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Hierarchiczne struktury w sztucznych sieciach neuronowych

Streszczenie

W wielowarstwowych Sztucznych Sieciach Neuronowych (SSN), nieliniowych w swej struktu-
rze, uczenie sieci polega na poszukiwaniu minimum globalnej funkcji celu. W realizacjach praktycz-
nych – w funkcji celu – występują parametry dwóch lub trzech warstw ukrytych. Strojenie współ-
czynników macierzy w warstwach W1, W2, czy też W3, odbywa się w procesie uczenia, który można 
traktować jako stan nieustalony SSN. Stany nieustalone w poszczególnych warstwach mają różne 
przebiegi dynamiczne, czyli zależności amplitudy błędu średniokwadratowego w warstwie od nu-
meru iteracji. W praktycznych realizacjach procesu uczenia szybkość zbieżności procesu do stanu 
ustalonego, czyli minimum funkcji błędy, jest ważną charakterystyką, dlatego też podział SSN na 
niezależne poziomy, zdefiniowanie lokalnych funkcji celu dla każdej warstwy, skoordynowanie lo-
kalnych procesów uczenia w celu osiągnięcia globalnego minimum ma praktyczny głęboki sens. 
W artkule podejmuje się próbę zastosowania ogólnej teorii złożonych systemów do opisu SSN, budo-
wy algorytmów uczących i ich praktycznej realizacji. Tego typu podejście prowadzi do poszukiwania 
rozwiązań poprzez dekompozycję i koordynację w hierarchicznej strukturze SSN. Ze względu na 
występujące nieliniowości w poszczególnych warstwach sieci, trudno udowodnić warunki zbieżności 
dla stosowanych metod. Tym niemniej, praktyka realizacji różnych algorytmów pokazuje przydat-
ność przyjętych rozwiązań.

Słowa kluczowe: Sztuczne Sieci Neuronowe, struktury hierarchiczne, dekompozycja, koordynacja, 
systemy złożone.

Kody JEL: C45

Charakterystyka Sztucznych Sieci Neuronowych

W praktycznych zastosowanych jak i artykułach naukowych, stosowane są różne struk-
tury Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN), od najbardziej ogólnych, zawierających pełne 
lub rozrzedzone połączenia między warstwami (forward connection) wraz z połączeniami 
wyprzedzającymi w przód (cross connection), jak i w tył (back connection), po mniej skom-
plikowane, zawierające tylko wybrane połączenia dobrane odpowiednio do rozwiązywane-
go problemu (schemat 1). 

Niezależnie od złożoności struktury SSN przyjęto stosowanie podziału sieci na warstwy. 
Wyróżnia się:
 - warstwę wejściową, której wielkość jest integralnie związana z rozmiarem wektora wej-

ściowego X. Warstwa przyjmuje dane od świata zewnętrznego (środowiska), może doko-
nać transformacji danych, jak: normalizowanie, filtrowanie, przekształcanie. Najczęściej 

Zeszyty-naukowe-38_2014.indd   20 2014-12-17   11:38:11



STANISŁAW PŁACZEK 21

W publikacjach spotyka się różne definicje rozmiaru SSN w aspekcie liczby warstw, do 
której włącza się (lub nie) warstwę wejściową. Tak więc te same struktury u różnych auto-

liczba neuronów w warstwie wejściowej jest równa wymiarowi wektora danych wejścio-
wych X. Ta warstwa przesyła dane do pierwszej warstwy ukrytej;

 - warstwy ukryte, które dokonują właściwych operacji nad danymi wejściowymi. W prak-
tycznych zastosowaniach jest jedna lub dwie warstwy ukryte. Każda z tych warstw może 
mieć inną liczbę neuronów niż warstwa wejściowa. W warstwach ukrytych stosuje się 
różne nieliniowe funkcje aktywacji. Jednym z najtrudniejszych problemów jest optyma-
lizacja struktury SSN polegająca na określeniu liczby warstw ukrytych i dystrybucji neu-
ronów pomiędzy warstwami w taki sposób, aby rozwiązać problem w sposób optymalny;

 - warstwa wyjściowa jest związana z wymiarowością wektora wyjściowego Y. Warstwa ta 
przyjmuje sygnały z ostatniej warstwy ukrytej i dokonuje sumowania w celu otrzyma-
nia odpowiedniego sygnału wyjściowego. Dla zadań aproksymacji przyjmuje się linio-
wą funkcję aktywacji, natomiast dla zadań klasyfikacji – standardową nieliniową typu  
sigmoid.

Schemat 1
Struktura pełnej, uniwersalnej Sztucznej Sieci Neuronowej

Źródło: opracowanie własne.
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Schemat 2
Stratyfikacja opisu SSN z użyciem 3 strat

Źródło: jak w schemacie 1.

rów mogą mieć różne wymiary. Dla uniknięcia nieporozumienia do rozmiaru sieci zaliczać 
będziemy wszystkie warstwy ukryte oraz warstwę wyjściową.

Użycie pojęcia warstwy może być rozważane jako milczące założenie, że struktura SSN 
jest hierarchiczna. Opierając się na powyższym, do opisu i obliczeń wprowadzimy kilka 
pojęć związanych z warstwami, czyli wewnętrzną hierarchią SSN. W tym artykule będzie 
mowa o kilku definicjach warstw sieci w różnym znaczeniu. Terminu warstwa, jako pier-
wotnego będziemy używać tylko i wyłącznie w przypadkach niebudzących wątpliwości.

Abstrakcja opisu Sztucznej Sieci Neuronowej

Zgodnie z (Mesorowic et al. 1970) złożonych systemów technicznych, jak i przyrodni-
czych, nie da się opisać precyzyjnie, używając pojęć i terminologii tylko z jednej dziedziny. 
Problemem jest konflikt pomiędzy prostotą opisu a jego dokładnością. W przypadku SSN 
dokonujemy słownego opisu struktury sieci. Tę sieć opisujemy również przez stosowanie 
równań algebraicznych lub różniczkowych, a także opisując różne rozwiązania praktyczne 
za pomocą układów lub algorytmu. Dlatego też do opisu przyjmujemy zbiór modeli z róż-
nych dziedzin nauki i techniki. Każdy model wymaga swoich zmiennych i terminologii 
o różnym poziomie abstrakcji. Opis słowny różni się od opisu matematycznego, który z ko-
lei różni się od opisu np. elektronicznego. 
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Do pełnego opisu i zrozumienia budowy oraz funkcjonowania SSN stosujemy więc pe-
wien hierarchiczny zbiór abstrakcji (schemat 2). Dla odróżnienia tego typu koncepcji od 
drugich, a szczególnie od warstwy, przyjmujemy założenie, że strukturę dowolnej SSN moż-
na opisać poprzez stratyfikowanie modeli i pojęć na różnych poziomach. Poziomy abstrakcji 
opisu SSN nazwiemy stratami (Mesorowic et al. 1970). Na potrzeby niniejszego artykułu 
przyjmujemy model SSN o trzech stratach, które charakteryzują się następującymi właści-
wościami:
 - wybór straty opisującej dany poziom abstrakcji zależy od konkretnych potrzeb; jeżeli in-

teresuje nas tylko słowny opis struktury SSN, posługujemy się pojęciami straty najwyż-
szej – trzeciej; dla zrozumienia budowy i zasady działania wyspecjalizowanego układu 
elektronicznego VLSI realizującego mnożenie i nieliniowe przekształcenie sygnałów 
wejściowych w wyjście, używamy straty pierwszej,

 - zrozumienie funkcjonowania SSN wzrasta wraz z numerem straty; na najwyższym po-
ziomie zrozumiemy budowę SSN w terminach jak najbardziej ogólnych, nie wchodząc 
w szczegóły matematyczne czy też układów elektronicznych,

 - każda strata posługuje się swoimi pojęciami i koncepcjami; dokładność opisu wzrasta 
podczas przechodzenia w dół hierarchii strat; tak więc każda strata ma swój wektor wej-
ściowy X i wyjściowy Y.
Podsumowując, dla holistycznego zrozumienia SSN należy zapoznać się z koncepcjami 

i pojęciami stosowanymi w każdej stracie. Przejrzyste zhierarchizowanie pojęć ułatwia zro-
zumienie procesu analizy lub syntezy SSN. 

Złożoność podjęcia decyzji (obliczeniowa) 

Wstępna analiza struktury SSN wskazuje na istnienie wewnętrznej struktury hierarchicz-
nej (Płaczek 2014). Dla dwuwarstwowej SSN z jedną warstwą ukrytą i jedną wyjściową 
można wydzielić warstwę pierwszą zawartą między wektorem X a wektorem V. Wektor X 
reprezentuje warstwę wejściową, w której można dokonać różnych przekształceń pierwot-
nego wektora X, jak filtrację, normalizację i inne. Warstwa druga jest ukryta, reprezentowa-
na przez macierz W2. Dekompozycja polega na odseparowaniu warstwy drugiej (zwanej 
warstwą drugiego poziomu), od pierwszej (warstwa dolnego poziomu) poprzez wprowadze-
nie dwóch dodatkowych wektorów: V1 oraz V2. Wprowadzono więc dwa poziomy sieci. 

Adekwatnie do zdekomponowanej struktury SSN na dwie warstwy, możemy również 
zdekomponować standardowy algorytm uczenia oparty na wstecznej propagacji błędu i wy-
dzielić (Schemat 3):
 - zadanie I poziomu, w którym poszukujemy minimum globalnej funkcji celu Ψ oraz lo-

kalnej Φ,
 - zadanie II poziomu, czyli koordynacja zadań pierwszego poziomu (Findeisen et al. 1977).
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W tak skonstruowanym algorytmie uczenia SSN, na pierwszym poziomie znajdują się 
zadania optymalizacji, polegające na poszukiwaniu minimalnych wartości funkcji celu Ψ 
oraz Φ. Mają one charakter nieliniowej funkcji celu bez ograniczeń. Istnieją standardowe 
procedury rozwiązywania tego typu zadań, mimo swojej nieliniowości są one stosunkowo 
nieskomplikowane. Koordynator dla każdego z zadań nadaje wartości parametrom koor-
dynacji i pierwszy poziom poszukuje rozwiązań uwzględniając wartości tych parametrów. 
Jest to proces iteracyjny. Koordynator, w poszczególnych iteracjach, otrzymuje od zadań 
I poziomu nowe rezultaty obliczeń, na podstawie których musi wypracować nowe decyzje. 
Procedury koordynatora mogą być bardzo skomplikowane i najczęściej są bezgradientowe.

Schemat 3
Hierarchiczna struktura algorytmu uczenia SSN

Źródło: jak w schemacie 1.

Zgodnie z (Mesarowic et al. 1970), jedno zadanie pierwotne polegające na poszukiwa-
niu minimum globalnej funkcji celu w procesie uczenia SSN, zostało zamienione na szereg 
prostszych zadań I poziomu oraz zadanie II poziomu – dla koordynatora. Należy tak skon-
struować zadania I oraz II poziomu, aby poprzez rozwiązanie zadań cząstkowych osiągnąć 
rozwiązanie – pierwotnego. Taką hierarchiczną strukturę procedur będziemy nazywać hie-
rarchią słojów lub poziomów. W hierarchii wielopoziomowej:
 - złożoność procedur wzrasta od poziomu najniższego do najwyższego; koordynator po-

trzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji, 
 - zadania koordynacji mogą być procedurami nieparametrycznymi; analizując dynamikę 

zmian wartości funkcji celu Ψ oraz Φ, koordynator może zmieniać wartości współczynników 
uczenia w iteracyjnych procedurach poziomu I poprzez zastosowanie procedur adaptacji,
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 - dla danego zadania lub typu zadań, charakterystyki procesów uczenia SSN mogą róż-
nić się nieznacznie; koordynator analizując parametry procesów może realizować swoje 
własne procedury uczenia. 

Organizacja procesów uczenia w hierarchicznych strukturach

Powyżej stwierdzono:
 - złożona struktura SSN może być zdekomponowana na szereg podsieci o własnych funk-

cjach celu, 
 - na niższych poziomach hierarchii występuje zbiór zadań podlegających rozwiązaniu na 

każdym etapie procesu uczenia,
 - w strukturze istnieje koordynator, zadaniem którego jest skoordynowanie rozwiązań 

cząstkowych w celu osiągnięcia globalnego minimum, a tym samym aby SSN dostroiła 
swoje wagi do danego zadania, zachowując własności generalizacji,

 - elementy podejmujące decyzje ułożone są w sposób hierarchiczny,
 - cechą charakterystyczną systemów tego typu jest występowanie konfliktów między war-

stwami. 
Przez konflikt należy rozumieć występowanie w czasie procesu uczenia, różnych pod 

względem dynamiki, jak i wartości, funkcji celu. Tego typu konflikt jest wręcz niezbędny 
do rozwiązania zadania, czyli osiągnięcia minimum globalnej funkcji celu. Należy podjąć 
decyzję, jak skonstruować i jakich użyć narzędzi (np. informatycznych) do rozwiązania tak 
postawionego zadania. Procedury poszukiwania minimum globalnej funkcji celu można re-
alizować na jednoprocesorowych mikrokomputerach wykonując poszczególne podzadania 
w sposób sekwencyjny. W zadaniach o hierarchicznej strukturze można zastosować iden-
tyczne podejście. W tym przypadku traci się bezpowrotnie równoległość procedur. Należy 
więc użyć narzędzi informatycznych opartych na wielowątkowości oraz komputerów o wie-
lu procesorach. Organizację hierarchicznego procesu obliczeniowego nazywać będziemy 
eszelonami, w odróżnieniu od poziomu podejmowania decyzji oraz stratyfikacji opisu SSN 
(Mesarowic et al. 1970). 

Zadania optymalizacji (poszukiwania minimum globalnej funkcji celu) można sklasyfi-
kować z punktu widzenia złożoności:
 - zadania jednopoziomowe z jedną funkcją celu; do zadań tego typu zaliczymy proces 

uczenia SSN z użyciem algorytmu wstecznej propagacji błędu, znalezienie punktu opty-
malnego, a tym samym zakończenie procesu uczenia SSN, może być zadaniem stosun-
kowo złożonym, ze względu na wielowymiarowość, jak i występowanie nieliniowości, 

 - zadania wielopoziomowe z wieloma funkcjami celu; do tych zadań zalicza się omawianą 
dekompozycję SSN z funkcjami celu na I oraz II poziomie,

 - dla pełności klasyfikacji można jeszcze wyróżnić zadania jednopoziomowe z wieloma 
funkcjami celu; wydaje się, że w SSN zadania tego typu nie występują.
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Na zakończenie teoretycznych rozważań o strukturach SSN należy podkreślić, że w hie-
rarchicznych strukturach występują trzy rodzaje funkcji celu:
 - globalna,
 - lokalne,
 - funkcja celu koordynatora.

Dekompozycja i koordynacja algorytmu uczenia

Rozpatrzmy dwuwarstwową SSN z jedną warstwą ukrytą i warstwą wyjściową z pełny-
mi połączeniami. W sieci tej nie występują połączenia wyprzedzające ani wsteczne (sche-
mat 4). Tego typu sieci stosuje się do zadań aproksymacji i klasyfikacji. 

Schemat 4
Schemat SSN z jedną warstwą ukrytą

Źródło: jak w schemacie 1.

Zgodnie z przedstawioną powyżej koncepcją, rozważana sieć może być opisana poprzez 
dwie straty.

Strata 1. Słowny opis struktury

SSN z pełnymi połączeniami w przód zawiera jedną warstwę ukrytą. W warstwie tej połą-
czenia między warstwą wejściową a wektorem V1, stanowiącym wyjście warstwy, opisane są 
przez macierz W1. Wszystkie współczynniki macierzy są określone, czyli warstwa I realizuje 
pełne połączenia wejścia z wyjściem. Warstwa II, będąca jednocześnie warstwą wyjściową, 
zawarta jest między wektorem V1 a wektorem Y, stanowiącym wyjście całej sieci. Macierz W2 
również realizuje pełne połączenia między wejściem a wyjściem warstwy. Liczba neuronów 
w warstwie wejściowej N0 odpowiada rozmiarowi wektora wejściowego X, Liczba neuro-
nów w warstwie wyjściowej N2 jest równa wymiarowi wektora Y. Ilość neuronów w war-
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stwie ukrytej N1 jest uzależniona od złożoności rozwiązywanego problemu, najczęściej 
przyjmuje się, że N1>N0, w wyniku czego nie dokonuje się kompresji danych wejściowych.

Na podstawie przedstawionego opisu, SSN można przedstawić jako hierarchię warstw. 
Do zbudowania pełnej dwuwarstwowej struktury potrzebna jest lokalna funkcja celu Φ dla 
warstwy ukrytej. Dla warstwy wyjściowej definiuje się globalną funkcję celu Ψ będącą jed-
nocześnie funkcją celu dla całej SSN. Pomiędzy warstwami I oraz II umieszcza się ko-
ordynator, którego głównym celem jest takie skoordynowanie funkcji celu aby osiągnąć 
minimum globalnej funkcji celu. Z tego powodu wprowadza się dodatkowy wektor V12 
określający wartość sygnału wejścia dla warstwy II. Indeks określa kierunek przepływu in-
formacji – od warstwy I do II.

Strata 2. Matematyczny opis struktury

W zdekomponowanej strukturze SSN, w każdej warstwie, można wydzielić funkcje celu. 
Dla warstwy ukrytej definiujemy:

 (1)

gdzie:
 

 (2)

i = 1, 2,…, N1 (3)

Dla warstwy wyjściowej funkcja celu jest równa globalnej funkcji celu SSN.

 (4)

gdzie:

 (5)

k = 1, 2,…, N2 (6)
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W powyższych wzorach zk, v2i występują jako parametry wektora uczącego dla warstwy 
wyjściowej i ukrytej, odpowiednio. 

Pozostaje tylko zdefiniowanie ogólnego sposobu strategii koordynatora. Definiujemy 
dwie funkcje:
 - dla procesu w przód

V2 = G(V1) (7)
 - dla procesu wstecz

V1 = H(V2) (8)

Powyższe dwie straty dają holistyczny obraz hierarchicznej struktury SSN z określeniem 
lokalnej i globalnej funkcji celu wraz z ogólną definicją koordynatora.

Poziomy lub słoje

W następnym kroku przystąpimy do opisu sieci w terminach poziomów, czyli słojów. 
W poszczególnych słojach należy zdefiniować – w sposób formalny – zadania rozwiązywa-
ne za pomocą procedur poziomu I oraz II. 

Zadanie I poziomu –optymalizacja

Na pierwszym poziomie są dwa niezależne zadania minimalizacji funkcji celu Ψ  oraz Φ. 
Uważna analiza struktury warstwy pierwszej i warstwy drugiej SSN pozwala stwierdzić, 
że funkcje celu mają postać addytywną, każdą z nich odpowiednio można rozbić na N1 lub 
N2 podsieci. Powyższa uwaga może być wykorzystana w trakcie konstruowania procedur 
programowych z wykorzystaniem konkretnego języka programowania.
Formułujemy więc N1 podzadań:

 (9)

pochodne cząstkowe oraz nowe wartości w1ij obliczamy wg wzorów:

 (10)

 (11)
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Składowe wektora V2 otrzymywane są od koordynatora i traktowane jako parametry 
optymalizacji w danej iteracji. Należy podkreślić, że w podzadaniach I poziomu nie wystę-
pują ograniczenia na wartości zmiennych.
Dla funkcji celu Ψ  definiujemy N2 lokalnych zadań.

 (12)

Pochodne funkcji celu względem parametrów W2ki, oraz V2i: 

 (13)

 (14)

Schemat 5
Schemat wymiany informacji pomiędzy poziomami hierarchii

Źródło: jak w schemacie 1.
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Obliczamy nowe wartości macierzy w2ki oraz v2i:

 (15)

 (16)

Ogólną strukturę wymiany informacji między poziomami przedstawiono na schema-
cie 5.

Zadnie II poziomu – zadanie koordynatora

Zadania I poziomu przekazują parametry koordynatowi oraz je od niego otrzymują. 
Pytanie brzmi: skąd koordynator czerpie informacje o dynamicznych charakterystykach 
funkcji celu Φi(n) oraz Ψk(n) w poszczególnych iteracjach? Informacje te są niezbęd-
ne do obliczenia, zgodnie z wybranymi funkcjami G i H, nowych wartości wektora V21. 
Jednocześnie koordynator powinien mieć możliwość ingerowania w szybkość procesu ucze-
nia przez dobór współczynników uczenia α1, α2, γ2  we wzorach (11)(15)(16). Wartości funk-
cji celu koordynator może obliczyć na podstawie danych przekazanych przez poziom I lub 
otrzymać wartości bezpośrednio z poziomu I. Należy podkreślić, że wartości funkcji celu 
zmieniają się w trakcie procesu uczenia. Obserwuje się, że wartość Ψ  nie ulega znaczącym 
zmianom przez kilkadziesiąt, a nawet kilkaset iteracji. Jednocześnie w tym samym okresie 
wartość funkcji Φ potrafi rosnąć do stosunkowo dużych wartości, a następnie gwałtownie 
maleć. Powyższą sytuację tłumaczymy tym, że SSN w pierwszej kolejności musi dostroić 
współczynniki macierzy W1, a następnie – w sposób asymptotyczny i prawie synchroniczny 
– funkcje Ψ, Φ  osiągają wartości minimalne. Oznacza to, że wartości współczynników W1, 
W2 zostały ustabilizowane i tylko drobne korekty są realizowane. Koordynator porównuje 
więc nie tylko wartości funkcji celu lecz również dynamikę zmian.

Przykład najprostszej strategii proporcjonalnej zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1
Zmiana współczynników uczenia w funkcji relacji między funkcjami celu  

Ψ > Φ γ2
(n+1) = γ2

n + λ2 * (Ψ – Φ) 
Ψ < Φ α1

(n+1) = α1
n + λ1 * (Φ – Ψ)  

Ψ ≈ Φ Bez zmian

Wartości λ2, λ1 są dobierane eksperymentalnie.
Źródło: opracowanie własne.
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Przykład obliczeniowy

Przykład dobrano z punktu widzenia oceny charakterystyk procesu uczenia na I oraz na 
II poziomie algorytmu. Rozpatrzy zadanie aproksymacji funkcji trójkątnej. Wybrano sieć 
o stosunkowo prostej strukturze SSN(1-5-1). Powyższe oznacza, że sieć posiada jeden neu-
ron wejściowy, 5 ukrytych i jeden wyjściowy. W SSN warstwa wyjściowa posiada liniową 
funkcję aktywacji, warstwa ukryta – standardową sigmoidalną. Podstawowa epoka danych 
uczących wejściowych i wyjściowych (wektor X, Y odpowiednio) zawiera 50 rekordów 
danych. 

W celu poznania podstawowych charakterystyk dynamicznych procesu uczenia na 
każdym poziomie hierarchii, procedury koordynatora są bardzo proste – proporcjonalne. 
Oznacza to, że wyjście pierwszej podsieci (wektor V1) jest przekazywany na wejście II pod-
sieci w słoju I (poziomie I). Podobnie dzieje się z wektorem V2.

Na wykresie 1 przedstawiono zależność funkcji celu od numeru iteracji. W pierwszych 
100 iteracjach funkcja nie maleje lecz charakteryzuje się niewielkimi wahaniami. 

Nie jest to przypadkowe. Powyższe tłumaczy się różną dynamiką zmian współczynni-
ków wagowych w macierzach W1 oraz W2.

Wykres 1
Wartość funkcji celu Φ w kolejnych iteracjach

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2
Wartość funkcji celu Ψ w kolejnych iteracjach

Źródło: jak w wykresie 1.

Natomiast charakterystyka funkcji błędu Ψ jest zupełnie inna. Po początkowym skoku 
wartości funkcji do maksimum, wartość błędu systematycznie maleje. Po przekroczeniu 100 
iteracji, proces asymptotycznej zbieżności przyśpiesza. Podobną charakterystykę procesu 
obserwuje się dla funkcji Φ.

W celu obserwacji zmian zachowań wektora V1 w poszczególnych iteracjach, doko-
nano obserwacji wartości w dwóch okresach. Na wykresie 3 pokazano dynamikę zmian 
trzech składowych, począwszy od startu. Współczynniki wagowe macierzy W1 dobierane są 
w sposób losowy, tak więc pierwsze wartości wektora V1 również są przypadkowe. Widać, 
że już pod koniec pierwszej epoki rozpoczyna się proces doboru wag. Należy podkreślić że 
trzy składowe wektora V1 posiadają stosunkowo zróżnicowane wartości, szczególnie V2 
pod względem amplitudy odbiega od dwóch pozostałych. 

Dla porównania na wykresie 4 pokazano ustabilizowane wartości składowych wekto-
ra V1.

Amplitudy są ustabilizowane, zmieniają się w minimalnym stopniu, proces doboru 
wag można uznać za zakończony. Koordynator, analizując wartości funkcji błędu, jak 
i dynamikę zmian wartości w każdej podsieci, może podjąć próbę zmiany współczynni-
ków uczenia. 
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Wykres 3
Wartość składowych wektora V1 w pierwszej iteracji

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Wartość składowych wektora V1 w ostatniej iteracji

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 5
Wartość zadana i wyuczona przez SSN

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 6
Wartość błędu uczenia w ostanie iteracji

Źródło: jak w wykresie 1.
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Algorytm koordynatora musi być zdecydowanie konserwatywny, w tym sensie, że zbyt 
gwałtowne zmiany mogą doprowadzić do niestabilności całego procesu uczenia SSN. 

Na zakończenie pokazano rezultaty uczenia SSN (wykres 5). Linia ciągła oznacza warto-
ści zadawane przez nauczyciela, natomiast słupki – wartości obliczone przez SSN.

Dla dokładnego zobrazowania jakości uczenia, na wykresie 6 pokazano amplitudy błę-
dów, jako różnice między wartością zadaną przez nauczyciela, a dopasowaną przez SSN. 

Błąd zmienia się dla każdego wektora wejściowego w ramach epoki, tym niemniej średni 
błąd maleje z iteracji na iteracje, osiągając zadaną wartość minimalną.

Podsumowanie

Przedstawiona koncepcja zdekomponowania struktury sieci i algorytmu uczenia na stra-
ty, poziomy, eszelony jest oparta na teorii hierarchicznych, wielopoziomowych struktur 
w cybernetyce technicznej. Abstrakcyjne opisy ogólnej teorii systemów wykorzystano do:
1. Opisu struktury SSN przez połączenie różnych dziedzin i pojęć w jedną całość. 

Wprowadzono koncepcję strat, czyli zhierarchizowanie abstrakcji opisu od najbardziej 
ogólnych, pozwalających zrozumieć funkcjonowanie SSN, po detale matematyczne 
i układowe.

2. Zdekomponowanie procesu podjęcia decyzji (znalezienia optymalnego rozwiązania) 
poprzez wprowadzenie poziomów podjęcia decyzji. W tym też celu zdecydowano się 
na wprowadzenie dodatkowych zmiennych, funkcji celu a także dodatkowego poziomu 
decyzyjnego – koordynatora. Powyższe na pierwszy rzut oka komplikuje proces obli-
czeniowy, który jednak dla dużych i skomplikowanych zagadnień może być efektywny.

3. Ostania koncepcja eszelonów związana jest z realizacją procesu decyzyjnego. Mowa tutaj 
o realizacji programowej lub układowej. Zeng-Guang et al. (2007) omawiają przykład 
zastosowania SSN, zdekomponowanej na poziom obliczeniowy i koordynacji, do stero-
wania rozproszoną struktura którą jest sieć energetyczna. W tym przypadku zakłada się, 
że SSN będzie realizowana układowo. W artykule zastosowano standardowe rozwiązanie 
programowe bez wielofazowości, jest to zadanie do rozwiązania w przyszłości.

Na podstawie koncepcji strat, poziomów i eszelonów przedstawiono przykład analizy 
SSN oraz przykład obliczeniowy dla stosunkowo prostych danych wejściowych. Powyższe 
było podyktowane chęcią pokazania, pod względem jakościowo-ilościowym, procesu ucze-
nia w rozbiciu na podsieci. Widać istotne różnice jakościowe. Stan tłumaczy się tym, że SSN 
najważniejsze decyzje podejmuje w pierwszej warstwie ukrytej i współczynniki wagowe 
macierzy W1 muszą ustabilizować swoje wartości w pobliżu ostatecznych. SSN potrzebuje 
czasu, więc warstwa wyjściowa musi czekać. Dopiero wtedy współczynniki wagowe ma-
cierzy W2 mogą przyjąć swoje docelowe wartości. Procesy szybko, asymptotycznie dążą do 
wartości minimalnych.
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Hierarchical Structures on Artificial Neural Networks

Summary

On multi-layer artificial neural networks (ANN), non-linear in their structure, network teaching 
consists in seeking for global minimum function of the objective. In practical implementations – in 
the objective’s function – there are occurring parameters of two or three hidden layers. Tuning matrix 
coefficients in the layers W1, W2 or W3 takes place in the teaching process which can be treated as 
an ANN transient state. Transient states in individual layers have different dynamic courses, i.e. de-
pendency of the amplitude of mean squared error in the layer on the number of iteration. In practical 
implementations of the teaching process, the speed of process convergence to the steady state, i.e. the 
minimum of the error function, is an important characteristic, hence the division of ANN into inde-
pendent levels, defining the local functions of the objective for every layer, coordination of the local 
teaching processes in order to achieve the global minimum is of practical deep sense. In his article, 
the author made an attempt to apply the general theory of complex systems to describe ANN, to build 
teaching algorithms and their practical implementation. Such an approach leads to pursuit of solu-
tions through decomposition and coordination in the ANN hierarchical structure. Due to the occurring 
nonlinearities in individual layers of the network, it is difficult to prove the convergence conditions 
for the methods applied. Nonetheless, the practice of implementation of various algorithms indicates 
usefulness of the adopted solutions.

Key words: artificial neural networks, hierarchical structures, decomposition, coordination, complex 
systems.
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