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Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej 
 
Sieci neuronowe są technologią sztucznej inteligencji, trochę zapomnianą we 

współczesnym świecie. Współczesny ogólnie dostępny software bazuje na sprawdzonych 
algorytmach. Jeżeli danego problemu nie da się rozwiązać za pomocą tradycyjnych 
algorytmów, wymyśla się możliwości jego obejścia lub po prostu problem pozostaje 
nierozwiązany. Sztuczna inteligencja Sieci neuronowe umożliwiają rozwiązanie problemów, 
które nie są możliwe do rozwiązania przy pomocy klasycznych metod. 
 
Mózg ludzki  

Pierwowzorem sieci neuronowych jest mózg ludzki. Mózg składa się przede 
wszystkim z neuronów (elementarnych komórek nerwowych). Półkule pokrywa kora 
mózgowa, zawierająca około 1010 komórek nerwowych. Komórki nerwowe są między sobą 
połączone za pomocą około 1015 połączeń (aksonów i dendrytów) (Rysunek 1). Każdy neuron 
posiada somę, w której znajduje się jądro. Z somy odchodzą dendryty i aksony, które pełnią 
funkcję połączeń z innymi komórkami. Sygnały wejściowe są doprowadzane do neuronu za 
pomocą synaps poprzez dendryty (oraz za pomocą synaps umiejscowionych bezpośrednio na 
ciele komórki z aksonów innych neuronów), natomiast sygnały wyjściowe są odprowadzane 
za pomocą aksonu poprzez koratele. Koratele dochodzą do somy i dendrytów innych 
neuronów, tworząc synapsy innych neuronów.  
 

 
Rysunek 1. Uproszczony schemat rzeczywistej komórki nerwowej 
Źródło : Stanisław Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. 

 
Pomiędzy neuronami przekazywane są impulsy elektrochemiczne. W wyniku bodźca 

synapsa wydziela substancję zwaną neuromediatorem (Rysunek 2). Neuromediator oddziałuje 
na błonę komórki, co powoduje zmianę jej potencjału elektrycznego. Im większa ilość 
neuromediatora, tym zmiana potencjału jest większa.  

Suma ilości neuromediatora wydzielonego przez wszystkie synapsy powoduje 
określone pobudzenie komórki (zapłon). Jeżeli zaburzenie stanu równowagi elektrycznej 
komórki jest większe od progu uaktywnienia komórki, wtedy impuls nerwowy zostanie 



przekazany poprzez akson do innych neuronów. Jeżeli natomiast określona wartość progowa 
uaktywnienia komórki nie zostanie osiągnięta, neuron wróci do sytuacji początkowej.  

 
 

 
 

Rysunek 2. Schematyczna budowa synapsy. 
Źródło : Opracowanie własne. 

 
W związku z faktem, że poszczególne synapsy różnią się pod względem wielkości i 

możliwości gromadzenia neuromediatora, w modelu matematycznym poszczególnym 
wejściom przypisuje się różne wagi. Synapsy są uproszczone do operatorów przemnażania 
wejściowego sygnału przez współczynniki powstające w procesie uczenia (wagi). Wagi 
dodatnie pobudzają, natomiast wagi ujemne hamują pobudzenie. 

 
Model matematyczny neuronu 

Inspiracją do stworzenia sieci neuronowej, jest budowa mózgu ludzkiego. Zarys 
działania sieci neuronowej opiera się na zasadzie funkcjonowania systemu nerwowego 
człowieka. Matematyczny model stosuje szereg uproszczeń w celu uzyskania wygodnej w 
implementacji i eksploatacji sieci neuronowej. 

Sieci neuronowe to systemem wzajemnie połączonych ze sobą neuronów. Do każdego 
neuronu docierają wartości wejściowe, o określonej ważności. Na podstawie sumy iloczynów 
wartości sygnałów wejściowych (xi) i wagi każdego sygnału (wi), każdy z neuronów oblicza 
sygnał łącznego pobudzenia. Sygnał wyjściowy neuronu powstaje w wyniku podstawienia 
sygnału łącznego pobudzenia neuronu (e) jako argumentu do funkcji aktywacji φ(e) przy 
określonym progu T aktywacji (Rysunek 3). 
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Rysunek 3. Model neuronu (McCullocha-Pittsa) 
Źródło : Opracowanie własne 
 



Rozwiązanie konkretnego problemu jest przechowywane w wewnętrznych 
odwzorowaniach sieci neuronowej. W wyniku określonych wartościowo sygnałów 
wejściowych sieć generuje wynik.  

Zachowanie całej sieci neuronowej jest silnie warunkowane użytą funkcją aktywacji. 
Funkcja aktywacji może przybierać jedną z trzech postaci : liniową, nieliniową i progową. 
Wybór konkretnej postaci jest zależny od rodzaju problemu, jaki jest stawiany przed siecią. 
Dany problem jest rozwiązywany przez sieć neuronową na podstawie danych treningowych, 
które sieć przetwarza w fazie uczenia.  

Znakomita większość metod nauczania opiera się na takim doborze wag (wi), aby 
sygnał wyjściowy y był jak najbliższy wartości pożądanej. W fazie początkowej uczenia sieć 
jest najczęściej w sposób losowy zainicjowana wartościami wag (wi), po czym następuje 
prezentacja próbek uczących (xi). Na podstawie przetworzenia tych danych przez funkcję 
aktywacji jest obliczana wartość (y), jeżeli został osiągnięty próg aktywacji (T). W wyniku 
porównania wartości (y) i wartości pożądanej (charakterystycznej dla każdej próbki (xi)), 
zostaje dokonana korekcja wartości wag (wi). Po skorygowaniu wag cykl zostaje powtórzony 
od momentu prezentacji kolejnych próbek uczących (xi). 

 
Współczesne wyzwania stawiane przed sieciami neuronowymi 

Sieci neuronowe są wykorzystywane najczęściej jako mechanizm sterujący procesem 
lub jako mechanizm decyzyjny. Współczesne zastosowania, jakie są możliwe do 
zaimplementowania za pomocą sieci neuronowych to m.in.:  

1. Predykcja 
2. Analiza danych 
3. Filtracja sygnałów 
4. Optymalizacja 
5. Klasyfikacja. 

 
Predykcja 

W dziedzinie predykcji zadaniem sieci jest na podstawie pewnych danych 
wejściowych wyznaczenie określonych danych wyjściowych. Przykładami takich problemów 
mogą być : prognozowanie zapotrzebowania na pracowników, prognozowanie obciążenia 
obrabiarek, ocena zdolności kredytowej, prognozowanie wskaźników ekonomicznych, 
przewidywanie zbiorów, prognozowanie upadłości banków. Pomimo nieznajomości 
mechanizmów charakterystycznych dla danego problemu badawczego, sieć neuronowa może 
nabyć zdolności przewidywania sygnałów wyjściowych, na podstawie jedynie obserwacji 
ciągu uczącego. Ta właściwość jest wykorzystywana przede wszystkim w problemach, 
których nie sposób opisać w postaci reguł lub algorytmów. 
Analiza danych 

Sieci neuronowe potrafią przeszukiwać dane pod względem związków 
przyczynowych, czy też incydentalnych. Taka analiza danych umożliwia : ustalenie przyczyn 
niepowodzeń określonych przedsięwzięć (wyciągnięcie wniosków), analizę kondycji 
finansowej przedsiębiorstw, analizę rynku kapitałowego. 
Filtracja sygnałów 

Filtracji sygnału jest najczęściej stosowana w telekomunikacji czy automatycznej 
diagnostyce medycznej. Taka filtracja umożliwia : pozbycie się z danych wejściowych 
celowych przekłamań informacji, błędów systematycznych, uzupełnienie danych 
niekompletnych, z czym nie radzą sobie tradycyjne (statystyczne) metody takiej obróbki. 



Optymalizacja 
Za pomocą sieci neuronowych jest możliwe znalezienie optymalnego rozwiązania 

danego problemu badawczego, optymalizacji dynamicznej i statycznej, rozwiązanie równać 
liniowych i nieliniowych. 
Klasyfikacja 

Klasyfikacja polega na przewidywaniu identyfikatora klasy, do której zaliczyć można 
wejściowe dane. Sieć może znajdować istotne dane, bez posiadania wiedzy eksperckiej. 
Możliwych zastosowań jest wiele : rozpoznawanie obrazu, pisma, twarzy, identyfikacja 
regionów zagrożonych strukturalne bezrobociem. 
 
Podsumowanie 

Sieci neuronowe są technologią, którą można zaimplementować do rozwiązania wielu 
problemów. Bardzo dobrze sprawdza się przy rozwiązywaniu zadań, niemożliwych do 
rozwiązania klasycznymi metodami.  

Metody rozwiązywania problemów za pomocą sieci neuronowych nie są tak 
powszechnie znane jak chociażby metody statystyki matematycznej. Wynika to z faktu, iż 
poprawności działania sieci neuronowych nie da się wykazać w postaci dowodu 
matematycznego. Pomimo potwierdzonych rozwiązań, nie jest się w stanie dowieść 
prawdziwości wszystkich wyników. Wynika to z budowy samej sieci, która dla tych samych 
próbek może wykazać wartościowo różne wyniki (przy ponownym uczeniu), prowadzące do 
identycznych końcowych rozwiązań.  

Jednakże fakt, że nie da się udowodnić poprawności rozwiązań i tak nie powstrzymuje 
technologii od implementacji sieci neuronowych, gdyż ich zastosowanie wypełnia lukę we 
współcześnie stosowanych technologiach informatycznych. 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje sieci neuronowe, będące jedną z wielu współczesnych technologii 
informatycznych. Rozwiązywanie problemów przy pomocy sieci neuronowej jest wzorowane 
na działaniu mózgu ludzkiego. Sieci neuronowe umożliwiają rozwiązanie problemów, które 
są często nie możliwe do rozwiązania przy użyciu standardowych metod. Współczesne 
zastosowania, jakie są możliwe do zaimplementowania za pomocą sieci neuronowych to 
m.in.: predykcja, analiza danych, filtracja sygnałów, optymalizacja, klasyfikacja. 
Summary 

The article presents neural networks as a one of the many contemporary computer 
technologies. Solving problems with the use of neutral network is followed on the work of 
man’s brain. Neural networks enable solve problems, which are impossible to solve with the 
use of traditional methods. Modern applications, which are possible to implement with the use 
neural networks, are: prediction, analyze of data, optimalisation, signals’ filtering and 
classification. 


