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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

Celem tego artykułu jest pokazanie, jak w prosty sposób 
zaimplementować skuteczne mechanizmy sztucznej inte-
ligencji. O ile istnieją w Internecie niezliczone biblioteki pro-

gramistyczne zarówno do sieci neuronowych, jak i algorytmów ge-
netycznych, to trudno znaleźć przepis na małe, proste rozwiązania. 
Prezentowany kod jest przygotowany w języku Java, jednak nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby czytelnik przepisał go na dowolnie inny. 
Języki obiektowe w naturalny sposób oddają dynamikę związaną 
np. podczas „reprodukcji” lub doboru naturalnego w algorytmach 
genetycznych. Nie oznacza to jednak, że implementacje w C przed-
stawionych niżej rozwiązań będą nieefektywne. Własna wydajna 
biblioteka w C np. na mikrokontroler będzie w stanie skutecznie 
przetwarzać dane, bez znacznego ustępowania profesjonalnym, 
prekompilowanym bibliotekom ze sprzętową akceleracją. 

W ramach tego artykułu pokażę, jak implementować proste roz-
wiązania sieci neuronowych oraz algorytmów ewolucyjnych. Arty-
kuł ten można potraktować jak mapę drogową, wprowadzającą we 
wspaniały świat implementowania metod sztucznej inteligencji. 
Przecież każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku…

PODSTAWY SIECI NEURONOWYCH
Perceptron

Idea sieci neuronowych polega głównie na symulowaniu zachowa-
nia (ludzkiego) mózgu. Jeśli popatrzy się z odpowiedniej perspek-
tywy na ten wyjątkowy narząd, zauważymy, że jest to po prostu 
sieć komórek nerwowych odpowiednio połączonych ze sobą. Dla 
potrzeb tego artykułu taki poziom szczegółów jest wystarczający.

Każda sieć, nawet ta bardzo skomplikowana, składa się z poje-
dynczych neuronów. Najprostszą odmianą neuronu jest zapropo-
nowany pod koniec lat 50. ubiegłego wieku model zwany percep-
tronem. Jest to prosta jednostka obliczeniowa, posiadająca N wejść 
(przynajmniej jedno) oraz jedno wyjście (Rysunek 1). 

Rysunek 1. Pojedynczy perceptron

Klasyczny perceptron działa według następującej zasady: wartości 
wejściowe zostają przemnożone przez odpowiednie wagi, następ-

nie powstałe iloczyny są sumowane. Suma tych produktów jest 
podawana jako argument tak zwanej funkcji aktywacji, która służy 
podejmowaniu decyzji przez perceptron. Decyzja jest kierowana 
na wyjście (Rysunek 2). Pojawia się również dodatkowy składnik. 
Symbolicznie zaznaczono go jako iloczyn wagi przez liczbę 1. Jest 
to tzw. polaryzacja (ang. bias) perceptronu. Bez tego składnika per-
ceptron nie mógłby wykonać wszystkich operacji. 

Rysunek 2. Szczegółowa budowa perceptronu

Osobny komentarz należy się wspomnianej funkcji aktywacji. Tak 
naprawdę jest to zwykła funkcja, która przetwarza wyliczoną sumę 
do postaci zgodnej z formatem wyjściowym. Na przestrzeni lat prze-
badano wiele funkcji, które można by zastosować w roli aktywato-
ra odpowiedzi perceptronu. Ostatecznie opracowano zbiór funkcji, 
które dobrze sprawdzają się w tej roli. Będą one szerzej omówione 
w drugiej części artykułu. Teraz posłużymy się najprostszą z nich, 
czyli funkcją sign(x). Funkcję tę opisuje zależność: sign(x > 0) 
= 1, sign(x < 0) = -1 oraz sign(0) = 0. Można też przyjąć 
prostszy wariant: sign(x ≥ 0) = 1 oraz sign(x < 0) = -1.

Kod implementujący funkcjonalność perceptronu pokazano na 
Listingu 1.

Listing 1. Podstawowy kod perceptronu

public class Perceptron{
private double[] weights;

public double compute(double[] x){
double sum = 0.0;
for(int i = 0; i < x.length; i++){
sum += x[i] * weights[i];

}
sum += weights[x.length + 1];
return (sum > 0) ? 1 : -1;

}
}

GANN w natarciu, czyli genetycznie 
programowane sieci neuronowe
Programowanie jest nierozerwalnie związane z rozwiązywaniem rzeczywistych pro-
blemów. Stosując różne techniki, jesteśmy w stanie zamodelować skomplikowane 
procesy, wyszukiwać relacje między obiektami oraz przetwarzać gromadzone dane 
z ogromną szybkością. Jednak co zrobić, gdy nie istnieje optymalny przepis na roz-
wiązanie danego problemu? Gdy ograniczone zasoby nie pozwalają na sprawdzenie 
wszystkich możliwości, jak mieć pewność, że wyznaczone rozwiązanie jest prawi-
dłowe? Pomocne mogą okazać się algorytmy ewolucyjne oraz sieci neuronowe.
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