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„Wiedza o sieciach neuronowych zaczęła się od fascynacji mózgiem – narządem (..), którego 
możliwości przetwarzania informacji wciąż górują nad największymi nawet systemami 
komputerowymi. Badania procesów przekazywania i przetwarzania informacji w systemie nerwowym 
człowieka i zwierząt doprowadziły do nagromadzenia takiej liczby faktów, że ogarnięcie ich wyłącznie 
wyobraźnią stało się niewykonalne. Dlatego w latach 40-tych pojawiły się próby matematycznego a 
potem cybernetycznego opisu funkcjonowania pojedynczych komórek nerwowych i ich zespołów, 
mających najczęściej formę regularnych sieci. Z nich właśnie wywodzą się dzisiejsze sieci neuronowe 
... ” 

       Ryszard Tadeusiewicz 
 

Streszczenie 
Myślą przewodnią tego opracowania było przedstawienie pewnej całościowej, choć skrótowej 
problematyki sieci neuronowych. Pod wieloma względami atrakcyjne narzędzie informatyczne 
stanowi wygodną propozycję wieloprocesowego systemu o bardzo wielu elementach 
przetwarzających równolegle dostarczone informacje. Należy również zauważyć, że sieci neuronowe 
są zdolne do samo programowania się w wyniku procesu uczenia, a także wykazują pewne 
podobieństwo do cech ludzkiego mózgu wyraźnie odmienne od cech klasycznych komputerów. 
Wszystkie te atrybuty, powodują że lista zastosowań sieci neuronowych jest już długa i będzie w 
najbliższym czasie dalej wydłużana.      
 
 

Summary 
The keynote of this summary was to present the whole however shortened problems of neural nets. In 
many respects the attractive data-processing tool, is a comfortable way of multi-processing system of 
elements which parallely process the given data. It is also worth mentioning that the neural nets are 
able to self-programme in the learning process and are similar to the features of the real brain, clearly 
different from the features of standard computers. All these attributes, make the list of applications of 
these neural nets quite long now and they will surely make it longer in future. 
 
 
Wprowadzenie 
  Sztuczne Sieci Neuronowe (SSN) -Neural nets- nazwą tą określa się symulatory 
(programowe lub sprzętowe) modeli matematycznych, składające się z wielu wzajemnie 
połączonych, równocześnie pracujących i wspólnie przetwarzających informacje elementów, 
zwanych neuronami. Ich pierwowzorem, jak sama nazwa na to wskazuje, są komórki 
nerwowe budujące mózg człowieka, zatem działanie SSN  symuluje pracę  biologicznych 
struktur mózgowych.  Dostosowanie sieci neuronowej do rozwiązywania określonego zadania 
odbywa się poprzez jej uczenie, a nie poprzez sprecyzowanie algorytmu i zapisanie go w 
postaci programu, jak w przypadku stosowania metod tradycyjnych. Powoduje to, że sieci 
neuronowe mogą być stosowane tam, gdzie zastosowanie tradycyjnych metod napotyka na 
wielkie trudności, szczególnie w zadaniach wymagających kojarzenia informacji, jak na 
przykład prognozowanie, rozpoznawanie, klasyfikowanie i diagnostyka. W przypadku sieci 
symulowanych komputerowo stosowane algorytmy są często prostsze od rozwiązujących to 
samo zadanie algorytmów realizowanych drogą bezpośredniego programowania modelu, 



dlatego czas i koszty wdrażania systemu zawierającego metody oparte o sieci neuronowe są 
zazwyczaj znacznie mniejsze.  
Powód, dla którego sieci neuronowe cieszą się sporym zainteresowaniem w różnych 
obszarach nauki i techniki, wynika z połączenia w nich możliwości aktualnie istniejących 
systemów komputerowych  z własnościami mózgu. Wiadomo powszechnie, że komputery są 
dokładniejsze i szybsze w przetwarzaniu numerycznym (obliczeniach). Jednak w wielu 
zadaniach, takich jak rozpoznawanie mowy czy obrazów, mózg ludzki okazuje się o wiele 
bardziej skuteczny niż jakikolwiek istniejący system komputerowy.  
 
Patrząc z punktu widzenia zasad funkcjonowania, zarówno mózg, jak i konwencjonalne 
komputery realizują podobne funkcje gromadzenia i odzyskiwania informacji. Zasadniczą 
różnicą jest odmienny sposób jej przetwarzania. Konwencjonalny komputer posiada jeden lub 
kilka złożonych procesorów efektywnie działających szeregowo, zaś informacja jest 
pamiętana w specyficznie rozlokowanych komórkach pamięci operacyjnej. Biologiczne sieci 
neuronowe posiadają miliony lub miliardy neuronów funkcjonujących jak bardzo proste 
procesory, zaś informacja jest zapamiętywana prze połączenia synaptyczne łączące komórki 
ze sobą. Przetwarzanie informacji przez sieci biologiczne odbywa się w sposób równoległy, 
co pozwala efektywniej wykonywać złożone zadania obliczeniowe. Przeprowadzenie jednak 
którejkolwiek z prostych dla człowieka czynności, przez sztuczny system komputerowy 
przestaje być zadaniem banalnym i nie może być przy obecnym stanie nauki i techniki 
realizowane przez systemy komputerowe w pełnym zakresie i przy efektywności 
porównywalnej z ludzką. 
 
Budowa i przykłady sieci neuronowych 
Pierwszy model komórki nerwowej, który do dziś ma zastosowanie w sztucznych sieciach 
neuronowych został opracowany przez McCullocha i Pittsa w 1943 roku. Podstawowym 
składnikiem SSN jest neuron-element, który charakteryzuje się występowaniem wielu wejść 
odpowiadającym dendrytom (wypustkom nerwowym przyjmującym impulsy) i jednego 
wyjścia odpowiednika neurytu (włóknu osiowemu przekazującemu impulsy).  
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Ideę funkcjonowania elementów SSN można opisać w następujący sposób. Do wejść 
doprowadzane są sygnały dochodzące z neuronów warstwy poprzedniej. Każdy sygnał 
mnożony jest przez odpowiadającą mu wartość liczbową zwaną wagą, która wpływa na 
percepcję danego sygnału wejściowego i jego udział w tworzeniu sygnału wyjściowego przez 
neuron. Waga może być pobudzająca - dodatnia lub opóźniająca – ujemna; jeżeli nie ma 
połączenia między neuronami to waga jest równa zero. Zsumowane iloczyny sygnałów i wag 
stanowią argument funkcji aktywacji neuronu. Wartość funkcji aktywacji jest sygnałem 
wyjściowym neuronu i przekazywana jest do neuronów warstwy następnej. Funkcja 



aktywacji przybiera jedną z trzech postaci: skoku jednostkowego tzw. funkcja progowa, 
liniowa, nieliniowa.  
Wybór funkcji aktywacji zależy od rodzaju problemu jaki stawiamy przed siecią do 
rozwiązania. Dla sieci wielowarstwowych najczęściej stosowane są funkcje nieliniowe, gdyż 
neurony o takich charakterystykach wykazują największe zdolności do nauki. Wymagane 
cechy funkcji aktywacji to:  

-ciągłość pomiędzy swoją wartością maksymalną a minimalną 
-łatwa do obliczenia i ciągła pochodna 
-możliwość wprowadzenia do argumentu parametru do ustalania kształtu krzywej  

Najczęściej stosowaną jest funkcja sigmoidalna, zwana też krzywą logistyczną. Inne 
przykłady używanych funkcji nieliniowych to: tangens hiperboliczny, sinusoida i cosinusoida.  
Pierwszym przykładem zbudowanej i ciekawie działającej sieci neuropodobnej jest 
perceptron. Zbudowany  w 1957roku przez Rosenblatta i Wightmana, który składał się z 8 
komórek nerwowych i 512 losowo wybranych połączeń o szybkości działania 103 połączeń na 
sekundę. Przeznaczeniem jego było rozpoznawanie znaków alfanumerycznych z procesem 
uczenia jako metodą programowania systemu.  
 Istnieje kilka podziałów sieci neuronowych: w zależności od ilości warstw, sposobu uczenia, 
zastosowanej funkcji aktywacji, sposobu propagacji sygnału w sieci. Najprostszą siecią jest 
sieć jednokierunkowa, jednowarstwowa. Jej następcą są sieci wielowarstwowe powstające z 
połączenia wielu neuronów, w wyniku czego następuje  powiększenie ich pojemności i 
zdolności przetwarzania. Innym typem sieci są sieci rekurencyjne, w których występuje tak 
zwane sprzężenie zwrotne między warstwami wyjściową i wejściową. Oznacza to, że 
kierunek przepływu sygnałów od wejścia do wyjścia został odwrócony. Najbardziej znaną 
siecią tego rodzaju jest  sieć Hopfielda, zdefiniowana w pracy tego badacza i opublikowana w 
1982 roku. Kolejnym ciekawym przykładem, jest sieć opracowana w 1981 roku przez 
Hintona wykorzystująca pamięć asocjacyjną (skojarzeniową). Jak wiemy pamięć tego typu 
jest jednym z podstawowych atrybutów ludzkiego mózgu. Informacje zawarte  w pamięci 
asocjacyjnej mogą być dostępne poprzez podanie systemu informacji skojarzeniowej 
selekcjonującej jedną z zapamiętanych wiadomości na drodze asocjacji, a więc na drodze 
zdecydowanie odmiennej od dostępu adresowego, charakterystycznego dla klasycznych 
systemów obliczeniowych oraz baz danych. Ponadto ślad pamięciowy nie posiada ścisłej 
lokalizacji, gdyż każda zarejstrowana informacja zlokalizowana jest w istocie w całej pamięci 
na zasadzie kolektywnego działania wszystkich jej elementów.   
Nie są to wszystkie rodzaje sieci obecnie występujących, lecz wybrane przykłady, które mają 
na celu wzbudzić ciekawość i zainteresowanie potencjalnego czytelnika. 

 
Metody i etapy uczenia sieci 
Projektowanie sieci neuronowej zaczyna się już na poziomie analizy sformułowanego 
problemu. Inaczej mówiąc, jakie i ile danych chcemy lub możemy podać na wejścia sieci 
(zdeterminuje to wielkość warstwy wejściowej) oraz jaką odpowiedź chcemy uzyskać ( ilość 
wyjść sieci). Pozostanie zatem do określenia ilość warstw ukrytych i neuronów w tych 
warstwach. Jest to najtrudniejszy moment tego etapu pracy. Przyjmuje się, że sieć z jedną 
warstwą ukrytą powinna nauczyć się rozwiązywania większości postawionych problemów, 
nie ma natomiast dobrej recepty na dobór właściwej ilości neuronów w tej warstwie. 
Generalnie jednak uczenie rozpoczyna się z małą ich ilością a następnie, obserwując postępy 
tego procesu, doświadczalnie zwiększa się ich ilość.  
Działanie SSN polega na tym, że sygnały pobudzające (wektor wejściowy) podawane na 
wejścia sieci, przetwarzane są w poszczególnych neuronach. Po tej projekcji na wyjściach 
sieci otrzymuje się wartości liczbowe, które stanowią odpowiedź sieci na pobudzenie i 



stanowią rozwiązanie postawionego problemu. Jednak aby takie rozwiązanie uzyskać, należy 
przejść żmudną drogę uczenia sieci.  
Podstawowym celem procesu uczenia jest dobór takich wag, które umożliwią odwzorowanie 
danych wejściowych w wyjściowe przy założeniu uzyskania jak najniższego błędu. Można 
wyróżnić kilka sposobów uczenia sieci: uczenie pod nadzorem (inaczej uczenie z 
nauczycielem) gdy znamy odpowiedź na dany ciąg danych wejściowych. Odmianą tego 
sposobu jest uczenie z krytykiem. Różnica polega na tym, że nie znamy dokładnej żądanej 
odpowiedzi a mamy jedynie informację o tym czy zmiana wartości wag daje wartości 
pozytywne czy negatywne. Uczenie samoorganizujące się typu Hebba opiera się na 
obserwacji neurobiologicznej, zgodnie z którą waga powiązań między dwoma neuronami 
wzrasta przy stanie ich jednoczesnego pobudzenia, w przeciwnym wypadku maleje. Uczenie 
z konkurencją opiera się na współzawodnictwie neuronów ze sobą, aby stać się aktywnymi 
(pobudzonymi). Tylko jeden neuron może być aktywny, pozostałe muszą pozostać w stanie 
spoczynku. 
Przedstawmy teraz poszczególne etapy uczenia sieci, na przykładzie uczenia z nadzorem lub 
inaczej – z nauczycielem. 
Pierwszą czynnością w procesie uczenia jest przygotowanie dwóch ciągów danych: uczącego 
i weryfikującego. Ciąg uczący jest to zbiór takich danych, które w miarę dokładnie 
charakteryzują dany problem. Jednorazowa porcja danych nazywana jest wektorem uczącym. 
W jego skład wchodzi wektor wejściowy czyli te dane wejściowe, które podawane są na 
wejścia sieci i wektor wyjściowy czyli takie dane oczekiwane, jakie sieć powinna 
wygenerować na swoich wyjściach. Po przetworzeniu wektora wejściowego, nauczyciel 
porównuje wartości otrzymane z wartościami oczekiwanymi i informuje sieć czy odpowiedź 
jest poprawna, a jeżeli nie, to jaki powstał błąd odpowiedzi. Błąd ten jest następnie 
propagowany do sieci ale w odwrotnej niż wektor wejściowy kolejności (od warstwy 
wyjściowej do wejściowej) i na jego podstawie następuje taka korekcja wag w każdym 
neuronie, aby ponowne przetworzenie tego samego wektora wejściowego spowodowało 
zmniejszenie błędu odpowiedzi. Procedurę taką powtarza się do momentu wygenerowania 
przez sieć błędu mniejszego niż założony. Wtedy na wejście sieci podaje się kolejny wektor 
wejściowy i powtarza te czynności. Po przetworzeniu całego ciągu uczącego (proces ten 
nazywany jest epoką) oblicza się błąd dla epoki i cały cykl powtarzany jest do momentu, aż 
błąd ten spadnie poniżej dopuszczalnego. Jak to już było zasygnalizowane wcześniej, SSN 
wykazują tolerancję na nieciągłości, przypadkowe zaburzenia lub wręcz niewielkie braki w 
zbiorze uczącym. Jest to wynikiem właśnie zdolności do uogólniania wiedzy. Jeżeli mamy już 
nauczoną sieć, musimy zweryfikować jej działanie. W tym momencie ważne jest podanie na 
wejście sieci wzorców z poza zbioru treningowego w celu zbadania czy sieć może efektywnie 
generalizować zadanie, którego się nauczyła. Do tego używamy ciągu weryfikującego, który 
ma te same cechy co ciąg uczący tzn. dane dokładnie charakteryzują problem i znamy 
dokładne odpowiedzi. Ważne jest jednak, aby dane te nie były używane uprzednio do 
uczenia.  
Dokonujemy zatem prezentacji ciągu weryfikującego z tą różnicą, że w tym procesie nie 
rzutujemy błędów wstecz a jedynie rejestrujemy ilość odpowiedzi poprawnych i na tej 
podstawie orzekamy, czy sieć spełnia nasze wymagania czyli jak została nauczona. 
Wagi początkowe, z którymi sieć rozpoczyna naukę z reguły stanowią liczby wygenerowane 
przypadkowo. Po nauczeniu sieci zawsze warto dla sprawdzenia otrzymanych wyników 
powtórzyć całą procedurę od wygenerowania wag początkowych. Dla dużych sieci i ciągów 
uczących składających się z wielu tysięcy wektorów uczących ilość obliczeń wykonywanych 
podczas całego cyklu uczenia jest gigantyczna a więc i czasochłonna. Nie zdarza się także aby 
sieć została dobrze zbudowana od razu. Zawsze jest ona efektem wielu prób i błędów. 
Ponadto nigdy nie mamy gwarancji, że nawet prawidłowa sieć nie utknie w minimum 



lokalnym podczas gdy interesuje nas znalezienie minimum globalnego. Dlatego algorytmy 
realizujące SSN wyposaża się mechanizmy dające nauczycielowi możliwość regulacji 
szybkości i jakości uczenia. Są to tzw. współczynniki, które wpływają na stromość funkcji 
aktywacji i regulują szybkość wpływu zmiany wag na proces uczenia. 
Jednak zawsze istotnym jest zoptymalizowanie algorytmu przetwarzającego lub posiadanie 
szybkiego komputera, a najlepiej jest mieć te obie rzeczy na raz.  
 
Zastosowanie 
Sieci neuronowe powstały z interdyscyplinarnej syntezy nauk tradycyjnych obejmujących 
biologię, fizykę i matematykę. Ich dynamiczny rozwój nastąpił dopiero w ostatnich latach w 
wyniku współczesnych możliwości obliczeniowych informatyki i elektroniki. Podstawową 
cechą różniącą SSN od programów realizujących algorytmiczne przetwarzanie informacji jest 
zdolność do uogólniania wiedzy dla nowych danych nieznanych wcześniej, czyli nie 
prezentowanych w trakcie nauki. Określa się to także jako zdolność sieci neuronowych  do 
aproksymacji wartości funkcji wielu zmiennych w przeciwieństwie do interpolacji możliwej 
do otrzymania przy przetwarzaniu algorytmicznym. Sieci neuronowe są więc doskonałym 
algorytmem wspomagającym rozwiązywanie różnych zagadnień. Ich zalety polegają na 
zdolności do uogólniania problemów, odnajdywaniu korelacji między pozornie odległymi 
danymi wejściowymi i wysnuwaniu, nie zawsze poprawnych wniosków.  
Ze względu na specyficzne cechy i niepodważalne zalety obszar zastosowań sieci 
neuronowych jest rozległy, stosujemy je wszędzie tam, gdzie  nie wymagane są odpowiedzi 
ilościowe a jedynie jakościowe na przykład : 

-rozpoznawanie wzorców (znaków, liter, kształtów, sygnałów mowy i sonarowych), 
-klasyfikowanie obiektów,  
-prognozowanie i ocena ryzyka ekonomicznego,  
-prognozowanie zmian cen rynkowych (giełdy, waluty),  
-ocena zdolności kredytowej podmiotów, 
-prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną,  
-diagnostyka medyczna,  
-dobór pracowników,  
-prognozowanie sprzedaży,  
-aproksymowanie wartości funkcji,  

i zapewne wiele innych.  
 
Podsumowanie  
Sztuczne sieci neuronowe, naśladując działanie systemów biologicznych, pozwalają na 
skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów, które były dotąd postrzegane jako 
problemy typowo "ludzkie". Ich możliwości mogą być również wykorzystane do 
rozwiązywania zupełnie innego rodzaju problemów, jak np.: modelowanie, kontrola 
systemów w czasie rzeczywistym, filtrowanie sygnałów, analiza obrazu, klasyfikacja. Nie 
zapominajmy jednak, że pomimo wygody nowego narzędzia jakim są sieci neuronowe 
istnieje wiele zagadnień, do rozwiązania których wykorzystanie ich jest praktycznie 
niemożliwe (np. wymagana wysoka dokładność wyniku numerycznego). 
Pomimo, że sieci neuronowe nie są tak uniwersalne jak klasyczny komputer oraz daleko im 
jeszcze do ludzkich możliwości, entuzjaści bez trudu potrafią wskazać ich zalety: są bardzo 
szybkie, skuteczne, nie męczą się, nie ulęgają stresom oraz dają się łatwo powielać.  
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