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1 Wstęp 
 
Dynamicznie rozwijające się technologie pozyskiwania informacji, zdobywania 

danych oraz ich magazynowania spowodowały powstawanie ogromnych baz danych, 
a w ostatnich latach, tak zwanych, hurtowni danych. W związku z tym wzrosło 
zainteresowanie moŜliwością wykorzystania tych danych, wydobycia z nich informacji, które 
mogłyby być cenne. Dziedzina zajmująca się tym zagadnieniem stała się znana jako 
eksploracja danych (wydobywanie wiedzy z danych, ang. data mining). Pod pojęciem Data 
Mining rozumie się zastosowania metod statystycznych i metod sztucznej inteligencji do 
odkrywania nieznanych jeszcze zaleŜności lub prawidłowości między danymi 
w nagromadzonych zbiorach danych. Jedna z definicji Eksploracji danych brzmi następująco: 

„Eksploracja danych jest analizą (często ogromnych) zbiorów danych obserwacyjnych 
w celu znalezienia nieoczekiwanych związków i podsumowania danych w oryginalny sposób 
tak, aby były zarówno zrozumiałe, jak i przydatne dla ich właściciela” [1].  

 Jedną z podstawowych metod eksploracji danych jest klasyfikacja danych. 
Zadanie klasyfikacji jest jednym z najczęściej rozwiązywanych zadań i problemów zarówno 
w Ŝyciu codziennym, jak i w procesie decyzyjnym w systemach wspomagania decyzji oraz 
w analizach ekonomicznych. Ogólnie moŜna określić, Ŝe algorytm klasyfikacji polega na 
znalezieniu odwzorowania danych w zbiór predefiniowanych klas: 
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gdzie { }CCC n21 ,...,,C = jest skończonym zbiorem klas, natomiast zbiór RpX ⊂ jest 

przestrzenią atrybutów, na podstawie których podejmowana jest decyzja o wyniku 
klasyfikacji. Odwzorowanie klasyfikujące fc dzieli przestrzeń X na n obszarów decyzyjnych, 
grupujących wzorce atrybutów naleŜące do jednej kategorii [13]. Przy czym, dane wejściowe 
stanowi zbiór przykładów, obserwacji, próbek, będących listą wartości cech opisowych. Dane 
wyjściowe stanowi model (klasyfikator). Zbudowanie formalnego klasyfikatora jest głównym 
celem klasyfikacji danych. Na podstawie zawartości bazy danych budowany jest model, który 
słuŜy do klasyfikowania nowych obiektów.  

Proces klasyfikacji składa się z kilku etapów: budowania modelu, testowania 
nieznanych wartości. Przy czym, klasyfikacja oznacza przyporządkowanie obiektu na 
podstawie wybranych cech charakterystycznych do jednej z klas wzorcowych. O klasyfikacji 
mówimy wtedy, jeŜeli klasy, do których będzie rozdzielany zbiór wejściowy, zostaną 
zdefiniowane przed procesem podziału. Termin klasyfikacja jest definiowany równieŜ jako 
automatyczne określanie przynaleŜności obiektów do zadanych klas na podstawie ich 
obrazów [2].  

Zagadnieniem pokrewnym do klasyfikacji jest grupowanie (ang. Clustering), które jest 
działaniem pierwotnym w stosunku do klasyfikacji, poniewaŜ prowadzi do zdefiniowania 
klas. O grupowaniu mówimy w sytuacji, kiedy przed podziałem zbioru wejściowego nie jest 
określona liczba grup oraz nie są znane przedziały wartości cech charakterystycznych.  

Klasyfikacja znalazła szereg zastosowań np.: rozpoznawanie trendów na rynkach 
finansowych, automatyczne rozpoznawanie obiektów, wspomaganie decyzji, klasyfikacja 
schorzeń w medycynie itp. Klasyfikacja i grupowanie są równieŜ podstawowymi, 
waŜniejszymi metodami, stosowanymi do badania podobieństwa elementów projektowanych 
wyrobów, części i zespołów montaŜowych w inŜynierii produkcji [1]. 



 Do najbardziej znanych metod klasyfikacji danych są zaliczane: 
� klasyfikacja przez indukcję drzew decyzyjnych, 
� za pomocą klasyfikatora Bayes’owkiego, 
� przy uŜyciu sieci neuronowych, 
� analiza statystyczna, 
� za pomocą algorytmów genetycznych, 
� przy uŜyciu zbiorów przybliŜonych, 
� klasyfikacja z zastosowaniem logiki rozmytej, inaczej nazywane algorytmami 

rozmytej klasteryzacji – od ang. Fuzzy clustering algorithm) 
� metoda k-NN, najbliŜszego sąsiedztwa. 
W ostatnim dziesięcioleciu do rozwiązywania zadań klasyfikacji są wykorzystywane 

metody sztucznej inteligencji, oparte na integracji kilku nowoczesnych narzędzi sztucznej 
inteligencji, takich, jak sieci neuronowe, systemy rozmytego wnioskowania oraz algorytmy 
genetyczne, na przykład rozmyto-neuronowe systemy klasyfikacyjne, nauczane za pomocą 
algorytmów genetycznych [10, 14]. Takie hybrydowe inteligentne klasyfikatory, korzystając z 
pozytywnych właściwości kaŜdego z wchodzących w ich skład narzędzi, zwiększają swoje 
moŜliwości w rozwiązywaniu złoŜonych zadań klasyfikacji.  

Celem niniejszej pracy jest zbadanie moŜliwości zastosowań sztucznych sieci 
neuronowych do klasyfikacji obiektów oraz dokonanie oceny i analizy porównawczej 
otrzymanych wyników. Poza tym, w wyniku dokonanej analizy dokonuje się wyboru sieci 
dającej najlepsze wyniki klasyfikacji przy rozwiązywaniu przykładowego zadania 
marketingowej analizy rynku. 
 
2. Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji obiektów 
 

 Sieci neuronowe są wykorzystywane do rozwiązywania złoŜonych zadań 
klasyfikacji, szczególnie w sytuacjach, jeŜeli nie ma prostych reguł klasyfikacji. 

W niniejszych badaniach do klasyfikacji obiektów wykorzystano następujące rodzaje 
sieci neuronowych, róŜniące się między sobą budową i sposobem nauczania: 

� perceptron wielowarstwowy, 
� sieć Radial Basis Function (RBF), 
� samoorganizująca się sieć Kohonena. 
Perceptron wielowarstwowy – jest siecią jednokierunkową, składającą się z neuronów 

ułoŜonych w warstwach o liczbie większej od 1, gdzie powiązania międzyneuronowe dotyczą 
tylko neuronów w warstwach sąsiednich. Oprócz warstwy wejściowej i wyjściowej taka sieć 
posiada przynajmniej jedną warstwę ukrytą. Zasadnicze przetwarzanie neuronowe odbywa się 
w warstwach ukrytych oraz warstwie wyjściowej [7]. W perceptronie wielowarstwowym 
korzysta się ze schematu połączeń typu „kaŜdy z kaŜdym”, tzn. wyjście kaŜdego elementu 
warstwy poprzedniej jest połączone z wejściem kaŜdego elementu warstwy następnej. 
Połączeniom tym są przypisane odpowiednie współczynniki wagowe, które w procesie 
uczenia podlegają modyfikacji. Perceptron wielowarstwowy jest doskonałym aproksyma-
torem. MoŜe nauczyć się dowolnego odwzorowania (tzn. aproksymować dowolną funkcję), 
pod warunkiem, Ŝe posiada odpowiednią liczbę neuronów. Perceptrony wielowarstwowe 
(MLP) zinterpretować moŜna jako sieci wykorzystujące wagi, jako prototypy i wzorce, 
natomiast funkcja sigmoidalna ocenia obszar wpływu danego prototypu na wynik na wyjściu 
sieci [9]. 

Perceptron wielowarstwowy uczy się najczęściej metodą propagacji wstecznej błędu 
lub jego modyfikacją, których w ostatnich latach powstało bardzo duŜo [15]. Metoda ta 
polega na określeniu strategii doboru wag w sieci wielowarstwowej. Podstawę algorytmu 
stanowi funkcja celu, definiowana zwykle jako suma kwadratów róŜnic między aktualnymi 



wartościami sygnałów wyjściowych sieci a wartościami zadanymi (tzw. błąd średniokwad-
ratowy). Celem uczenia jest uzyskanie jak najmniejszej wartości błędu. Perceptrony 
wielowarstwowe wykorzystywane są najczęściej w ekonomii i zarządzaniu (ocenie kosztów, 
prognozowaniu rynków finansowych, analizie wniosków kredytowych, ocenie działań 
handlowych).  

 Sieci RBF – są to sieci wielowarstwowe jednokierunkowe. Oprócz warstwy 
wejściowej sieć ta zawiera warstwę wyjściową i ukrytą. RóŜnica w stosunku do prezento-
wanego perceptronu wielowarstwowego leŜy w zastosowanych funkcjach aktywacji. Neurony 
w warstwie ukrytej mają zaimplementowane jako funkcje aktywacji funkcje radialne. 
Najczęściej jest to funkcja Gaussa dana wzorem: 
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gdzie: [x] – wektor wejściowy, [cj] – centrum funkcji, σj – szerokość funkcji [9].  
Neurony w warstwie wyjściowej maja liniową funkcję aktywacji. Warto jeszcze 

zwrócić uwagę, Ŝe w porównaniu do perceptronu wielowarstwowego wagi na połączeniach 
między warstwą wejściową a ukrytą są na stałe równe 1 i nie podlegają procesowi uczenia. W 
trakcie uczenia sieci RBF poszukiwane są wagi na połączeniach między warstwą ukrytą a 
warstwą wyjściową oraz parametry funkcji radialnej, tzn. centrum funkcji c i jej szerokość σ. 
Jeśli przyjmiemy nienadzorowany sposób uczenia warstwy neuronów radialnych, to 
znalezione parametry moŜemy postrzegać jako centrum klastera pewnych wektorów 
wejściowych [9]. Klaster składa się z grupy podobnych do siebie wektorów wejściowych, a 
jego centrum moŜe być postrzegane jako średnia wektorów lub jako pewien prototyp 
wektorów w klasterze. W celu znalezienia tych prototypów moŜna wykorzystać róŜne 
algorytmy. Najczęściej jest wykorzystywany algorytm K- średnich. Zakłada on, Ŝe wiemy, ile 
jest grup w przestrzeni wektorów wejściowych, co nie zawsze jest prawdziwe. Po ustaleniu 
połoŜeń centrów dobierane są wartości parametrów σj odpowiadających poszczególnym 
funkcjom bazowym. Parametr ten decyduje o kształcie funkcji radialnej i wielkości pola 
recepcyjnego, dla którego wartość tej funkcji jest niezerowa. Dobór σj powinien być taki, aby 
pola recepcyjne wszystkich funkcji pokrywały cały obszar danych wejściowych, przy czym 
dwa pola recepcyjne mogą pokrywać się jedynie w niewielkim stopniu. W najprostszym 
rozwiązaniu za wartość σj j- tej funkcji radialnej przyjmuje się odległość euklidesową j- tego 
centrum cj od jego najbliŜszego sąsiada [9]. Po znalezieniu parametrów funkcji radialnych 
następuje faza trenowania, w której znajdowane są wartości wag na połączeniach między 
warstwą ukrytą a wyjściową. Do trenowania wykorzystuje się najczęściej regułę delty, opartej 
(podobnie jak propagacja wsteczna) na minimalizacji wartości błędu średniokwadratowego.  

Sieci radialne znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie perceptrony wielowarst-
wowe, a mianowicie w problemach klasyfikacyjnych, aproksymacyjnych oraz zadaniach 
predykacji. Przy rozwiązywaniu zadań klasyfikacyjnych sieć radialna nie tylko dostarcza 
informacji, do której klasy naleŜy wzorzec, ale takŜe wskazuje na ewentualna moŜliwość 
utworzenia owej klasy. Istotną zaletą tej sieci jest znacznie uproszczony algorytm jej uczenia. 
Dodatkowo sieci RBF maja z góry ustaloną architekturę, w warstwie ukrytej mogą stosować 
róŜne funkcje bazowe i moŜna w nich stosować róŜne techniki uczenia. Wszystkie te zalety 
czynią je duŜo bardziej atrakcyjnymi pod względem zastosowania od sieci sigmoidalnych.  

 Sieć Kohonena – stanowi przykład sieci Self Organization Maps, w których 
uczenie odbywa się bez nadzoru. Oznacza to, Ŝe uŜytkownik ma do dyspozycji jedynie 
wzorce wejściowe, nie posiada natomiast Ŝadnych wzorców wyjścia [12]. Sieci Kohonena 
składają się zwykle z warstwy wejściowej oraz jednej warstwy neuronów przetwarzających, 
zwanej warstwą konkurencyjną lub Kohonena. KaŜdy neuron w warstwie konkurencyjnej 



połączony jest ze wszystkimi wejściami. Proces uczenia ma zupełnie inny charakter niŜ w 
przypadku wcześniej omawianych sieci. Przede wszystkich (jak juŜ wspomniano wcześniej) 
ma on charakter nienadzorowany. Dane treningowe nie zwierają Ŝadnej informacji na temat 
poŜądanych wyjść. Sieć ma za zadanie samodzielnie poklasyfikować niezaetykietowane dane 
jedynie na podstawie występujących w nich korelacji [13]. W sieciach tych stosowany jest 
algorytm uczenia, zwany uczeniem konkurencyjnym lub uczeniem typu „zwycięzca bierze 
wszystko”. Neurony sieci w odpowiedzi na sygnał wejściowy, rywalizują ze sobą. 
Rywalizację tę wygrywa jeden neuron, na ogół najsłabiej reagujący. Neuron „zwycięski” oraz 
ewentualnie jego najbliŜsze otoczenie podlegają procesowi uczenia, polegającemu na 
zbliŜeniu ich wag do wektora wejściowego. Sieci Kohonena charakteryzują się więc tym, Ŝe 
zarówno w fazie uczenia, jaki i reakcji na sygnał wejściowy, istotna jest nie tylko wartość ich 
wyjścia, ale przede wszystkim, jego umiejscowienie w strukturze neuronów. To wybór 
neuronu zwycięskiego decyduje o sposobie zakwalifikowania danej wejściowej.  

Sieci Kohonena są specyficzną grupą sieci neuronowych, wykorzystywanych głównie 
w procesie klasyfikacji i grupowania danych. Uformowane w procesie uczenia kategorie 
reprezentowane są przez neurony warstwy konkurencyjnej. Dane podobne, które powinny być 
zaklasyfikowane do tej samej grupy, aktywizują ten sam neuron, którego wagi tworzą 
centrum klasy w wielowymiarowej przestrzeni wejść. 
 
3. Metodyka i wyniki prowadzonych badań eksperymentalnych 
 

 Celem badania jest porównanie zastosowania wyŜej opisanych wybranych 
typów sieci neuronowych do klasyfikacji obiektów. Analiza pracy tych narzędzi została 
przeprowadzona na praktycznym przykładzie wykorzystania ich do analizy marketingowej 
rynku wyrobów gospodarstwa domowego. Zadaniem klasyfikacji jest wybór najbardziej 
perspektywistycznych rynków zbytu dla produkowanych wyrobów w Zakładzie sprzętu 
gospodarstwa domowego. Jest to jedno z licznych zadań klasyfikacji, rozwiązywanych w 
procesie funkcjonowania kaŜdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do opisu 
klasyfikowanych obserwacji wykorzystamy informację o odkurzaczach, które naleŜy 
podzielić na cztery kategorie klas, tzn. rynków zbytu. Parametry wejściowe charakteryzujące 
poszczególne wyroby (odkurzacze) przedstawione są w tabeli 1.  
 

Tabela 1 Parametry charakterystyczne wyrobów (odkurzaczy) 
 

Opis Typ Skrócona 
nazwa 

Moc silnika Liczba ENGINE_W 
Cena Liczba PRICE 
Obecność systemu filtracji powietrza {Tak, Nie} FILTR_SYS 
Obecność automatyki {Tak, Nie} AUTOFUNC 
Automatyczne zwijanie sznura {Tak, Nie} AUTOCORD 
Regulacja mocy lub przełącznik szybkości {Tak, Nie} SPD_CTRL 
System obniŜenia szumu {Tak, Nie} NOISSYS 
Funkcja wilgotności urządzenia {Tak, Nie} WASH 
Estetyka wyglądu zewnętrznego {Tak, Nie} VIEW 
Dodatkowe moŜliwości i udogodnienia (zalety) {Tak, Nie} FEATURE 
Znany producent {Tak, Nie} BRAND 
Stopień obsługi serwisowej {Niski, 

Średni, 
Wysoki} 

 
SERVICE 



Pierwsza kolumna tabeli 1 zawiera słowny opis kaŜdej charakterystyki, typ której 
przedstawiony jest w kolumnie drugiej. Trzecia kolumna zawiera skrócona nazwę 
odpowiadającą parametrowi pod którym on figuruje w programowym pakiecie SNN, który 
wykorzystamy do rozwiązania postawionych zadań [11].  
 Parametrom wyjściowym klasyfikacji – jednej z czterech klas przedstawionego rynku 
zbytu, w pakiecie SNN odpowiada skrót CLASS. [14] Opis rynków z podziałem na klasy 
przedstawia tabela 2. 
 

Tabela 2 Opis typów rynku zbytu odkurzaczy 
 

KLASA 1 
DuŜe zainteresowanie kupujących sprzętem o 
najwyŜszej jakości ( o duŜej mocy, z 
dodatkowymi ulepszeniami i 
moŜliwościami). 
Główne kryteria 
- duŜa moc 
- niewaŜna cena 
- dobre filtry 
- pełna automatyka 
- cicha praca 
- ładny wygląd zewnętrzny 
- znany i uznany producent 
- dodatkowe moŜliwości (zalety) 
- bardzo dobry serwis 

KLASA 2 
Średnia klasa kupujących, u których 
zainteresowanie drogimi wyrobami jest 
mniejsze, ale wymagania w stosunku do 
wyrobu są jednak duŜe. 
Główne kryteria 
- moc średnia 
- cena średnia 
- dobre filtry 
- automatyka 
- cicha praca 
- ładny wygląd zewnętrzny 
- niewaŜna marka producenta 
- niewaŜne dodatkowe moŜliwości 
- dobry serwis 

KLASA 3 
Mniejsze zainteresowanie kupujących 
drogimi wyrobami 
Główne kryteria 
- średnia moc i moŜliwości 
- umiarkowana cena 
- średniej jakości filtry 
- automatyka 
- niewaŜna głośność pracy 
- niewaŜny wygląd zewnętrzny 
- niewaŜna marka producenta 
- niewaŜne dodatkowe moŜliwości 
- dobry serwis 

KLASA 4 
Małe zainteresowanie ogólne i tylko 
wyrobami niedrogimi 
Główne kryteria 
- niewaŜna jakość i moc 
- cena najniŜsza 
- filtry dowolne 
- niewaŜna automatyka 
- niewaŜna głośność pracy 
- niewaŜny wygląd zewnętrzny 
- niewaŜna marka producenta 
- niewaŜne dodatkowe moŜliwości 
- dostateczny, minimalny serwis 

 
 Dane do klasyfikacji z wykorzystaniem sieci neuronowych zostały wcześniej 
przygotowane, tzn. odpowiednio przestawione i w razie konieczności przekształcone lub 
dopełnione w przypadku braków. Ta faza obróbki w programie STNN nosi nazwę „pre-
procesing”. Polega ona na wyborze funkcji przekształcenia dla wszystkich danych 
wejściowych. W rozwaŜanym zadaniu dane wejściowe i wyjściowe zostały dostarczone juŜ w 
postaci gotowego, wcześniej przygotowanego zbioru. Zbiór ten opisuje 116 modeli 
odkurzaczy o róŜnych parametrach. 
W rozpatrywanym zadaniu obiekt „odkurzacz” opisany jest za pomocą 12- to elementowego 
wektora parametrów 

p = (p1, p2, …, p12)
T      (3) 

 



Na podstawie tego wektora policzono, do jakiej klasy przyporządkować obiekt. 
Rozwiązanie zadania moŜna przedstawić za pomocą wektora 
 

c = (c1, c2, …, c4)
T      (4) 

 

który spełnia warunki:  0 ≤ cm ≤ 1  oraz  1
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gdzie: cm – prawdopodobieństwo, z którym obiekt został przyporządkowany do klasy Cm. 
 

Jak juŜ podano na początku, do klasyfikacji uŜyjemy trzech rodzajów sieci opisanych 
w rozdziale 2.  

W celu poszukiwania najlepszej architektury i optymalnej metody nauczania w pracy 
jest wykorzystywany Intelligent Problem Solver (IPS) w wersji zaawansowanej, który 
nazywany jest „Automatycznym projektantem”, wchodzący w skład pakietu STNN [14]. 

W rezultacie uŜycia IPS do analizy znaczenia parametrów wejściowych, określono 
optymalne struktury sieci neuronowych i w badaniach wykorzystano juŜ tylko rzeczywiście 
istotne parametry. W bardzo złoŜonych zadaniach przy bardzo duŜej ilości parametrów 
wejściowych w STNN do wyboru struktury sieci moŜna zastosować takie narzędzie, jak 
Genetyczny algorytm doboru zmiennych wejściowych  

IPS do rozwiązania zadania klasyfikacji tworzy i testuje wiele sieci, które są 
porównywane, po czym, zgodnie z wybraną opcją spośród wielu przykładów sieci, wybiera i 
zachowuje 10, róŜniących się między sobą pod względem jakości i budowy i na nich 
prowadzono dodatkowe testy.  
Charakterystykę wybranych przez sieci neuronowych w wyniku pracy IPS STNN przedstawia 
tabela 3.  
 

Tabela 3 Charakterystyka sieci neuronowych wybranych w wyniku analizy w STNN 
 

Nazwa 
sieci 

Input HL
1 

HL
2 

TError VError TeError TPerf VPerf TePerf Training 

MLP-3 7 2 - 0,1337 0,1329 0,1416 0,697 0,812 0,437 BP50, 
CG50, 
CG2b 

MLP-4 6 3 3 0,1310 0,1319 0,1424 0,727 0,751 0,437 BP50, 
CG50, 
CG2b 

RBF 12 9 - 0,1337 0,1379 0,1391 0,718 0,692 0,462 KM, 
KN, PI 

Koh 11 3 - 0,1245 0,1247 0,1252 0,712 0,682 0,432  
PNN 4 33 - 0,1297 0,1344 0,1423 0,758 0,750 0,5  

 
Kolumna TError, Verror, TeError zawiera błędy klasyfikacji: nauczania, testowania i 

kontroli. Proporcje powodzenia rozpatrywanych przypadków zawarte są w kolumnach TPerf, 
VPerf, TePerf. Ostatnia kolumna Training zawiera ostatnie trzy lub mniej algorytmy uczenia, 
które były wykorzystane do uczenia poszczególnych sieci i kod końcowy ostatniego z nich: 

� BP - Back Propagation – algorytm wstecznej propagacji błędu 
� CG – Conjugate Gradient Descent –  algorytm gradientów sprzęŜonych 
� KM (K-Means) – algorytm K-średnich dla wyznaczania centrów nauczania 

                        sieci RBF 
� KN (K-Nearest Neighbour) – K- najbliŜszych sąsiadów 



� PI (Pseudo-Invert) – Pseudoinwersja, algorytm optymalizacji dla liniowej 
                        warstwy wyjściowej. 

Do klasyfikacji uŜyto kilku rodzajów wcześniej wymienionych sieci neuronowych, o 
róŜnej ilości wejść oraz róŜnej ilości warstw ukrytych. 

Początkowo przeprowadzono test próbny na dowolnie wybranym zbiorze danych 
wejściowych, w celu uzyskania informacji, która z wykorzystanych sieci najlepiej 
poklasyfikuje przykładowe obiekty. 

Po przeanalizowaniu przykładowych wyników, uzyskanych podczas analizy w STNN, 
okazało się, Ŝe najlepsze rezultaty uzyskiwano przy zastosowaniu sieci MLP i RBF, 
uzyskując najmniejszy błąd przy małej liczbie epok, co zostało przedstawiono na rys. 1. 
 

Rysunek 1. Przykładowe wyniki pracy Intelligent Problem Solver przy rozwiązywaniu 
zadania klasyfikacji 

 

 
 

Po dokładnej analizie, przeprowadzonej na rozwaŜanym zbiorze danych wejściowych 
(obiekt „odkurzacz”), i rozwiązaniu zadania klasyfikacji za pomocą 27 rodzajów sieci MLP. 
RBF i Kohonena otrzymano wyniki przedstawione w tabeli 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4. Wyniki klasyfikacji uzyskane przy uŜyciu Intelligent Problem Solver dla obiektu 
„odkurzacz” 

 
Type Error Inputs Hidden Performance 
RBF 0.3343663 12 6 0.75 
RBF 0.3432722 9 2 0.75 
MLP 0.2960029 10 7 0.75 
MLP 0.2746607 10 13 0.8125 
MLP 0.2663361 11 7 0.875 
MLP 0.2336308 11 8 0.8125 
RBF 0.3432722 9 2 0.75 
MLP 0.2742167 9 8 0.8125 
MLP 0.2533104 11 3 0.75 
MLP 0.2823313 8 4 0.7857143 
MLP 0.246043 9 7 0.8571429 
MLP 0.2273721 9 8 0.7857143 
MLP 0.2099613 9 13 0.8571429 

Kohonen 0,4256712 11 - 0,5733288 
Kohonen 0,3789356 8 - 0,6210544 

RBF 0.4306665 8 1 0.8571429 
MLP 0.4270783 1 1 0.8571429 
RBF 0.4262707 8 1 0.8571429 
MLP 0.2626563 8 4 0.8571429 
MLP 0.245914 9 8 0.8571429 
MLP 0.2242604 9 8 0.8571429 
RBF 0.4349388 8 1 0.3125 
RBF 0.4327796 8 1 0.3125 
MLP 0.3857466 2 1 0.4375 
MLP 0.223775 7 3 0.875 
MLP 0.2230031 9 8 0.875 

MLP * 0.2228951 9 13 0.875 
  

W wyniku tej analizy potwierdziły się wyniki z testu przykładowego. RównieŜ i to zadanie 
klasyfikacyjne najlepiej rozwiązała sieć MLP i RBF. Najlepszy rezultat (zaznaczony w tabeli 
4 gwiazdką) uzyskano przy uzyciu sieci MLP o dziewięciu wejściach i trzynastu warstwach 
ukrytych. Jej strukturę przestawia poniŜszy rysunek 2. 
 



 
Rys. 2 Przykładowa sieć wielowarstwowego perceptronu (MLP), o dziewięciu wejściach i 

trzynastu warstwach ukrytych, która w tym przypadku najlepiej rozwiązała zadanie 
klasyfikacji. 

 
4 Wnioski 
 
 W powyŜszym rozwaŜaniu omówiono sposoby wykorzystania do klasyfikacji trzech 
rodzajów sieci neuronowych: wielowarstwowego perceptronu z róŜną ilością warstw 
ukrytych, sieci radialnej RBF z róŜną ilością warstw ukrytych oraz sieci Kohonena.
 Analiza ich pracy sprowadzała się do podzielenia licznych modeli odkurzaczy na 
cztery rynki zbytu. Ocenie podlegała dokładność przyporządkowania do poszczególnych klas. 
Po przeprowadzeniu analizy za pomocą STNN okazało się, Ŝe sieci neuronowe są dosyć 
dobrym narzędziem klasyfikacji. Podczas klasyfikacji i wyboru 116 typów odkurzaczy 
trudniej nauczała się sieć Kohonena niŜ MLP i RBF, co na pewno miało wpływ na wynik 
końcowy.  
W efekcie tej analizy stwierdzono, Ŝe najlepsze wyniki (z najmniejszym błędem i najlepszą 
wartością wyjściową) daje sieć MLP i RBF (wartości są porównywalne). Zwłaszcza sieć 
MLP okazała się bardzo elastyczną i dającą bardzo dobre wyniki końcowe. 
Na pewno lepsze wyniki moŜna uzyskać stosując do nauczania sieci duŜo większy zbiór 
danych wejściowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografia 
 
[1]  Hand D., H. Mannila, P. Smyth, „Eksploracja danych”, WNT, Warszawa 2005 
[2]  StatSoft, „The statistic homepage is a public service provided by StatSoft”, Inc. 1984 –  
      2005 
[3] Han I., M. Kamber, M. Kaufman, “Data mining: Concepts and Techniques”, 2000 
[4] Morzy T., “Odkrywanie asocjacji: Algorytmy i struktury danych”, OWN, 2000 
[5] D. Witkowska, „Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne”, C.H.BECK, Warszawa, 
     2002 
[6] L. Rutkowski, D. Rutkowska, M. Piliński, „Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i 
      systemy rozmyte”, PWN, Warszawa – Łódź 1997 
[7] R. Tadeusiewicz, „Sieci neuronowe” Warszawa 1993 
[8] R. Tadeusiewicz, P. Lula, „Statistical Neural Networks”, maszynopis, StatSoft, Kraków  
      1999 
[9] Osowski S., „Sieci neuronowe do przetwarzania informacji”, OWP Warszawskiej, 
      Warszawa 2006 
[10] L. Rutkowski, „Metody i techniki sztucznej inteligencji”, PWN, Warszawa 2005 
[11] Statistica Neural Networks, Addendum for Version 4.0, Statsoft, Inc., 1999 
[12] Duch W., Korbicz J., L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, „Sieci neuronowe”, AOW EXIT,  
       Warszawa, 2000 
[13] Zieliński J., „Inteligentne systemy w zarządzaniu – teoria i praktyka”, PWN, Warszawa,  
       2000 
[14] G. Setlak, „Inteligentne systemy wspomagania decyzji”, Wyd. LOGOS, Kijów (w jęz.  
        rosyjskim),  2004 
[15] J.Zurada, M.Barski, W.Jędruch Sztuczne sieci neuronowe, PWN, Warszawa, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Streszczenie: 
 
Artykuł przedstawiam zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji obiektów, na 
przykładzie obiektu „odkurzacz”. Analiza pracy sieci sprowadzała się do podzielenia licznych 
modeli odkurzaczy na cztery rynki zbytu. Ocenie podlegała dokładność przyporządkowania do 
poszczególnych klas.  
Zadanie klasyfikacji zostało wykonane za pomocą programu Statistica Neural Networks, z 
wykorzystaniem Intelligent Problem Solver w wersji zaawansowanej. 
 
The article represents to classification of objects the use of neuronal nets on example of object 
the "hoover". The analysis of pracy of net imported to division on four markets of sale the 
numerous models of hoovers. The exactitude of subordinating to individual classes was 
subject to the opinion. It to analysis was used three kinds of net about different building. 
Programme the task of classification was executed with the help of Statistica Neural 
Networks from utilization Intelligent Problem Solver in version advanced. 
 


