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ΧαρακτηριστικάΟρισµός Πλεονέκτηµα Μειονεκτήµατα Εφαρµογές

Ένα Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο (ΤΝ∆) είναι ένας µεγάλος παράλληλος
επεξεργαστής µε κατανεµηµένη αρχιτεκτονική που αποτελείται από
απλές µονάδες επεξεργασίας (Τεχνητοί Νευρώνες) και έχει τη
δυνατότητα να αποθηκεύει εµπειρική γνώση και να τη καθιστά
διαθέσιµη για χρήση

� Τα ΤΝ∆ προσοµοιώνουν τη συµπεριφορά του ανθρώπινου
εγκεφάλου

� Τα ΤΝ∆ αποκτούν γνώση µέσω της διαδικασίας της µάθησης
(∆οκιµή & Σφάλµα)

� Τα ΤΝ∆ αποθηκεύουν τη γνώση στα Συνοπτικά Βάρη (Οι δυνάµεις
σύνδεσης των τεχνητών νευρώνων)
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ΧαρακτηριστικάΟρισµός Πλεονέκτηµα Μειονεκτήµατα Εφαρµογές

Μερικά από τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων:

� Από τις νεότερες µεθόδους επεξεργασίας σήµατος πληροφορίας στο πεδίο της

µηχανικής µάθησης

� Αποτελούνται από πληθώρα τεχνητών νευρώνων που λειτουργούν παράλληλα

� Συµβάλουν σε σηµαντικές διαδικασίες ως i) ταξινοµητές, ii) µη γραµµικά

προσαρµοστικά φίλτρα, iii) προσεγγιστές συναρτήσεων, iv) ελεγκτές συστηµάτων

κ.λπ.

� Όταν ένας νευρώνας τούς αστοχεί κατά τη λειτουργία του, τότε τα ΤΝ∆ µπορούν να

συνεχίσουν να δουλεύουν, λόγω της παράλληλης φύσης τους

� Η αντίδραση του νευρώνα εξαρτάται µόνο από τοπική πληροφορία

� Ικανότητα µάθησης, ανάκλησης/γενίκευσης

� Οι συνδέσεις µε τα ρυθµιζόµενα βάρη αποθηκεύουν γνώση

� Η συλλογική συµπεριφορά επιδεικνύει την υπολογιστική ισχύ
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ΧαρακτηριστικάΟρισµός Πλεονέκτηµα Μειονεκτήµατα Εφαρµογές

Βασικά Πλεονεκτήµατα των ΤΝ∆:

• Έχουν την ικανότητα να µαθαίνουν από παραδείγµατα

• Μπορούν να θεωρηθούν ως κατανεµηµένη µνήµη ή µνήµη συσχέτισης

• Εξαιρετική ικανότητα αναγνώρισης προτύπων

• Μπορούν να προσοµοιώσουν πολύπλοκες διεργασίες πολύ καλύτερα από άλλες γραµµικές

µεθόδους.

• Μπορούν να εξάγουν πληροφορίες από τα δεδοµένα, χωρίς παλαιότερη γνώση των δεδοµένων ή

του συστήµατος που αναλύεται

• Μπορούν να µεταβάλουν τη συµπεριφορά τους ανάλογα µε τις αλλαγές του συστήµατος

• Μπορούν να χωρίσουν το χώρο των διαθέσιµων δεδοµένων και να δηµιουργήσουν διαφορετικές

σχέσεις για διαφορετικά τµήµατα του χώρου των δεδοµένων

• Μπορούν να οργανώσουν τµηµατικά µη-γραµµικά µοντέλα που να συµπεριλαµβάνουν

ασυνέχειες

• Έχουν µεγάλη ανοχή στα σφάλµατα των δεδοµένων
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ΧαρακτηριστικάΟρισµός Πλεονέκτηµα Μειονεκτήµατα Εφαρµογές

Βασικά Μειονέκτηµα των ΤΝ∆:

• Η επιλογή του βέλτιστου δικτύου (αρχιτεκτονική και παράµετροι) σχετίζεται µε την

εφαρµογή και πρέπει να γίνεται µέσω διαδικασίας trial-and-error

• ∆εν είναι ικανά να ανταποκριθούν σε πολύ µεγάλες µεταβολές του συστήµατος που

προσπαθούν να προσοµοιώσουν καθώς έχουν εκπαιδευτεί σε ιστορικά δεδοµένα

• ∆εν παρέχουν / επιτρέπουν την σαφή κατανόηση της απόκρισης των συστατικών

ενός ΤΝ∆ (αριθµός νευρώνων / στρωµάτων, βάρη) σε σύγκριση µε άλλα υβριδικά

µοντέλα

• Μπορεί να αποτύχουν να αναπαράγουν το επιθυµητό αποτέλεσµα λόγω:

�Αδυναµίας κατά την εκπαίδευση να προσδιοριστούν τα κατάλληλα βάρη

�Ακατάλληλου µεγέθους/αρχιτεκτονικής
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ΧαρακτηριστικάΟρισµός Πλεονέκτηµα Μειονεκτήµατα Εφαρµογές

Πεδία Εφαρµογών ΤΝ∆:
• Τακτοποίηση και έλεγχο πολύπλοκων συστηµάτων

Συναρτησιακή προσέγγιση διαδικασιών

• Φυσική υψηλών ενεργειών
Αναγνώριση του τύπου των φυσικών σωµατιδίων

• Μετεωρολογία
• Μοντέλα πρόβλεψης της κίνησης των αερίων µαζών

• Ροµποτική και ∆ιαστηµική τεχνολογία
Αυτόνοµα ροµποτικά συστήµατα

• Ιατρική
Επεξεργασία και κατάτµηση ιατρικών εικόνων, Ανάλυση βιολογικών Σηµάτων, συστήµατα υποστήριξης ιατρικής διάγνωσης

• Βιοπληροφορική
Συστήµατα διάγνωσης του καρκίνου µε βάση εξετάσεις DNA

• Οικονοµία, Επιχειρησιακή έρευνα
Μοντελοποίηση και πρόβλεψη χρονοσειρών σχετιζόµενων µε τιµές µετοχών και οικονοµικών δεικτών, συστήµατα
υποστήριξης αποφάσεων

• Επεξεργασία δεδοµένων πολυµέσων
Ανάλυση, κατάτµηση και συµπίεση εικόνων και video, παρακολούθηση τροχιάς αντικειµένων, αναγνώριση γεγονότων σε
video

• Εφαρµογές Αναγνώρισης
Αναγνώριση φωνής, αναγνώριση οµιλούντος, αναγνώριση αντικειµένων σε εικόνες και video, αναγνώριση χαρακτήρων
χειρόγραφου κειµένου, αναγνώριση προσώπων

• ∆ιαχείριση Γνώσης
Ταξινόµηση κειµένων µε βάση το περιεχόµενο, αυτόµατη οµαδοποίηση ιστοσελίδων, ανίχνευση spam
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ΧαρακτηριστικάΟρισµός Πλεονέκτηµα Μειονεκτήµατα Εφαρµογές

Τυπικές Εφαρµογές ΤΝ∆ στα πλαίσια της Ανάλυσης ∆εδοµένων:

• Ταξινόµηση
Ιατρική διάγνωση, αναγνώριση στόχου, χαρακτήρων και φωνής

• Προσέγγιση Συνάρτησης
Μοντελοποίηση διαδικασίας, έλεγχος διαδικασίας, µοντελοποίηση δεδοµένων,
διαγνωστική βλαβών δυναµικών συστηµάτων, αναγνώριση συστηµάτων

• Πρόβλεψη Χρονοσειρών
Πρόβλεψη οικονοµικών µεγεθών (πτώχευση, πωλήσεις), δυναµική µοντελοποίηση
συστηµάτων

• Εξόρυξη ∆εδοµένων
Οµαδοποίηση, οπτικοποίηση δεδοµένων (στατιστικά γραφήµατα, θεµατικοί χάρτες),
εκµαίευση δεδοµένων



∆οµικά Στοιχεία των
Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων
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Βασικά ∆οµικά Χαρακτηριστικά Βιολογικά & Τεχνητά Νευρ. ∆ίκτυα

• Τα ΤΝ∆ είναι Μαθηµατικά Μοντέλα εµπνευσµένα από τη Νευροφυσιολογία

• Τα ΤΝ∆ αποτελούνται από τεχνητούς νευρώνες, δηλαδή στοιχείων επεξεργασίας της πληροφορίας

• Η αντίδραση του τεχνητού νευρώνα εξαρτάται µόνο από τη τοπική πληροφορία (δηλαδή, από τη

πληροφορία που θα εισάγουµε στο ΤΝ∆)

• Τα ΤΝ∆ έχουν την ικανότητα της µάθησης, της Ανάκλησης/Γενίκευσης

• Οι συνδέσεις µε τα ρυθµιζόµενα βάρη αποθηκεύουν γνώση

• Τυπικό Μοντέλο ΤΝ∆ ενός Κρυφού Στρώµατος:

x1

x2

n1

n2

n3

y

Κρυφό ΣτρώµαΣτρώµα Εισόδων Στρώµα Εξόδων

ΒάροςΒάρος

Νευρώνας



Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος:

� είναι το πιο πολύπλοκο όργανο του ανθρώπινου σώµατος

� επιτελεί τις ανώτερες λειτουργίες, δέχεται αισθητικά ερεθίσµατα και εκπέµπει κινητικές διεγέρσεις

� αποτελείται από:: το Στέλεχος (Υπεύθυνο για τις ζωτικές λειτουργίες, όπως η αναπνοή, τη Παρεγκεφαλίδα

(Υπεύθυνη για την ισορροπία και το συντονισµό των κινήσεων του ανθρώπινου σώµατος) και από 2 εγκεφαλικά

ηµισφαίρια (Περιβάλλονται από το φλοιό)

Ο Εγκεφαλικός Φλοιός:

� είναι η πιο πολύπλοκη εγκεφαλική δοµή

� αποτελεί την Έδρα Νόησης στον άνθρωπο

� καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό (85%)της συνολικής µάζας του εγκεφάλου

� είναι σηµείο συγκέντρωσης των νευρώνων, σε οµάδες

Στον εγκέφαλο, ενός νεογέννητου ανθρώπου, υπάρχουν περίπου 1011 νευρώνες

Οι νευρώνες σχηµατίζουν µεταξύ τους περίπου 1015 συνάψεις

Ο εγκέφαλος καταναλώνει το 10% της συνολικής ενέργειας του σώµατος

Υποστηρίζεται πως, µετά την ηλικία των 30, καταστρέφονται περίπου 1000/ηµέρα

12

Βασικά ∆οµικά Χαρακτηριστικά Βιολογικά & Τεχνητά Νευρ. ∆ίκτυα
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Βασικά ∆οµικά Χαρακτηριστικά Βιολογικά & Τεχνητά Νευρ. ∆ίκτυα

Ο Βιολογικός Νευρώνας:

� παραλαµβάνει επεξεργάζεται και εγγράφει τα ερεθίσµατα

στον εγκέφαλο

� µεταβιβάζει τις εντολές του στα εκτελεστικά όργανα

� αποτελείται από τα εξής Βασικά ∆οµικά Στοιχεία:

∆ενδρίτες, Κυτταρικό Σώµα, Άξονας & Αξονικές Απολήξεις

Οι Συνάψεις:

� δηµιουργούνται:

� Μεταξύ δενδριτών

� Μεταξύ δενδριτών και κυτταρικού σώµατος

� Μεταξύ των απολήξεων δύο αξόνων

� Μεταξύ των απολήξεων του άξονα ενός νευρώνα και

του κυτταρικού σώµατος ή δενδρίτη ενός άλλου

� επιτρέπουν τη δηµιουργία ενός µικρού διάκενου, που

ονοµάζεται συνοπτικό κενό, χάσµα ή σχισµή

∆ενδρίτες

Άξονας

Απολήξεις

Σύναψη

Κυτταρικό Σώµα
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Βασικά ∆οµικά Χαρακτηριστικά Βιολογικά & Τεχνητά Νευρ. ∆ίκτυα

∆ενδρίτες∆ενδρίτες ΕίσοδοιΕίσοδοι

Κυτταρικό ΣώµαΚυτταρικό Σώµα

Μονάδα ΕπεξεργασίαςΜονάδα Επεξεργασίας

ΑπολήξειςΑπολήξεις ΈξοδοςΈξοδος



Ανάδραση & Αναπαράσταση 
Γνώσης στα ΤΝ∆



Ανάδραση Αναπαράσταση Γνώσης

Ανάδραση γενικά ορίζεται η διαδικασία ανατροφοδότησης ενός σήµατος εξόδου στην

είσοδο ενός συγκεκριµένου συστήµατος

• Η ανάδραση λαµβάνει χώρα σε όλα τα µέρη του νευρικού συστήµατος κάθε ζώντος

οργανισµού

• Με την ανάδραση σε ένα ΤΝ∆ επιτυγχάνουµε:

� ∆ηµιουργία κλειστών βρόγχων

� ∆ιόρθωση των σφαλµάτων του

T S

F

r e u y

-

+
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Ανάδραση Αναπαράσταση Γνώσης

Ως Γνώση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η αποθηκευµένη πληροφορία που

χρησιµοποιείται από έναν άνθρωπο ή µια µηχανή για να ερµηνεύσει ένα πρόβληµα, για

να εκτιµήσει µια κατάσταση, να υπολογίσει µια τιµή, γενικά για να αντιδράσει σε

ερεθίσµατα του εξωτερικού του κόσµου.

Ένα ΤΝ∆ πρέπει να κατασκευάσει ένα µοντέλο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί

και να φροντίσει για τη διατήρηση της συνέπειας του µοντέλου µε το περιβάλλον. Η

γνώση του περιβάλλοντος ενός ΤΝ∆ αποτελείται από δυο (2) είδη πληροφορίας:

• Πρωταρχική πληροφορία για τη κατάσταση του περιβάλλοντος

• Πληροφορία που προέρχεται από παρατηρήσεις (µετρήσεις, συνήθως θορυβώδεις)

προερχόµενες από το περιβάλλον που παρέχουν πληροφορίες για το περιβάλλον και

χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα/πρότυπα εκπαίδευση ενός ΤΝ∆. Τα εν λόγω

παραδείγµατα είναι δεδοµένα εισόδων και επιθυµητών εξόδων ενός ΤΝ∆.
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Ανάδραση Αναπαράσταση Γνώσης

Η διαδικασία της αναπαράστασης της γνώσης σε ένα ΤΝ∆ χωρίζεται σε δύο (2)

φάσεις:

o Φάση της Εκπαίδευσής (Learning)

o Φάση της Ανάκλησης/Γενίκευσης (Recall/Generalization)

Σε ένα ΤΝ∆ συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής η γνώση του περιβάλλοντος κωδικοποιείται

στις παραµέτρους του δικτύου (συνοπτικά βάρη και σταθερές πόλωσης).



Μοντέλα Τεχνητών Νευρώνων
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MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικός

Σ f(υ)

x

z

d

wx

wz

wd wb

b

υ yΕίσοδοςΕίσοδος

ΚατώφλιΚατώφλι

ΑθροιστήςΑθροιστής

ΈξοδοςΈξοδος

Συνάρτηση ΕνεργοποίησηςΣυνάρτηση ΕνεργοποίησηςΒάρος ΕισόδουΒάρος Εισόδου

Βάρος ΚατωφλίουΒάρος Κατωφλίου

Στατικός
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Το Μοντέλο του Τεχνητού Νευρώνα:

• δέχεται Σήµατα Εισόδου (xn) µε αντίστοιχα Βάρη (wn)

� Τα σήµατα εισόδου αντιστοιχούν σε συνεχείς µεταβλητές, σε αντίθεση µε τους ηλεκτρικούς

παλµούς του εγκεφάλου

� Τα βάρη µεταβάλουν τα σήµατα εισόδου και µπορεί να είναι αρνητικά ή θετικά σε αντιστοιχία

της επιβραδυντικής ή επιταχυντικής λειτουργίας των συνάψεων ενός βιολογικού νευρώνα

• έχει το Κατώφλι/Πόλωση (b)

• αποτελείται από τον Αθροιστή (Σ) και τη Συνάρτηση Ενεργοποίησης f(υ)

� Ο αθροιστής αθροίζει τα (επηρεασµένα από τα βάρη) σήµατα εισόδου (υ� � ��������	����
 )

� Η συνάρτηση ενεργοποίησης διαµορφώνει τη τελική τιµή του σήµατος εξόδου (� � ����
• παράγει ένα Σήµα Εξόδου (y)

� Η τελική τιµή εξόδου είναι µοναδική

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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Πόλωση Τεχνητού Νευρώνα:

• Μεροληψία (Bias) ή Κατώφλι (Threshold)

• Το κατώφλι ορίζεται ως σήµα εισόδου (Συνήθως b=0, b=1ή -1)

• Η τιµή του βάρους κατωφλίου (wb) καθορίζει έµµεσα και δυναµικά τη θέση της

συνάρτησης ενεργοποίησης στο καρτεσιανό σύστηµα

• Ελάττωση του b έχει ως αποτέλεσµα µετατόπιση της εξόδου y δεξιά

• Αύξηση του wb έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της εξόδου y

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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Τυπικές Συναρτήσεις Ενεργοποίησης:

� Βηµατική Συνάρτηση:

� � � ��� ���� � �
�� ���� � �

� Συνάρτηση Προσήµου:

� � � ������ ���� � �
��� ���� � �

� Λογιστική Συνάρτηση (Σιγµοειδής):

��� � �
� � ����

Οι νευρώνες χαρακτηρίζονται
σύµφωνα µε τη συνάρτηση
ενεργοποίησης σε γραµµικούς
, µη γραµµικούς και
στοχαστικούς
Οι παραπάνω συναρτήσεις
είναι µη γραµµικές

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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Νευρώνας McCulloch and Pitts

• Προτάθηκε από τους McCulloch and Pitts το 1943

• Μιµείται τη λειτουργία ενός βιολογικού νευρώνα

• ∆έχεται δυαδικές εισόδους {0,1}

• Παράγει δυαδικές εξόδους {0,1} βάση µιας τιµής κατωφλίου θ που ρυθµίζεται

• ∆εν έχει συνοπτικά βάρη

• Έχει ως συνάρτηση ενεργοποίησης τη βηµατική συνάρτηση

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για προβλήµατα ταξινόµησης

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςMP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικός

Σ f(υ)

x1

x2

xn

yυ

θ

y= f(υ) 

� � � !
"

!�	

# � � ��� $%�� � �
�� $%�� � �

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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Νευρώνας Perceptron

• Προτάθηκε από τον Frank Rosenblatt το 1957

• Είναι µια ελαφρώς τροποποιηµένη έκδοση του νευρώνα MP

• ∆έχεται πραγµατικές τιµές ως εισόδους

• Παράγει δυαδικές εξόδους {0,1} βάση µιας τιµής κατωφλίου θ, που ρυθµίζεται

• Έχει συνοπτικά βάρη

• Έχει ως συνάρτηση ενεργοποίησης τη βηµατική συνάρτηση

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για προβλήµατα ταξινόµησης

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςMP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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∆ιαδικασία ∆ιαµόρφωσης Βαρών σε ένα Νευρώνα Perceptron: 

• Στόχος η διαµόρφωση των βαρών (Wi) των εισόδων (xi) ώστε η παραγόµενη έξοδος (yi) να είναι 

ίση µε την επιθυµητή έξοδο (di) για κάθε διάνυσµα t (παράδειγµα εκπαίδευσης) εισαγωγής

• Ελέγχουµε το σφάλµα (e) που έχει η παραγόµενη έξοδος (yi) για κάθε διάνυσµα (t):

* + � , + � - + � * + . /���0

• Εάν το σφάλµα είναι ίσο µε το µηδέν (e=0) τότε δεν κάνουµε καµία τροποποίηση των βαρών του 

νευρώνα

• Εάν το σφάλµα είναι ίσο µε ένα (e=1)τότε για κάθε διάνυσµα έχουµε:

12! + �  ! + & * + & 3
1� + � * + & 3

Όπου n ο ρυθµός µάθησης του νευρώνα και παίρνει τιµές στο διάστηµα [0,1]

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςMP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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Παράδειγµα εφαρµογής ενός Νευρώνα Perceptron: 

Έστω πως έχουµε τα δεδοµένα ενός προβλήµατος, που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

T

x Χ
2

d

1 0 1

0 1 0

i. Σχεδιάστε τον αντίστοιχο νευρώνα µε αρχικές τιµές βαρών w1=1 και w2=2, τιµή κατωφλίου 

b=0,  τιµή κατωφλιού θ=-1 και ρυθµό µάθησης n=0,5

ii. Περιγράψτε τη λειτουργία του αντιστοίχου νευρώνα

iii. Ελέγξτε αν σε κάθε περίπτωση αν είναι απαραίτητη η τροποποίηση των βαρών του νευρώνα και 

αν είναι απαραίτητη περιγράψτε τη διαδικασία τροποποίησης καθώς και τις τελικές τιµές των 

βαρών για κάθε περίπτωση

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςMP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός



Παράδειγµα εφαρµογής ενός Νευρώνα Perceptron (Σχεδιασµός Νευρώνα): 

T

x Χ
2

d

1 0 1

0 1 0

Όπως παρατηρούµε στα δεδοµένα µας οι επιθυµητές τιµές εξόδου (d1=1 και d2=0) είναι δυαδικής

µορφής. Εποµένως το συγκεκριµένο πρόβληµα ταξινόµησης µπορεί να λυθεί µε ένα νευρώνα

Perceptron δύο εισόδων και µιας εξόδου:

Σ f(υ)

x2 b=0

υ y

x1

w1

w2

θ=-1
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Παράδειγµα εφαρµογής ενός Νευρώνα Perceptron (Λειτουργία του Νευρώνα): 

� � �2!
4

!�	
& �� ' (

y= f(υ)

# � � ��� $%�� 5 ��
�� $%�� � ��

6 � � �
� � και 7 � �

�
b=0

θ=-1

n=0,5

χ1=1 w1=1 b=0
χ2=0 w2=2 θ=-1
d1=1

�	 � �2!
4

!�	
&  ! ' � � � & � ' � & 8 ' � 9 �	 � �

f(�	� � # � � �: �$;<=�� 5 ��

χ1=0 w1=1 b=0
χ2=1 w2=2 θ=-
1
d1=0

�4 � �2!
4

!�	
&  ! ' � � � & � ' � & 8 ' � 9 �4 � 8

f(�4� � # 8 � �: �$;<=�8 5 ��

2η Περίπτωση (t1) από τα δεδοµένα µας:

1η Περίπτωση (t1) από τα δεδοµένα µας:
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Παράδειγµα εφαρµογής ενός Νευρώνα Perceptron (Έλεγχος Σφαλµάτων): 

χ1=1 w1=1 b=0
χ2=0 w2=2 θ=-1
d1=1 υ1=1 y1=1

2η Περίπτωση (t2) από τα δεδοµένα µας:

1η Περίπτωση (t1) από τα δεδοµένα µας:

* + � , + � - + 9 * +	 � ,	 � -	 9 * +	 � �@1 9 * +	 � �

χ1=0 w1=1 b=0
χ2=1 w2=2 θ=-1
d2=0 υ2=2 y2=1

* + �� , + � - + 9 * + �� ,4 � -4 9 * + � �@1 9 > ?@ � A
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Παράδειγµα εφαρµογής ενός Νευρώνα Perceptron (Τροποποίηση Βαρών): 

Συµπεράσµατα από τον έλεγχο των σφαλµάτων:

• Όπως παρατηρούµε κατά την εισαγωγή των δεδοµένων της πρώτης περίπτωσης (t1) του

προβλήµατος µε τις αρχικές τιµές των βαρών του νευρώνα είχαµε µηδενικό σφάλµα (e(t1)=0),

εποµένως σε αυτή τη περίπτωση δεν απαιτείται κάποια τροποποίηση των αρχικών τιµών των

βαρών του νευρώνα

• Όµως, κατά της εισαγωγή των δεδοµένων της δεύτερης περίπτωσης (t2) του προβλήµατος µε τις

αρχικές τιµές των βαρών του νευρώνα παρατηρούµε πως η παραγόµενη έξοδος (y2=1) διαφέρει

από την επιθυµητή έξοδο (d2=0) κατά µια µονάδα (e(t2)=1). Εποµένως σε αυτή τη περίπτωση θα

τροποποιήσουµε τα βάρη του νευρώνα καθώς και τη τιµή του κατωφλίου (b=0) σύµφωνα µε το

ρυθµό µάθησης που µας έχει δοθεί (n=0,5) και σύµφωνα µε τις εξισώσεις:

12! + �  ! + & * + & 3
1� + � * + & 3

33

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςMP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός



Παράδειγµα εφαρµογής ενός Νευρώνα Perceptron (Τροποποίηση Βαρών): 

Συναρτήσεις Τροποποίησης Βαρών και Κατωφλίου b:

12! + �  ! + & * + & 3
1� + � * + & 3

12	 +4 �  	 +4 & * +4 & 3 9 12	 +4 � � & � &0,5 9 12	 +4 =0

εποµένως το νέο βάρος για την είσοδο Χ1 θα είναι w1(new)=w1(old) - 12	 +4 =1-0 9�w1(new)=1

124 +4 �  4 +4 & * +4 & 3 9 124 +4 � � & � &0,5 9 124 +4 =0,5

εποµένως το νέο βάρος για την είσοδο Χ2 θα είναι w2(new)=w2(old) - 124 +4 =2-0,5 9�w2(new)=1,5

1�+4� � * + & 3 � � & ��B 9 1�+4� �0,5

Εποµένως το νέο κατώφλι (b) του νευρώνα θα είναι bnew=bold- 1�+4� � � � ��B 9 bnew=-0,5
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Νευρώνας ADALINE: ADAptive LINear Element

• Προτάθηκε από τους Widrow και Hoff το 1962

• Είναι µια ελαφρώς τροποποιηµένη έκδοση του νευρώνα Perceptron

• ∆έχεται πραγµατικές τιµές ως εισόδους

• Έχει συνοπτικά βάρη

• Έχει ως συνάρτηση ενεργοποίησης τη γραµµική συνάρτηση

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για προβλήµατα ταξινόµησης

MP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςMP NeuronΓενικά Perceptron ADALINE ∆υναµικόςΣτατικός
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Σ f(υ)
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ErrorW0= Wb
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∆ιαδικασία ∆ιαµόρφωσης Βαρών σε ένα Νευρώνα ADALINE: 

• Στόχος η διαµόρφωση των βαρών (Wi) των εισόδων (xi) ώστε η παραγόµενη έξοδος (yi) να είναι 

ίση µε την επιθυµητή έξοδο (di) για κάθε διάνυσµα t (παράδειγµα εκπαίδευσης) εισαγωγής

• Ελέγχουµε το σφάλµα (e) που έχει η παραγόµενη έξοδος (yi) για κάθε διάνυσµα (t):

* + � , + ���� & ��



���
� * + . C

• Εάν το σφάλµα είναι διάφορο του µηδενός τότε βάση του κανόνα δ έχουµε:

�� D ' � � �� D ' E & ��D� & �D�

Όπου n ο ρυθµός µάθησης του νευρώνα και παίρνει τιµές στο διάστηµα [0,1]
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Αρχιτεκτονικές ΤΝ∆



Πρόσθιας Τροφοδοσίας Αναδροµικά

X’1

X’2

X’3

X’n

x2

x1

xn

Y1
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Κρυφό ΕπίπεδοΕπίπεδο Εισόδων Επίπεδο Εξόδων
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Πρόσθιας Τροφοδοσίας Αναδροµικά

x1

x2

x3

Z-1

Z-1

Z-1



Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών 
∆ικτύων



SLP RBFMLP
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ΤΝ∆ µε Ακτινικές Συναρτήσεις Βάσης(RBF)

2

1

m

y1

y2

ym

R2

R1

Rr

xn

x1

w1

wr

-!�b� � ��� & c�
d

!�	
�b�

-!�b� �
� �� & c�d!�	 �b�
� c�d!�	 �b�

e! )= *�
fghi

j
kij

µε κανονικοποιηµένη έξοδο:

Τοπική συνάρτηση βάσης 
ακτινικού τύπου (Gauss):

Η συνάρτηση ακτινικού τύπου έχει κέντρο c και εύρος σ
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ΤΝ∆ µε Ακτινικές Συναρτήσεις Βάσης(RBF)

• Είναι εντελώς όµοια µε ένα δίκτυο MLP

• Είναι δίκτυα δυο στρωµάτων (χωρίς να υπολογίζουµε το στρώµα εισόδου), όπου το

• κρυφό στρώµα περιέχει την ακτινική συνάρτηση ενεργοποίησης και το στρώµα

εξόδου

• ένα γραµµικό νευρώνα

• Η διαφορά των RBF και MLP είναι ότι ένα RBF πραγµατοποιεί µια τοπική απεικόνιση

ενώ ένα MLP πραγµατοποιεί µια συνολική απεικόνιση

• Μπορούν να προσεγγίσουν οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση

• Είναι ισοδύναµα µε µηχανές ασαφούς λογικής

• Αποτελούν µια εναλλακτική πρόταση µοντελοποίησης των ΤΝ∆



SLP RBFMLP
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Εκπαίδευση RBF

• Κάθε ακτινικός νευρώνας αντιστοιχεί σε ένα παράδειγµα εκπαίδευσης.

• ∆εν υπάρχουν συνοπτικά βάρη µεταξύ εισόδων και κρυφού στρώµατος

• Στην πρώτη φάση εκπαίδευσης καθορίζονται τα κέντρα των τοπικών συναρτήσεων

βάσης

• Στη δεύτερη φάση εκπαίδευσης καθορίζουµε τις συνδέσεις (συναπτικά βάρη) στο

δεύτερο επίπεδο χρησιµοποιώντας τους αλγορίθµους βελτιστοποίησης βαθµίδας ή

των ελαχίστων τετραγώνων
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Σχεδιασµός RBF

• Επιλογή των Κέντρων c των Κρυφών Νευρώνων

� Κάθε πρότυπο και ένα κέντρο

� Τυχαία επιλογή προτύπων για να γίνουν κέντρα

� Μέθοδοι οµαδοποίησης (clustering: Κ-µέσων, κ.α.)

• Υπολογισµός της τιµής του εύρους σ των Γκαουσιανών

� ∆ίνουµε σε όλους τους νευρώνες το ίδιο εύρος l � m
4n, όπου D είναι η απόσταση

µεταξύ των πιο αποµακρυσµένων κέντρων και P το σύνολο των προτύπων

• Υπολογισµός των Συναπτικών Βαρών

� Βασίζεται στην επίλυση συστήµατος P γραµµικών εξισώσεων µε P αγνώστους

� Εκπαίδευση µε επίβλεψη (Generalized RBF)

• Η Ανάκληση του δικτύου RBF είναι όµοια µε αυτή ενός δικτύου MLP



Η Λειτουργία ενός ΤΝ∆



Γενικά Σχήµα
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Εκπαίδευση του δικτύου:

• Παρουσιάζονται τα δεδοµένα στο ΤΝ∆

• Το ΤΝ∆ υπολογίζει την έξοδο

• Πραγµατοποιείται η σύγκριση της παραγόµενης εξόδου µε την επιθυµητή έξοδο

• Προκύπτει ένα σφάλµα µεταξύ της παραγόµενης και της επιθυµητής εξόδου

• Με τη χρήση του αλγόριθµου εκπαίδευσης του ΤΝ∆ πραγµατοποιείται η τροποποίηση

των συνοπτικών βαρών µε απώτερο σκοπό τη µείωση του σφάλµατος

Χρήση του δικτύου:

• Παρουσίαση νέων δεδοµένων στο ΤΝ∆

• Το εκπαιδευµένο (πια) ΤΝ∆ υπολογίζει την έξοδο
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Γενικά Σχήµα

Υπολογισµός της Εξόδου

Αλγόριθµος Εκπαίδευσης
Σφάλµα

Έξοδος

Επιθυµητή Έξοδος

Είσοδοι

Σ
ύ
γ
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ρ
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η

Τροποποίηση Παραµέτρων



Μάθηση Τεχνητών Νευρωνικών 
∆ικτύων



Μάθηση ΤΝ∆ Αλγόριθµοι ΤΝ∆Τρόποι Μάθησης ΤΝ∆
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Μάθηση (Learning) Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων:

• ∆ιαδικασία τροποποίησης των Βαρών των συνδέσεων ενός Τεχνητού

Νευρωνικού ∆ικτύου

• Πραγµατοποιείται ανά Κύκλους Εκπαίδευσης-Αξιολόγησης, που

ονοµάζονται Εποχές (Epoches) και χαρακτηρίζεται τόσο από τη χρήση των

δεδοµένων όσο και από την ύπαρξη της επίβλεψης από τον άνθρωπο
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Σύµφωνα µε τη χρήση των δεδοµένων:

�Μάθηση ∆έσµης (Batch Learning)

Η τροποποίηση των βαρών πραγµατοποιείται µετά από την ολική

παρουσίαση ( στο ΤΝ∆) των δεδοµένων Εκπαίδευσης

�Επαυξητική Μάθηση (Incremental Learning)

Η τροποποίηση των Βαρών πραγµατοποιείται ανά διάνυσµα εκπαίδευσης

�Συνδυασµός Επαυξητικής και ∆έσµης

Η επικρατέστερη µέθοδος είναι η Μάθηση ∆έσµης
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Σύµφωνα µε την επίβλεψη της διαδικασίας της µάθησης:

�Επιβλεπόµενη Μάθηση (Supervised Learning)

�Μη Επιβλεπόµενη Μάθηση (Unsupervised Learning)

�Βαθµολογηµένη Μάθηση (Graded Learning)

Στις περισσότερες εφαρµογές ΤΝ∆ πραγµατοποιείται Επιβλεπόµενη Μάθηση

αυτών
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Επιβλεπόµενη Μάθηση (Supervised Learning) ΤΝ∆:

• Τα δεδοµένα των προτύπων εκπαίδευσης του ΤΝ∆ είναι χωρισµένο σε

ζεύγη της µορφής Είσοδοι-Επιθυµητή Έξοδος

• Το σύστηµα εποπτεύεται από τον άνθρωπο και συσχετίζει τις εισόδους µε

την έξοδο

• Eελαχιστοποίηση του σφάλµατος (error) µεταξύ παραγόµενης και

επιθυµητής εξόδου

• Χρησιµοποιείται, συνήθως, σε προβλήµατα Ταξινόµησης (Classification),

Πρόγνωσης (Prediction) και ∆ιερµηνείας (Interpretation)

57
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Μη Επιβλεπόµενη Μάθηση (Supervised Learning) ΤΝ∆:

• Τα πρότυπα εκπαίδευσης περιλαµβάνουν µόνο τα ∆ιανύσµατα Εισόδου

• Εξαγωγή βασικών δοµικών ιδιοτήτων των δεδοµένων εισόδου (λ.χ.

εύρεση οµάδων)

• Χρησιµοποιείται, συνήθως, σε προβλήµατα Ανάλυσης Συσχετισµών

(Association Analysis) και Οµαδοποίησης (Clustering)
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Μάθηση ΤΝ∆ Αλγόριθµοι ΤΝ∆Τρόποι Μάθησης ΤΝ∆

Βαθµολογηµένη Μάθηση (Graded Learning):

• Τα πρότυπα εκπαίδευσης περιλαµβάνουν µόνο τα ∆ιανύσµατα Εισόδου

• Το σύστηµα εποπτεύεται από τον άνθρωπο και συσχετίζει τις εισόδους µε

την έξοδο

• Παρατήρηση και αξιολόγηση της συµπεριφοράς του ΤΝ∆ βάση του δείκτη

συµπεριφοράς

• ∆είκτης συµπεριφοράς� Σήµα ενίσχυσης (reinforcement

signal)�Επιβράβευση (Reward) ή Επιβολή Ποινής (Penalization)

• Χρησιµοποιείται, συνήθως, στη ροµποτική (robotics) και στα ηλεκτρονικά

παιχνίδια (games)
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Μάθηση ΤΝ∆ Αλγόριθµοι ΤΝ∆Τρόποι Μάθησης ΤΝ∆

Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα

Εκπαιδευόµενα Βάρη Σταθερά Βάρη

Επιβλεπόµενη Μάθηση Μη-Επιβλεπόµενη Μάθηση

Συσχετικά 
Μοντέλα
(Hebb)

Ανταγ/στικά
Μοντέλα

Κανόνας δ►ADALINE
Perceptron► Perceptron

eBP-a ►MLP
BPTT ►Αναδροµικά MLP

RBF ►Μοντέλα SVM
Στοχαστικές Μνήµες

∆ίκτυα:PCA, 
ICA

∆ίκτυο
kohonen

(SOM), LVQ, 
ART

∆ίκτυα Hopfield
Συσχετικές Μνήµες
Brain State in Box
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Κανόνας δ



Γενικά Μαθηµατική Περιγραφή
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Delta Rule:

• Windrow-Hoff Learning Rule ή Least Mean Square Learning Rule

• Παραλλαγή του Κανόνα Hebb

• Συνεχή τροποποίηση των βαρών εισόδου µε απώτερο σκοπό τη µείωση του

σφάλµατος µεταξύ επιθυµητής και παραγόµενης εξόδου ενός νευρώνα

• ∆ιόρθωση των βαρών σε κάθε περίπτωση εκπαίδευσης µέσω της διαδικασίας των

ελαχίστων τετραγώνων

• ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί σε ΤΝ∆ µε κρυφά επίπεδα
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Γενικά Μαθηµατική Περιγραφή
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w � * &f’(u): Για παραγωγίσιµη
συνάρτηση ενεργοποίησης
w � * : Για µη παραγωγίσιµη
συνάρτηση ενεργοποίησης

x �δ& 6
∆χ=n& x 12 � 3 & w & 6

u: ∆ικτυακή ∆ιέγερση του Νευρώνα

δ: Σφάλµα ή Τοπική Βαθµίδα ή Παράγωγος του Κόστους ως

προς τη ∆ικτυακή ∆ιέγερση

r: Σήµα Μάθησης

n: Ρυθµός Μάθησης



Αλγοριθµος Οπισθοδιάδοσης του 
Σφάλµατος
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Αλγόριθµος Ανάστροφης Μετάδοσης του Σφάλµατος:

• Βασίζεται στο κανόνα δ για συνεχείς συναρτήσεις ενεργοποίησης

• ∆ηµοφιλής για τα πολυ-επίπεδα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

• Κεντρική Ιδέα: Καθορισµός και ελαχιστοποίηση του σφάλµατος σε κάθε νευρώνα για κάθε

στρώµα του ΤΝ∆

• Η αναπροσαρµογή των βαρών γίνεται από το στρώµα εξόδου προς το στρώµα είσοδού

• Ακολουθείται η διαδικασία βελτιστοποίησης επικλινούς καθόδου

• Η απόδοση του δικτύου πραγµατοποιείται βάση προτύπων αξιολόγησης (Validation Set)

Προβλήµατα:

Παρουσιάζονται τοπικά ελάχιστα

Ένα ή περισσότερα βάρη έχουν σταθερά υψηλές απόλυτες τιµές και δεν τροποποιούνται σηµαντικά

σε κάθε διόρθωση (Network paralysis)

∆εν µπορεί να υπάρξει εγγύηση γενίκευσης, ακόµη και µε ελάχιστο σφάλµα δ
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Η ∆ιόρθωση των Συνοπτικών Βαρών βασίζεται στον Κανόνα δ:
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Γενικά Μαθηµατική Περιγραφή

Τύποι Υπολογισµού της Τοπικής Βαθµίδας:

• Εάν ο Νευρώνας k είναι Κόµβος Εξόδου:

w� � � ,� � -� & # � V� � *� & #`V��

• Εάν ο Νευρώνας i είναι Κόµβος του Κρυφού Επιπέδου I:

w! r � # � `V!� &�w��� & 2�!
�

Τύποι Ενηµέρωσης των Βαρών:

• Για Συνοπτικά Βάρη µεταξύ Εξόδου και Κρυφού Επιπέδου:

12�!�� � 3 & w��� & -!

• Για Συνοπτικά Βάρη µεταξύ Κρυφού Επίπεδου και Εισόδου:

12_! � 3 & w! � &  _

j:Αριθµός Εισόδου

i: Αριθµός Κρυφού Κόµβου

k: Αριθµός Κόµβου Εξόδου

l: Αριθµός Επιπέδου

Τα σφάλµατα µοιάζουν να πηγάζουν

από το τελευταίο στρώµα και να

προωθούνται προς τα πίσω, δηλαδή

µέχρι το πρώτο στρώµα. Τα

σφάλµατα που προωθούνται προς τα

πίσω χρησιµοποιούν τα ίδια βάρη του

δικτύου που χρησιµοποιούνται και

στην ανάκληση.



Αξιολόγηση των ΤΝ∆



4η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

2η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

1η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

3η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

k-fold Cross Val. Leave-1-OutHold Out
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∆ιασταυρούµενη Επικύρωση k τµηµάτων (k-fold Cross Validation):

Η αρχική Βάση
∆εδοµένων
διαιρείται σε
ισόποσα τµήµατα
(folds) Προτύπων
Στη προκειµένη
περίπτωση έχει
διαιρεθεί σε 4 ίσα
τµήµατα

Main Data 
Base

4η Αξιολόγηση4η Αξιολόγηση

1st Fold

2nd Fold

3rd Fold

4th Fold

2η Αξιολόγηση2η Αξιολόγηση

1st Fold

2nd Fold

3rd Fold

4th Fold

1η Αξιολόγηση1η Αξιολόγηση

1st Fold

2nd Fold

3rd Fold

4th Fold

3η Αξιολόγηση3η Αξιολόγηση

1st Fold

2nd Fold

3rd Fold

4th Fold

Συνολική Αξιολόγηση του ΤΝ∆Συνολική Αξιολόγηση του ΤΝ∆

Συνολική ∆ιαδικασία Εκπαίδευσης



k-fold Cross Val. Leave-1-OutHold Out
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∆ιασταυρούµενη Επικύρωση k τµηµάτων (k-fold Cross Validation):

• Χωρίζουµε τη Βάση ∆εδοµένων σε k (k=1,2,3,…n) ισόποσα τµήµατα προτύπων

• Σε κάθε ολοκλήρωση των εποχών εκπαίδευσης το ΤΝ∆ εκπαιδεύεται µε τα k-n

τµήµατα και αξιολογείτε µε το k=1, 2,3,..k τµήµα

• Συνήθως, η αξιολόγηση του ΤΝ∆ προκύπτει από το µέσο σφάλµα (µεταξύ

παραγόµενων και επιθυµητών εξόδων) σε κάθε ολοκλήρωση των εποχών

εκπαίδευσης του.



k-fold Cross Val. Leave-1-OutHold Out

71

4η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

2η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

1η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

3η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

Πολλαπλή Hold Out:

Η αρχική Βάση
∆εδοµένων
διαιρείται σε 1
τµήµα
εκπαίδευσης και 1
τµήµα
αξιολόγησης

Main Data 
Base

4η Αξιολόγηση4η Αξιολόγηση

D Training 
Set

D Valid. Set

2η Αξιολόγηση2η Αξιολόγηση

B Valid. Set

B Training 
Set

1η Αξιολόγηση1η Αξιολόγηση

A Valid. Set

A Training 
Set

3η Αξιολόγηση3η Αξιολόγηση

C Training 
Set

C Valid. Set

Συνολική Αξιολόγηση του ΤΝ∆Συνολική Αξιολόγηση του ΤΝ∆

Συνολική ∆ιαδικασία Εκπαίδευσης
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Πολλαπλή Hold Out:

• Η αρχική Βάση ∆εδοµένων διαιρείται σε 1 τµήµα εκπαίδευσης και 1 τµήµα 

αξιολόγησης

• Υπάρχει πρόβληµα όταν έχουµε λίγα πρότυπα 

• Μπορούµε να επαναλάβουµε τη διαδικασία Hold Out πολλές φορές και µε τυχαίες 

διαιρέσεις της βάσης δεδοµένων

• Η τελική εκτίµηση του σφάλµατος γενίκευσης προκύπτει ως ο µέσος όρος των 

σφαλµάτων των επιµέρους εκπαιδεύσεων



k-fold Cross Val. Leave-1-OutHold Out
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4η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

2η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

1η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

3η

Ολοκλήρωση 
Εποχών

Leave One Out (4 Πρότυπα):

Η αρχική Βάση
∆εδοµένων
αποτελείται από 4
Πρότυπα.
Σε κάθε κύκλο
εποχών τα 4
χρησιµοποιούνται
για την
εκπαίδευση και το
1 για την
αξιολόγηση

Main Data 
Base

4η Αξιολόγηση4η Αξιολόγηση

1st Pattern

2nd Pattern

3rd Pattern

4th Pattern

2η Αξιολόγηση2η Αξιολόγηση

1st Pattern

2nd Pattern

3rd Pattern

4th Pattern

1η Αξιολόγηση1η Αξιολόγηση

1st Pattern

2nd Pattern

3rd Pattern

4th Pattern

3η Αξιολόγηση3η Αξιολόγηση

1st Pattern

2nd Pattern

3rd Pattern

4th Pattern

Συνολική Αξιολόγηση του ΤΝ∆Συνολική Αξιολόγηση του ΤΝ∆

Συνολική ∆ιαδικασία Εκπαίδευσης
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Leave One Out (4 Πρότυπα):

• Ειδική περίπτωση της διαδικασίας k-fold cross validation για N πρότυπα και για k=Ν

• Η διαδικασία της εκπαίδευσης επαναλαµβάνεται N φορές

• Σε κάθε εκπαίδευση το ΤΝ∆ εκπαιδεύεται µε τα N-1 πρότυπα και αξιολογείται µε το 1

• Η τελική εκτίµηση του σφάλµατος γενίκευσης προκύπτει ως ο µέσος όρος των 

σφαλµάτων των επιµέρους εκπαιδεύσεων



Κριτήρια Αξιολόγησης 
Ταξινοµητή



Ακρίβεια ΠροσδιοριστικότηταΕυαισθησία
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Ακρίβεια (accuracy):

Λόγος των επιτυχών προβλέψεων επί του συνόλου των προτύπων

�� ' ��
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Ευαισθησία (sensitivity):

Λόγος των ορθών θετικών προβλέψεων, επί του συνόλου των θετικών προτύπων 
(True Positive Rate)
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Προσδιοριστικότητα (specificity):

Λόγος των ορθών αρνητικών προβλέψεων, επί του συνόλου των αρνητικών 
προτύπων
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Γενίκευση των ΤΝ∆



Γενικά Προβλήµατα

80

Με τον όρο Γενίκευση χαρακτηρίζουµε την αντίστοιχη της εκπαίδευσης ικανότητα, που έχει ένα ΤΝ∆

στη σύγκλιση µεταξύ επιθυµητής και παραγόµενης εξόδου, σε άγνωστα (για αυτό) πρότυπα

• Χαρακτηρίζεται από το σφάλµα γενίκευσης

• Αποτελεί τη συµπερασµατικό στάδιο της αξιολόγησης

Εκτίµηση της ικανότητας Γενίκευσης ενός ΤΝ∆:

• Τα αρχικά δεδοµένα χωρίζονται σε δύο τµήµατα (ανάλογα µε τη µέθοδο αξιολόγησης), τµήµα της

εκπαίδευσης του ΤΝ∆ (Train Set) και το τµήµα δοκιµής του ΤΝ∆ ( Test Set)

• Εκτιµάται το σφάλµα εκπαίδευσης Jtrain και το σφάλµα δοκιµής JTest

rGa�!" � � ,! � -! 4
!.Ga�!"����

�Y$T�r���� � � ,! � -! 4
!.G�������

όπου Train Set, Test Set είναι το σύνολα των δεδοµένων εκπαίδευσης και ελέγχου, ενώ di , yi είναι

αντίστοιχα οι στόχοι και έξοδοι του δικτύου για το πρότυπο ti.
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JTest

JTrain

Πολυπλοκότητα

Σφάλµα

Βέλτιστη Πολυπλοκότητα

Υπό-Εκπαίδευση

Υπέρ-Εκπαίδευση

Όταν η πολυπλοκότητα του δικτύου ξεπεράσει µια κρίσιµη τιµή, η ικανότητα γενίκευσης µειώνεται,

καθώς το JTest αυξάνει, παρά το γεγονός ότι το σφάλµα εκπαίδευσης JTrain εξακολουθεί να µειώνεται
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Γενικά Προβλήµατα

Το ζητούµενο είναι να βρεθεί µια διαχωριστική

γραµµή µεταξύ των πορτοκαλί και των µπλε

προτύπων

Υπέρ-Εκπαίδευση ή Υπερ-προσαρµοσµένη

(Overfitting)

Το δίκτυο µοντελοποιεί ανεπιθύµητες

λεπτοµέρειες (θόρυβο) µεταξύ των δύο

κατηγοριών.

Μικρό σφάλµα γενίκευσης, όµως το δίκτυο

αδυνατεί να αποδώσει αντίστοιχα σε άγνωστα

πρότυπα

Χαρακτηριστικές Μέθοδοι Μετριασµού των Προβληµάτων:

• Φθορά των Βαρών ή κανονικοποίηση (Regularization)

• Πρόωρο Σταµάτηµα (Early Stopping)
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Γενικά Προβλήµατα

Το ζητούµενο είναι βρεθεί µια διαχωριστική

γραµµή µεταξύ των πορτοκαλί και των µπλε

προτύπων

Υπό-Εκπαίδευση ή Υπό-Προσαρµοσµένη ή

Ατελής Μάθηση (Underfitting):

Το δίκτυο είναι πολύ απλοϊκό για να

µοντελοποιήσει ικανοποιητικά τη διαχωριστική

γραµµή µεταξύ των δύο κατηγοριών

Μεγάλο σφάλµα γενίκευσης. Τα δίκτυο αδυνατεί

να συγκλίνει στις επιθυµητές εξόδους

Χαρακτηριστικές Μέθοδοι Μετριασµού των Προβληµάτων:

• Φθορά των Βαρών ή κανονικοποίηση (Regularization)

• Πρόωρο Σταµάτηµα (Early Stopping)



Εργαλεία Λογισµικού
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Εργαλεία Λογισµικού

• WEKA

• RapiMiner

• Matlab Neural Network Toolbox

• Wolfram Mathematica Neural

Networks

• R nnet, neuralnet, RSNNS

• Theano

• Microsoft Cognitive Toolkit

• Keras

• Apache MXNet

• SPSS Clementine

• SAS Enterprise Miner

• PredictorPro

• NeuroSolutions

• Alyuda NeuroSolutions

• Neural Power

• NeurShell Predictor

• NeuroLab

• Neural Works Professional

• JNNS JvaSNNS

• SNNS


