénována na stejných
datech pouze s malou obměnou výstupních hodnot. Hodnota 0 byla zaměněna
hodnotou 0,05 a hodnota výstupu 1 byla zaměněna hodnotou 0,95. Díky této
záměně není síť po ustálení nucena stále exponovat své váhy do takové míry,
aby byl výstup roven nedosažitelnému extrému 0 nebo 1.
Experimenty neukázaly nijak výrazný pohyb na vahách jednotlivých hran.
Pro jednotlivé topologie byly váhy v součtu po procesu učení většinou jen o
několik procent nižší než při použití standardních výstupů, jak ukazuje tabulka
(5.h).
Použitá síť

Standardní výstup

Výstup {0,05;0,95}

% rozdíl

5 skrytých neuronů

299,85

285,64

-4,73%

10 skrytých neuronů

395,17

389,63

-1,4%

20 skrytých neuronů

551,52

555,19

0,67%

Tabulka 5.h: Součty vah sítí po 1000 trénovacích krocích
Z tabulky (5.h) je zřejmé, že v případě bohatších topologií dokonce
dochází k nárůstu vah, což je přesně opačný jev, než byl očekáván. Odpověď
na rozpor mezi získanými výsledky a očekáváním lze nalézt dále.
Při použití snížených rozmezí se dá předpokládat nižší hodnota
chybových funkcí. Výstupní hodnota není totiž odečítána od extrémů {0;1}, ale
od bližších hodnot. V klasifikačních úlohách je úkolem korektně rozdělit vstupní
vzory do tříd, proto počet korektně rozdělených vzorů do tříd bude považován
za měřítko kvality neuronové sítě.
Průběhy chybových funkcí a počty chybně klasifikovaných vzorů ukazují,
že síť se sníženými výstupy se mnohem rychleji učí (obr. 5.2.e). Dosáhne své
nejkvalitnější konfigurace mnohem dříve než s klasickými výstupy. Výraznější
rozdíl je u bohatších topologií. Tím lze také odpovědět na rozpor v nárůstu vah
v tabulce (5.h) oproti předpokladům. Díky rychlejšímu naučení má síť mnohem
více cyklů k možnému přeučení. Pokud se například naučí po 100 krocích, má
do konce procesu ještě 900 cyklů, které použije k přeučení.
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Obrázek 5.2.e: Počet chybně rozpoznaných vzorů a chyba testovacích dat
První graf ukazuje, že síť se sníženým rozmezím výstupu klasifikuje větší počet
vzorů korektně. Avšak to může být zapříčiněno přeučením, které odhaluje chybová
funkce na druhém grafu. Z něj je zřejmé, že síť je naučena dříve, přibližně ve 142.
kroku, kdežto síť s klasickým výstupem až v 240. kroku. Použita síť s 20 neurony na
generovaných datech typu (2).

Rychlejším dosažením minima na testovacích datech je zřejmé, že síť je
v optimálním stavu dříve. Může to být způsobeno i umístěním v nějakém
lokálním minimu. Přesné hodnoty jednotlivých chybových funkcí ve významných
okamžicích nastiňuje tabulka (5.i).
Globální chyba
trénovacích dat

Chybně ident.
Globální chyba
Vzory trénovacích testovacích dat
dat

Chybně ident.
Vzory testovacích
dat

Cyklus

{0;1}

Snížené

{0;1}

Snížené {0;1}

Snížené {0;1}

Snížené

10

25,84

21,99

49

38

11,34

9,66

17

10

20

17,82

15,66

41

32

8,33

7,19

14

12

50

14,69

13,81

34

32

7,16

6,6

13

12

100

13,18

12,62

33

28

6,94

6,5

14

12

142

12,14

11,42

31

26

6,84

6,43

13

12

240

9,01

9,34

17

16

6,64

6,6

12

12

Tabulka 5.i: Výsledky měření různých neuronových sítí úlohy sníženého
výstupu
Výsledky ukazují na zastavení trénování sítě na datech se sníženým
výstupem již ve 142. kroku. V daném okamžiku je však chybně klasifikováno
ještě poměrně vysoké množství trénovacích vzorů. Z tohoto pohledu je moment
zastavení až nedůvěryhodný. Rozřešení dává až klasifikace na všech 10 000
vzorech generovaných dat typu (2).
Je použito celkem 5 sítí:
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Výstup

Zastavení

Součet vah

Počet chybně
určených vzorů

Chybovost

{0;1}

240

403,82

506

5,06%

{0;1}

142

314,94

529

5,29%

Snížený

10

133,58

705

7,05%

Snížený

142

275,92

503

5,03%

Snížený

240

354,2

515

5,15%

Tabulka 5.j: Klasifikace kompletního vzorku dat různými neuronovými
sítěmi
Výsledky klasifikace ukazují, že lze skutečně chybové funkci na
testovacích datech důvěřovat. Data se sníženým výstupem tak trénují síť
rychleji, kvalitněji a lépe se vyhnou přeučování. Navíc součet vah je nižší při
získaných lepších výsledcích. Použitím omezeného výstupu se tedy za 0,6násobek času získala síť, která všechny vzory klasifikuje lépe. Navíc má součet
vah v síti roven 0,68-násobku vah neuronové sítě s extrémními výstupy.
Pouhým jemným upravením vah výstupu tak lze získat neuronovou síť, která
kvalitně klasifikuje a je méně citlivá na šum.

5.2.4 Vstup v rozmezí [0;1] vs. [-1;1]
Při nasazování vrstevnatých neuronových sítí se téměř vždy implicitně
předpokládá normalizace vstupního prostoru. V mnoha případech je standardně
volen interval [0;1]n. Jak již ale naznačovala kapitola 4.3, použití cílového
intervalu symetrického podle středu v 0 by mohlo přinášet pozitiva.
K experimentům byly použity dvě rozdílné úlohy. Klasifikace kosatců (iris)
s nižším počtem vzorů a úloha rozpoznávání znaků (LetterRec). Rozdílnost
úloh by měla zajistit objektivitu dosažených výsledků a závěrů.
Použitá data

LetterRec

Trénovací množina

Prvních 16 000 vzorů

Testovací množina

Zbylé 4000 vzorů

Použitá data

Iris

Trénovací množina

Náhodně vybraných 70% vzorů (106 vzorů)

Testovací množina

Náhodně vybraných 30% vzorů (44 vzorů)

Tabulka 5.k: Použitá data pro porovnání různých vstupů
Opět bylo pro testování použito několik různých topologií sítí:
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Počet skrytých vrstev

1

Počet uzlů ve skryté vrstvě

5,10,20, 30

Učicí parametr

0,1

Moment učení

0,3

Strmost sigmoidy

1

Počáteční max. hodnota vah

0,2

Počáteční max. hodnota prahů

0,2

Počet cyklů

1000

Počet iterací v cyklu

2

Tabulka 5.l: Parametry použitých vrstevnatých neuronových sítí
Výsledky na obou úlohách jsou jednoznačné. Rychlost učení je v případě
použití symetrického rozmezí vstupu podle počátku souřadnic mnohem vyšší.
Navíc je doprovázeno nižšími hodnotami vah jednotlivých hran. Na úloze Iris
nezávisle na zvolené neuronové síti došlo po tisíci krocích vždy k chybné
klasifikaci pouze jednoho vzoru u vstupu symetrického podle 0. Při použití
vstupu z intervalu [0;1]n byly chybně identifikovány 4 vzory. Pro lepší představu
slouží obrázek (5.2.f)
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Obrázek 5.2.f: Srovnání chybové funkce na datech iris vstupního intervalu
[0;1] a [-1;1]
Při použití vrstevnaté neuronové sítě (zde s jednou skrytou vrstvou a 5 neurony)
výsledky jednoznačně ukazují příznivější vývoj v případě použití vstupu
normalizovaného do intervalu [-1;1] symetrického podle počátku souřadnic nežli vstupu
normalizovaného do intervalu [0;1].

Dále je zřejmé, že se neuronová síť při použití širšího rozmezí vstupu již
po několika stech krocích přeučuje. To je impuls k ideálnímu momentu
zastavení. V některých případech se neuronová síť s klasicky normalizovaným
vstupem [0;1]n začala přeučovat až po desetinásobném počtu kroků!
Při řešení úlohy rozpoznávání znaků se objevily obdobně silné výsledky,
ačkoliv se operovalo s řádově jinými objemy dat. Obrázek (5.2.g) ukazuje počty
chybně klasifikovaných vzorů na trénovacích vzorech a testovacích vzorech.
Neuronové sítě 16-30-26 nevykazovaly ani při následném trénování známky
přeučení. Potvrzuje to tvrzení o nižším nebezpečí přeučení při použití velkého
množství dat [23].
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Obrázek 5.2.g: Srovnání počtu chybně klasifikovaných vzorů úlohy
LetterRec ve vstupním prostoru [0;1]n a [-1;1]n
Počet chybně klasifikovaných vzorů na trénovací i testovací množině je zřejmě
nižší při použití vstupního prostoru [-1;1]n. Rozdíl se zdá být malý, ale v daném objemu
dat se jedná o stovky chybně klasifikovaných vzorů. Neuronová síť 16-30-26.

Obě řešené úlohy potvrzují, že je vhodnější volit vstupní prostor
normalizovaný do intervalu [-1;1]n než do intervalu [0;1]n.

5.3

Úpravy neuronových sítí

Kapitola 3 nastínila možnosti, jak modifikovat vrstevnaté neuronové sítě.
Jednotlivými kroky lze zkvalitnit jejich výsledky, případně extrahovat pravidla
pro rozhodování.

5.3.1 Volba základních parametrů s ohledem na generalizaci
Vrstevnaté neuronové sítě a jejich vlastnosti lze modifikovat mnoha
parametry, jak zmiňovala kapitola 3. Na průběh učení a následnou kvalitu
klasifikace mají klíčový vliv. Jediný nástin volby parametrů na velkých objemech
dat nabídla kapitola 3.7.3, zabývající se technikou early stopping (ES).
Následující experimenty se budou opírat o základní nastavení sítí, které
doporučuje ES. Použitím dalších parametrů a změnami základního nastavení
se pokusí získat ještě kvalitnější výsledné neuronové sítě.
Použitá data

Generovaná data – typ (3)

Trénovací množina

Náhodně vybraných 7% vzorů (1400 vzorů)

Testovací množina

Náhodně vybraná 3% vzorů (600 vzorů)

Tabulka 5.m: Použitá data pro porovnání různých parametrů
Neuronovou síť lze modifikovat mnoha způsoby. Základní nastavení je
následující:
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Počet skrytých vrstev

1

Počet uzlů ve skryté vrstvě

30

Učicí parametr

0,01

Moment učení

0,1

Ustalující parametr

0

SLF parametr

0

WD parametr

0

Strmost sigmoidy

1

Počáteční max. hodnota vah

0,2

Počáteční max. hodnota prahů

0,2

Počet cyklů

1000

Počet iterací v cyklu

2

Tabulka 5.n: Počáteční nastavení neuronové sítě
Kvalita sítě bude sledována z mnoha hledisek. Zejména hodnota a
průběh chybové funkce na trénovacích i testovacích datech budou pro určení
kvality klíčové. Ohled bude brán na jednoduchou identifikaci momentu
zastavení a součet vah.
Počty neuronů
Nejprve experiment přistupuje ke změnám počtu neuronů ve skryté
vrstvě. Malý počet neuronů by mohl způsobit podučení, velký zas přeučení,
které později charakterizuje narůstající hodnota chybové funkce na testovacích
vzorech. Suma vah zde není brána v úvahu, jelikož takto nelze porovnávat
rozdílné architektury. Základní hodnoty ukazuje tabulka (5.o), porovnání
chybových funkcí pak obrázek (5.3.a).
Počet
neuronů

Cyklus

Chyba na
trén. vzorech

Chyba na
test. vzorech

Počet
chybně klas.
Trén. Vz.

Počet
chybně
klas. Test.
Vz.

2

1000

97,85

47,84

226

112

5

1000

35,36

27,15

57

48

30

1000

18,62

20,84

24

36

100

1000

25,18

23,91

35

42

Tabulka 5.o: Srovnání charakteristik různých architektur
Architektura s 2 skrytými neurony trpěla podučením. Ostatní architektury již
vykazují kvalitní výsledky, přičemž je zřejmé, že nejbohatší topologie velmi dlouho
konverguje do stabilního stavu. 1000 cyklů je zde pro ni příliš málo.

58

400

Chyba na trénovacích datech
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Obrázek 5.3.a: Chybové funkce různých architektur
Na grafech je zachycen průběh chybové funkce architektur s 2, 5, 30, 100
skrytými neurony. Kromě architektury s 2 skrytými neurony, která vedla k podučení,
jsou průběhy ostatních chybových funkcí velmi podobné.

Výsledky ukazují, že k přeučení během 1000 kroků nedošlo ani na velmi
bohaté topologii. Je to způsobeno velmi pomalou konvergencí, kterou
zapřičiňuje nastavení ES. Ideální okamžik zastavení tak nebyl dosažen ani po
1000 krocích.
Parametr učení a moment učení
Zajímavou změnu do předchozích výsledků může přinést úprava
parametru učení a momentu učení, neboť způsobí úpravu adaptačního kroku.
Vyšší hodnota parametru učení již neuronovou síť vede v 1000 krocích
k přeučení, jak ukazuje obrázek (5.3.b).
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Obrázek 5.3.b: Chybové funkce při různé volbě základních parametrů
Grafy ukazují, že navýšení parametru učení (první hodnota u křivky) má silný
vliv na rychlost učení. Například použitím parametru učení 0,5 (zelená křivka) se
několikanásobně zrychlilo učení oproti základnímu nastavení (modrá křivka). Zároveň
však toto nastavení způsobilo velmi brzké přeučení, jak ukazuje druhý graf.

Při volbě vyšší hodnoty parametru učení se tedy síť naučí velmi rychle,
stejně rychle se však přeučí. Ideální okamžik pro zastavení je krátký a
v některých případech je velmi těžké jej identifikovat. Tabulka (5.p) zachycuje
parametry sítí v okamžicích vhodných pro zastavení.
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Parametr
učení

Moment
učení

Cyklus
zastavení

Chyba na
trén.
Vzorech

Chyba na
test.
vzorech

Počet
chybně
klas.
Trén. Vz.

Počet
chybně
klas.
Test. Vz.

0,01

0,1

1000

18,63

20,84

24

36

0,1

0

202

16,93

20,7

23

37

0,1

0,3

163

16,88

21,49

24

38

0,5

0,3

44

17,61

20,01

25

36

Tabulka 5.p: Ideální momenty zastavení učení dle minimální chyby na
testovacích datech
Učení sítí probíhá dle zadaných parametrů (1. a 2. sloupec). Ideální moment
měřený podle minimální hodnoty chybové funkce na testovacích vzorech je pro každou
síť jiný. Avšak výsledné chybové parametry jsou velmi podobné.

Z tabulky (5.p) vyplývá, že neuronová síť prochází stejnými kvalitativními
stavy při použití různých parametrů. Při volbě vyšší hodnoty parametru učení je
ideální stav dosažen velmi rychle. Časovou úsporu lze sledovat v desítkách
násobků oproti základnímu stavu. Díky takto rychlému průběhu však nemusí být
snadné identifikovat moment před začátkem přeučení. Navíc součet vah je
oproti základnímu nastavení vyšší (1146 oproti 783). Síť díky rychlým změnám
konfigurace na testovacích datech poměrně silně osciluje. Výsledky neukazují,
že by úvodní nastavení bylo významně vhodnější. Snadnost nalezení ideálního
momentu zastavení díky minimálním oscilacím a předpokládaná nižší citlivost
na šum je však velmi cenná.
Počet iterací
Manipulace s počtem iterací vzoru nebývá příliš obvyklá. I přesto může
mít vliv na učení. Základní stav byl změněn na 1 resp. 5 iterací. Zvyšování
počtu iterací by mohlo vést k oscilacím chybové funkce, ale zároveň k jejímu
rychlejšímu poklesu díky častějšímu opakování vzorů v jednom cyklu. Je však
nutné si uvědomit, že zvyšováním počtu iterací se adekvátně zvyšuje i časová
náročnost výpočtu.
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Obrázek 5.3.c: Chybové funkce při různé volbě počtu iterací
Nejvyšší hodnota iterace značí nejrychlejší proces učení (černá křivka).
Obdobně rychle se ale přeučí.
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Jak ukazuje obrázek (5.3.c), chyba klesá při volbě vyšší hodnoty iterace
rychleji. Opět je to ale spojeno s rychlejším nástupem přeučení. Jak už ale bylo
zmíněno, daný rychlostní nárůst v počtu cyklů je kompenzován časovým
prodloužením jednoho cyklu. Při bližším ohledání výsledků pak lze zjistit, že na
dané úloze a větším objemu dat nemá změna počtu iterací významný vliv
(tabulka 5.q).
Cyklus

Počet iterací v
cyklu

Počet adaptačních
kroků

Chyba na
trénovacích
datech

700

1

700

49,98

351

2

702

50,05

141

5

705

50,2

Tabulka 5.q: Identifikace momentu se shodnou hodnotou chybové funkce
Neuronová síť s vyšším počtem iterací vyžaduje k dosažení určité hodnoty
chybové funkce obvykle méně cyklů. Jak však ukázal experiment, je toto ušetření cyklů
jen skryté, neboť celkový počet adaptačních kroků zůstává téměř shodný. Zde ve
všech případech sítě vyžadují přibližně 700 průchodů daty nezávisle na jejich pořadí.

Vyšší počet iterací narušuje rovnoměrný průchod trénovací množinou,
proto je zřejmě vhodnější nižší počet iterací.
Ustalující parametr
Ustalující parametr c F zmíněný v kapitole 3.7.1 by měl snižovat první a
druhé derivace přenosové funkce ve skrytých vrstvách.
Za počáteční byla brána síť s parametrem učení 0,1 a momentem učení
0,3. Na ní je vliv zřejmější než na síti, která se tak rychle nepřeučuje. Z obrázku
(3.7.c) je vidět, že ustalující člen má ve svých extrémech poměrně nízkou
hodnotu. Experiment ukázal, že parametr c F v daném příkladu musí mít
hodnotu v jednotkách. Jen tak má významnější vliv na učení (obr. 5.3.d).
V průběhu učení s ustalujícím parametrem však byly výsledky rozporuplné.
Ustalující člen nedokázal zamezit přeučení. V jednom případě však přispěl
k nalezení doposud nejkvalitnější konfigurace.
Obrázek (5.3.d) obsahuje pouze chybovou funkci na testovacích datech.
Chybová funkce na trénovacích datech nevykazovala příliš velké odchylky od
průběhu nastavení bez ustalujícího členu. Až při volbě c F =10 došlo
k výraznému zhoršení chybové funkce na trénovacích datech. Při nižších
hodnotách parametru byly změny sledovatelné pouze na testovacích datech.
Chování chybové funkce však bylo neodhadnutelné. Při hodnotách parametru
nižších než 1 téměř nedocházelo ke změnám oproti počátečnímu nastavení.
Hodnota 1,5 vykazovala horší vlastnosti, hodnota 4 na počátku výrazně lepší
vlastnosti. Následovalo však přeučení. Hodnota 10 vykázala horší vlastnosti
než c F =4 a lepší než c F =1,5.
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Obrázek 5.3.d: Chybová funkce na testovacích datech s použitím
ustalujícího členu
Každá křivka reprezentuje průběh chybové funkce na testovacích datech
s použitím určitého ustalujícího parametru.

V průběhu experimentu nebylo nalezeno pravidlo, které by se dalo
aplikovat univerzálně. Na jiných úlohách bude zřejmě použití parametru opět
velmi specifické. Ostatní experimenty ukazují, že použití jednodušších
parametrů v některých případech přináší více pozitiv a hledání ideálního
nastavení není tak časově náročné.
Weight decay a SLF parametr
Oba parametry snižují hodnoty vah hran (kapitola 3.7). WD parametr
ubírá větším hranám více a tím se pokouší normalizovat váhový prostor blíže
k nulové hodnotě. SLF parametr naopak redukuje všechny hrany stejným
způsobem a pokouší se tak vyrušit nevýznamné hrany. V mnoha případech se
parametry využívají společně, proto i zde jsou kombinovány.
Odhad velikosti SLF parametru je poměrně jednoduchý. Nízká hodnota
proces učení ovlivní velmi málo, vysoká hodnota způsobí obvykle nárůst
chybové funkce na trénovacích datech (obr. 5.3.e). Zvolená hodnota závisí na
zadané úloze a parametru učení, ale přesto nalezení vhodné hodnoty SLF není
tak náročné, jako např. nalezení ustalujícího parametru. WD parametr
v experimentech nepřispíval k dosažení lepších výsledků. Vyšší hodnota
narušovala učení a dosažená konfigurace nebyla zdaleka tou nejlepší. Nižší
hodnoty WD parametru měly za důsledek „vyhlazení“ chybové funkce na
testovacích datech. Bylo pak snadnější nalézt okamžik zastavení. Bohužel daná
konfigurace nebyla tak dobrá jako bez použití WD parametru.

62

140

Chyba na trénovacích datech

25

120

Chyba na testovacích datech

24

100

23

SLF e-5

80

SLF 5.e-6

60

pocatek

40

SLF e-6

22

SLF e-5

21

SLF 5.e-6
pocatek

20

SLF e-6

19

20

1
43
85
127
169
211
253
295
337
379
421
463
505
547
589
631
673
715
757
799
841
883
925
967

17

1
41
81
121
161
201
241
281
321
361
401
441
481
521
561
601
641
681
721
761
801
841
881
921

18

0

Obrázek 5.3.e: Chybové funkce s použitím SLF parametru
Je vidět, že SLF parametr s narůstající hodnotou zhoršuje průběh chybové
funkce na trénovacích datech (1.graf). Může dojít až k nárůstu chyby. Druhý graf
ukazuje chybové funkce na testovacích datech po 50. cyklu. Jakékoliv použití SLF
parametru vedlo ke zlepšení výsledků. Nejlepší výsledek vykázal parametr hodnoty
5.10-6 (červená křivka). Zelená křivka po dosažení 1000. cyklu klesala, ale pod hodnotu
19 dále neklesla.

Oba parametry však přispívali k významnému snižování vah. Po tisíci
krocích měly neuronové sítě se srovnatelnými výsledky až 4-násobně nižší
součet vah! To ukazuje na možnou menší citlivost na šum. Výsledky ukazují, že
jednoduchý přístup SLF je velmi vhodný k použití. WD parametr pak lze zvolit
jako doplňkový, avšak k přílišnému zlepšení výsledků nevedl.
Porovnání nejlepších výsledků
Různými přístupy bylo dosaženo několika konfigurací neuronových sítí.
Tabulka (5.r) pomocí klasifikace celého vzorku dat zhodnocuje jejich skutečnou
kvalitu.
Parametry neuronové sítě (rozdíl od
počátečního nastavení)

Cyklus
zastavení

Součet
vah

Chybovost na
všech datech

Základní nastavení

1179

822,47

1219 chyb/6,1%

Učicí=0,5; moment=0,3

44

1146,97

1389 chyb/6,9%

Učicí=0,1; moment=0,3;ustalující=4

140

594,45

1266 chyb/6,3%

-6

386

329,03

1247 chyb/6,2%

Učicí=0,1; moment=0,3;SLF=5.10

Tabulka 5.r: Porovnání klasifikací nejlepších dosažených konfigurací
V průběhu experimentů bylo dosaženo různými metodami za různý čas několika
vhodných konfigurací. Jejich objektivní srovnání pak zajistí klasifikace všech vzorů.
Nejlepší výsledky vykázalo základní nastavení, které však vyžadovalo značný čas a
součet vah může ukazovat na vyšší citlivost sítě. Jednoduché a přitom velmi účinné
použití SLF parametru vykázalo komplexně nejlepší výsledky. Nízký součet vah a
rychlost vyzdvihuje tento přístup. Ustalující člen přinesl také velmi kvalitní výsledky,
avšak určení ideální hodnoty parametru bylo významně náročnější. Výsledky ukazují,
že rychlejší průběh učení nepřispívá k nejlepším výsledkům (2. záznam).

5.3.2 Objektivní chybová funkce
Některé úlohy vyžadují zdůraznění chybné klasifikace určitých vzorů.
Příkladem může být úloha s houbami, kdy by měla být chybná klasifikace
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nejedlé houby více penalizována. Kapitola 3.11 navrhovala postup, jak
prioritizovat důležité vzory a jejich důležitost zakomponovat do neuronové sítě.
Použitá data

Klasifikace hub – Mushrooms (8124 vzorů)

Trénovací množina

Náhodně vybraných 7% vzorů (243 vzorů)

Testovací množina

Náhodně vybraná 3% vzorů (569 vzorů)

Tabulka 5.s: Použitá data pro objektivní chybovou funkci
K experimentu byla použita data dle tabulky (5.s) a základní neuronová
síť z kapitoly 5.3.1 (tab. 5.n) s parametrem učení 0,05. Při chybné klasifikaci
prioritního členu se adaptace neprovede jednou, ale vícekrát, aby došlo
k lepšímu „zapamatování“ vzoru. Na dané úloze měla tato úprava významný
vliv na proces učení. Počet chybně zapamatovaných prioritních členů ihned
klesl, jak ukazuje obr. (5.3.f).
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Obrázek 5.3.f: Počty chybně určených trénovacích vzorů
Pravý graf ukazuje počty chybně klasifikovaných prioritních vzorů v trénovací
množině. Jak ukazuje levý graf, má prioritizace významný vliv i na celkový počet
chybně klasifikovaných vzorů.

Prioritní vzory se podařilo kvalitně klasifikovat v kratším čase než při
standardním přístupu. Obrázek (5.3.f) také ukazuje, že neuronová síť měla
původně největší problémy právě s klasifikací prioritních členů. Zvýšená iterace
přispěla tedy k rychlejší konvergenci. Jak ukazoval průběh chybové funkce.
K celkovému zhodnocení je vhodné porovnat klasifikační výsledky. Ty jsou
zřejmě z důvodu jednoduché skladby datové množiny velmi podobné. V případě
prioritizujících postupů došlo k jednotkovému navýšení správně klasifikovaných
vzorů. Daný přístup je vhodný i pro složitější úlohy, kde je nutný posun ke
správné klasifikaci méně obvyklých prioritních vzorů. Příkladem může být
odhalování pojistných podvodů. Velmi často je však nutné tento postup doplnit
snížením počtu neprioritních vzorů, aby nedocházelo k přeučení.

5.3.3 Extrakce pravidel
Vrstevnatá neuronová síť si logiku, díky níž rozhoduje o klasifikaci
jednotlivých předložených vzorů, uchovává ve svých hranách a prazích
neuronů. Velmi často je žádoucí danou logiku převést na úroveň množinových
formulí. Ty jsou pro člověka mnohem čitelnější než množství hran s váhami.
Možný přístup byl nastíněn v kapitole 3.8.
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Použitá data

Klasifikace hub – Mushrooms (8124 vzorů)

Trénovací množina

Náhodně vybraných 7% vzorů (243 vzorů)

Testovací množina

Náhodně vybraná 3% vzorů (569 vzorů)

Tabulka 5.t: Použitá data k extrakci pravidel
Počet skrytých vrstev

1

Počet uzlů ve skryté vrstvě

10

Učicí parametr

0,05

Moment učení

0,3

SLF parametr

7.10-6

Strmost sigmoidy

1

Počáteční max. hodnota vah

0,1

Počáteční max. hodnota prahů

0,2

Počet cyklů

200

Počet iterací v cyklu

2

Tabulka 5.u: Neuronová síť pro extrakci pravidel
Po identifikaci vhodného SLF parametru probíhá učení standardním
způsobem. Neuronová síť je postupně prořezávána a pouze významným
hranám zůstane hodnota významně vyšší než 0. Experimenty na datech o
houbách ukázaly, že je nepodstatné, kolik skrytých neuronů síť obsahuje. Díky
prořezávání vedou významné hrany k maximálně dvěma neuronům. V nich
dochází ke sčítání vlivů jednotlivých vstupů. Obrázek (5.3.g) ukazuje výsledek
učení s použitím SLF parametru, kdy jsou zanedbány hrany s váhou wij < 0,5 .
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Práh=0,04

Práh=-0,1

Obrázek 5.3.g: Neuronová síť po prořezání k extrakci pravidel
Po odstranění hran s hodnotou váhy v absolutní hodnotě nižší než 0,5 zůstala
díky použití parametru SLF jen část neuronové sítě 117-10-1. Prahy vykazují jen malé
hodnoty, proto zde stačí k extrakci pravidel pohlížet jen na hodnoty vah hran. Svojí
aktivitou jsou zřejmě nejsilnější vstupy 23, 24, 25 a 100. Ty si potvrzují své výstupy
silnými vahami na neuronech A i B. Váha hrany vedoucí z neuronu B však ukazuje, že
tento neuron je pro rozhodování klíčový.

Každý vstup vyjadřuje svou aktivitu hodnotou 1. Neuron B díky své váze
podporuje nejedlost, neuron A naopak jedlost. Systematickým skládáním
jednotlivých možností, kterých již je omezené množství, lze získat logické
formule. Ty pokrývají většinu znalostí skrytých v neuronové síti.
Převedením číselných vstupů zpět na reálná zadání jsou identifikovány
hlavní atributy:
•

Vstup 100: zelená barva výtrusů (K)

•

Vstup 23: zápach štiplavý (L)

•

Vstup 24: zápach mandlový (M)

•

Vstup 25: zápach anýzový (N)

Vstupy {L,M,N} jsou disjunktní, proto je výsledkem jednoduchá formule, která
informuje o jedlosti dané houby:

(¬K ) ∩ (L ∪ M ∪ N )
Rozborem dalších atributů lze získat přesnější formule, které pracují
s vyšší účinností. Vhodným prostředkem k automatické extrakci jsou tzv.
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Karnaughovy mapy [37]. Experimenty ukázaly, že jednoduché prořezávání
významně zjednodušuje náročný úkol – extrakci pravidel z vrstevnatých
neuronových sítí.

5.4

Shrnující úloha

Úloha Insurance by měla shrnout poznatky získané v experimentech i
teoretických kapitolách. Bude řešena paralelně dvěma způsoby. První bude brát
zřetel na existující výsledky a druhý bude postupovat dle standardních postupů,
které jsem měl před podrobným studiem zažité.
Přístup

1. „Poučený“

2. „Standardní“

Kategorie a
normalizace

Socio-demografická data obsahují velké
množství atributů. Dojde k jejich
normalizaci. Stejně tak i ukazatele o
pojištění se znormalizují. Dle zběžného
popisu dat by v číslech měla existovat
přirozená tendence. Neobsahují tolik
kategorií – lineární rozvinutí do [-1;1] je
vhodné.

Každý vstup normován do intervalu
[0;1]. Kategorie tedy rozmístěny do
tohoto intervalu.

Výstup

Výstup 0,05;0,95 je vhodný

Výstup 0;1 je vhodný

Trénovací data

Klientů bez daného produktu je
mnohem více. Proto je jich vybráno
náhodných 12%. Sloučením s klienty
mající produkt je získána nová celková
množina. Z ní je vybráno 70% vzorů
trénovacích.

70% dat

Topologie

85-50-1

85-15-1

Parametr učení

0,01

0,2

Moment učení

0,05

0,7

Iniciální rozsah
vah a prahů

0,1 váhy (dle (37))
0,2 prahy

0,2

Počet iterací

1

2

Příprava dat

Neuronová síť

-7

SLF parametr

1.10

Prioritní učení

Vlastnictví produktu je pouze u 349
zákazníků, jeho nalezení je prioritní.
Snížením počtu klientů bez produktu
nevyžaduje takovou volbu priority. Ta
by mohla vést k přeučení. Priorita
přiřazena = 2.

0

300 cyklů
učení
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39
58
77
96
115
134
153
172
191
210
229
248
267
286

0

1
19
37
55
73
91
109
127
145
163
181
199
217
235
253
271
289

20

Ideální
zastavení
Cyklus

64

3

Chybovost

20,28% (=počet chyb/počet vzorů)

6%

Chybovost
prioritních

13,82% (= (počet požadovaných
výstupů „ano“)/(požadovaný výstup
„ano“& skutečný výstup „ne“))

100%

Součet vah

220,19

171,77

Klasifikace

4000 vzorů/238 „ano“

4000 vzorů/238 „ano“

Chybovost

34,3% (=počet chyb/počet vzorů)

5,95%

Chybovost
prioritních

35,71% (= (počet požadovaných
výstupů „ano“)/(požadovaný výstup
„ano“& skutečný výstup „ne“))

100%

Výběr
prioritních

1440 (výběr „ano“)

0

Obsah
prioritních ve
výběru

10,62% (počet požadovaných výstupů
„ano“ ve výběru prioritních / počet vzorů
ve výběru)

0

Standardní
obsah
prioritních

5,95%

5,95%

Tabulka 5.v: Celková srovnávací úloha
Výsledky ukazují důležitost přípravy dat i výběru parametrů neuronové sítě.
Příprava dat dovolila neuronové síti snadnější rozpoznání prioritních vzorů díky
omezení trénovací množiny a prioritizaci. I přes ztrátu významného množství informací
dokázala neuronová síť téměř dvakrát zefektivnit výběr klientů, jimž by se měl
nabídnout zkoumaný produkt. Z vybrané množiny klientů si objednalo produkt téměř
dvakrát více klientů než v náhodném výběru. To je úspěšný výsledek. V tabulce druhá
síť se nedokázala naučit ani na lépe připravených datech prvního přístupu. Oscilovala
a ani po mnoha stech krocích nekonvergovala.
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6 Závěr
Analýza vrstevnatých neuronových sítí v dobývání znalostí naznačila
možnosti mnoha modifikací klasického přístupu. Aplikované úpravy velmi často
vedou ke kvalitnějším výsledkům klasifikačních modelů. I relativně jednoduché
až triviální změny mohou mít překvapivý vliv na kvalitu dosahovaných výsledků.
Vrstevnaté neuronové sítě sice nejsou triviálním matematickým modelem
a jejich studiem se zabývají početné skupiny odborníků, avšak mnoho
jednoduchých zásahů do přípravy dat, či parametrů sítě, způsobí významné
zlepšení výsledků řešených úloh.
Na úlohách různých složitostí a různých datových objemů byly
experimentálně ověřeny teoreticky navržené postupy úprav dat a návrhy sítí.
Jelikož jsou jednotlivé úlohy velmi často ovlivněny kvalitou dat, zaměřila
se velká část práce právě na jejich přípravu.
Ukázalo se, že unární kódování kategoriálních vstupů obvykle způsobí
oproti binárnímu kódování zrychlení učení neuronové sítě. Každá kategorie
určitého atributu by tak měla být kódována jedním signifikantním vstupem
namísto binárního zakódování pořadí dané kategorie. Zvětšení vstupní dimenze
tedy nemá tak silný negativní vliv a naopak přispívá ke zprůhlednění
funkcionality sítě.
Nahrazením jednoho unárního výstupu výstupem nulovým se snížila
dimenze výstupního prostoru. Experimenty ukázaly, že snížená dimenze je
vhodnějším postupem, avšak výsledky nebyly tak rozdílné, aby byly čistě unární
výstupy jakkoliv zatracovány.
Zajímavější výsledky přinesly experimenty se zúženým intervalem
výstupních tříd a symetrizací vstupního prostoru dle počátku souřadnic. Jakmile
je neuronová síť nucena modelovat nedosažitelné výstupy {0;1}, hodnoty vah
hran stále narůstají. Testy ukázaly, že sítě se sníženým rozmezím výstupu
se mnohem rychleji učily. Následovalo přeučení, avšak v momentě nejnižší
chyby na testovacích datech vykazovala neuronová síť méně chybných
klasifikací než libovolná jiná v experimentu naučená síť. Doporučením je
nahrazení unárního kódování klasifikačních tříd za kódování hodnotami
{0,05;0,95}.
Podobné experimenty byly prováděny na vstupním prostoru. Ten obecně
není u neuronové sítě vymezován. Standardně se však předpokládá určitá míra
normalizace vstupního prostoru. Velmi často se využívá n-dimenzionální
krychle [0;1]n. Teoretická domněnka i výsledky experimentů ukazují
na vhodnější volbu normalizace vstupní dimenze do prostoru symetrického
podle počátku souřadnic, tedy například do prostoru [-1;1]n. Veškeré vstupy
jsou tak rozprostřeny do větší oblasti a dělící nadroviny neuronů jsou mnohem
lépe těmito vzory iniciálně proloženy. Daná volba se ukazuje jako velmi
výhodná.
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Po úpravách dat se přistupuje k úpravám parametrů neuronové sítě.
Klíčovým problémem bývá zmiňované nebezpečí přeučení sítě. Existuje mnoho
úloh, v nichž k přeučení dochází. Dílčí experimentální výsledky na větších
vzorcích dat však ukazují, že přeučení netvoří až tak významný problém. Ani
bohatší topologie nevykazovaly silnou tendenci k přeučování na velkých
datových objemech (desítky tisíc vzorů). Doplňování dalších parametrů –
ustalující parametr, SLF parametr nebo weight decay parametr mělo
na takových úlohách jen nepatrný podíl na zamezení přeučení. V případě
řešení úloh s nižšími objemy dat se pak vhodné zařazení daných parametrů
obvykle vyplácí. Nejlépe generalizovaly neuronové sítě, jejichž učení bylo
ovlivněno nejtriviálnějším parametrem SLF. SLF člen se snaží eliminovat hrany
s nejnižšími hodnotami vah a tedy prořezává neuronovou síť, zjednodušuje její
topologii. Výrazně snižuje hodnoty vah hran, a dle výsledků silně přispíval
ke generalizaci.
Experimenty ukázaly, že na větších objemech dat stačí vytvořit
neuronovou síť s mnoha skrytými neurony. Její základní parametry učení
nastavit do vhodných nízkých hodnot a následně správně zastavit proces učení.
Daný postup způsobí významné zpomalení adaptace neuronové sítě, avšak
bezpečně identifikuje nejvhodnější okamžik zastavení, což je při vyšších
hodnotách základních parametrů složitější díky možným oscilacím sítě. Navíc
automatické zastavení učení sítě je velmi užitečným mechanismem, kdy není
potřeba interakce s uživatelem. Při rychlejším učení nedokázaly neuronové sítě
tak dobře klasifikovat jako model získaný metodou early stopping. Dle testů,
po počátečním ustalování sítě postačuje zastavit učení v okamžiku, kdy chyba
na testovacích datech přibližně 10-20 kroků stále roste, tedy dochází
k přeučování sítě.
Ukázalo se, že použití SLF parametru a následné prořezávání sítě je
mimo generalizaci velmi kvalitním prostředkem pro extrakci pravidel
z neuronové sítě. Poměrně snadným postupem, který neklade žádné
předpoklady na síť ani přípravu dat, je získána sada pravidel, která jsou
srozumitelnější než komplexní model neuronové sítě. Navíc zadání některých
úloh vyžadují na výstupu množinu pravidel, kterými lze do určité míry kvality
nahradit celou neuronovou síť. Klíčové je zjištění, že pro extrakci není třeba
žádných složitých konstrukcí.
Kvalita jednotlivých neuronových sítí byla měřena počtem chybně
určených vzorů. V mnoha úlohách je však podstatnější korektní rozpoznání
určité třídy vzorů, například skupiny jedovatých hub. Velmi jednoduchou
úpravou adaptace zohledňující důležitost jednotlivých tříd byly neuronové sítě
schopné klasifikovat důležitější vzory rychleji s nižší chybou. Ukázalo se, že
je nutné v některých úlohách dbát na rovnoměrné rozložení jednotlivých
klasifikačních tříd předkládaných vzorů. Vyšší hodnota priority málo obvyklých
vzorů může vést k přeučení.
Jak z předchozích odstavců vyplývá, volba vhodné modifikace
základního přístupu závisí na řešené úloze. Podrobné studium problematiky
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vrstevnatých neuronových sítí v úlohách dobývání znalostí však vymezilo
velkou množinu doporučení k jejich nasazení. Díky experimentům se podařilo
potvrdit vhodnost metody early stopping a dále ji rozšířit. Vznikla tak základní
metodika nasazení neuronových sítí v úlohách dobývání znalostí. Významným
poznatkem je také vysoká účinnost nejjednodušších modifikací. Není často
nutné volit složité konstrukce, či parametry opírající se o silné teorie. Obdobně
kvalitní výsledky produkují základní triviální přístupy k úpravě dat nebo
prořezání sítě. Každý kdo následně implementuje vrstevnaté neuronové sítě
na určité úlohy není často přinucen k porozumění těžkých úvah. Aniž by dosáhl
dobrých výsledků při řešení úloh dobývání znalostí.
Omezený rozsah práce poskytuje ke zkoumání mnoho dalších oblastí
přípravy dat a nastavení neuronových sítí. Pouze zmíněna byla například
architektura BP-SOM, která díky zahrnutým samoorganizujícím se mapám
ve své architektuře implicitně generalizuje. Dále při pohledu na architekturu
klasické vrstevnaté neuronové sítě nebyly příliš diskutovány vlastnosti sítí s více
než jednou skrytou vrstvou. Těmi lze snadněji řídit kapacitu sítě a následně
omezovat počet naučených segmentů vstupního prostoru. Dále lze
experimentovat s neurony s jinou přenosovou funkcí, například tanh().
Obor neuronových sítí je velmi rozsáhlý a každý rok se v mnoha článcích
objevují nové podněty a přístupy k dané problematice. Jak ukázala tato práce,
ani základní algoritmus Backpropagation a architektura vrstevnatých
neuronových sítí nejsou mrtvé elementy a pro oblast dobývání znalostí
se ukázaly svojí jednoduchostí a rychlostí jako ideální volba. Vhodnou volbou
úpravy dat a parametrů lze docílit velmi dobrých výsledků.
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8 Příloha: Použité datové sady
Následující datové zdroje byly použity v experimentech.

8.1

Generovaná data

Typ

(1)

(2)

(3)

Dimenze vstupu

15

15

35

Rozhodná dimenze

5

5

8

Počet výstupních tříd

3

3

4

Počet shluků vstupního
prostoru

6

6

7

Rozptyl shluku

0,30

0,30

0,40

Ostře oddělené shluky?

ANO

NE

NE

Míra náhodných dat

5%

5%

5%

Počet záznamů

10000

10000

20000

Tabulka 7.a: Jednotlivé typy generovaných dat
Generovaná data mají simulovat reálné záznamy zákazníků např. banky. Ke každému
zákazníkovi se sleduje tolik záznamů, jaká je vstupní dimenze. Pouze určité vstupy mají
na chování zákazníka vliv. Jejich počet určuje rozhodná dimenze. V jednotkové krychli
tak zákazníci tvoří dle svých vstupních atributů shluky. Jejich počet a rozptyl od středu
je obsažen na 5. resp. 6. řádku. Dané shluky mohou být vynuceně ostře oddělené.
Každý pak patří do určité výstupní třídy. Simuluje to podobnost chování zákazníků –
jsou zařazeni do stejné třídy. Jejich počet určuje 4. řádek. Do dat je zakomponován
šum – náhodné vzory.

8.2

Datová sada Mushrooms

Název: Databáze hub
Zdroj: Newman, D.J. & Hettich, S. & Blake, C.L. & Merz, C.J. (1998). UCI Repository of
machine learning databases [http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html]. Irvine,
CA: University of California, Department of Information and Computer Science.
Základní popis:
8124 vzorů
22 popisných atributů, 1 výstupní atribut (jedlá/nejedlá houba)
4208 jedlých, 3916 nejedlých hub

8.3

Datová sada LetterRec

Název: Rozpoznávání znaků
Zdroj: Newman, D.J. & Hettich, S. & Blake, C.L. & Merz, C.J. (1998). UCI Repository of
machine learning databases [http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html]. Irvine,
CA: University of California, Department of Information and Computer Science.
Základní popis:
20000 vzorů, rovnoměrně rozložené znaky abecedy
Každý vzor popisuje vzhled určitého písmene 16 popisnými a 1 klasifikačním atributem

8.4

Datová sada Iris

Název: Databáze kosatců
Zdroj: Newman, D.J. & Hettich, S. & Blake, C.L. & Merz, C.J. (1998). UCI Repository of
machine learning databases [http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html]. Irvine,
CA: University of California, Department of Information and Computer Science.
Základní popis:
150 vzorů
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3 výstupní třídy, každá obsahující 50 vzorů; lineárně neseparabilní
Každý vzor 4 popisné číselné atributy

8.5

Datová sada Insurance

Název: Příklad Up/Cross-sellingu v pojišťovně
Zdroj: P. van der Putten and M. van Someren (eds) . CoIL Challenge 2000: The Insurance
Company Case. Published by Sentient Machine Research, Amsterdam. Also a Leiden
Institute of Advanced Computer Science Technical Report 2000-09. June 22, 2000.
http://www.liacs.nl/~putten/library/cc2000/report2.html
Základní popis:
Reálná data použita v soutěži CoIL Challenge 2000
Na základě parametrů zákazníka co nejlépe klasifikovat vlastnictví produktu
5822 záznamů – každý reprezentuje jednoho klienta pojišťovny
Každý vzor 86 atributů – socio-demografická data a informace o produktech zákazníka
Atributy jsou číselné, kategoriální. 1. sloupec obsahuje 41 kategorií.
4000 validačních záznamů – použití pouze na ohodnocení výsledného modelu
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