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Introducció

Les xarxes neuronals són un model amb certa història dins la informàtica. En

efecte, als anys quaranta McCulloch (neurofisiòleg) i Pitts (lògic) van proposar

un model per intentar explicar el funcionament de les neurones del cervell hu-

mà. Aquest model tenia interès des del punt de vista de l’explicació d’un sistema

complex, però va resultar que també es podia fer servir per a efectuar càlculs en

dominis sense cap relació amb la fisiologia o l’anatomia.

Als anys cinquanta, es van començar a implementar models de càlcul basats en

la idea del perceptró. Un dels exemples típics d’utilització era en control, inten-

tant mantenir en equilibri una escombra sobre un carret en moviment. L’es-

combra es podia mantenir en equilibri a còpia de compensar els moviments del

carret endavant i endarrere. Quan l’escombra començava a caure cap a l’esquer-

ra el carret s’havia de moure cap a la dreta i viceversa. L’interessant d’aquest mo-

del era que no hi havia cap programa explícit de control, sinó que “aprenia” per

reforç positiu o negatiu. Quan un moviment no aconseguia equilibrar l’escom-

bra, el sistema neuronal rebia un reforç negatiu; quan ho aconseguia en rebia

un de positiu. D’aquesta manera, el sistema “evolucionava”, “aprenia” i final-

ment tenia la capacitat de mantenir el sistema en l’estat volgut.

Les idees principals dels models de xarxes neuronals són les següents: 

1) La xarxa aprèn per reajustament mitjançant la presentació d’exemples i/o

contraexemples.

2) Els diversos reforços porten la xarxa a un estat d’equilibri en què el conei-

xement respecte a la tasca que cal desenvolupar queda “memoritzat” en la for-

ça de les connexions entre neurones: no hi ha coneixement explícitament

interpretable.

La utilitat dels primers models de sistemes neuronals estava prou limitada per

la capacitat dels ordinadors de l’època. A més, Marvin Minsky, en un famós

atac, va demostrar algunes de les limitacions teòriques dels models existents,

com per exemple, la incapacitat que presentaven per a efectuar tasques de clas-

sificació d’una certa complexitat. Això va fer que la recerca i les aplicacions de

les xarxes es quedessin estancades durant ben bé tota la dècada dels setanta. No

va ser fins a l’any 1982 que John Hopfield va proposar el mètode de propagació

enrere (backpropagation), que va permetre de superar algunes de les limitacions

teòriques i, a més, va facilitar extraordinàriament la fase d‘entrenament de les

xarxes neuronals.

Lectura complementària

Trobareu més informació 
sobre la primera proposta de 
model de xarxes neuronals 
en l’article següent:

W.S. McCulloch; W. Pitts
(1943). “A Logical Calculus 
of Ideas Immanent in 
Nervous Systems”. Bulletin
of Mathematical Biophysics
(núm. 5, pàg. 115-137).

Lectura complementària

Trobareu més informació 
sobre el perceptró en l’obra 
següent:

F. Rosenblatt (1957). “The 
Perceptron: a Perceiving and 
Recognizing Automaton”. 
Report 85-460-1. Ithaca 
(Nova York): Cornell 
Aeronautical Laboratory.

Lectures
complementàries

Trobareu l’article de Minsky 
en què explica les limitacions
teòriques de les xarxes 
neuronals i un article sobre el
mètode de propagació 
enrere, respectivament, en 
les obres següents:
M. Minsky; S. Papert (1969).
Perceptrons: and introduction to
computational geometry. MIT 
Press.

J.J. Hopfield (1982).
“Neurons with Graded 
Response Have Collective 
Computational Properties 
like those of Two-State 
Neurons”. Proceedings
of the National Academy of 
Sciences (núm. 79, 
pàg. 2254-2258).
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Durant aquest temps les xarxes neuronals han tingut una expansió considera-

ble, i han ampliat moltíssim el seu camp d’aplicació. S’utilitzen predominant-

ment en problemes de classificació i de predicció; també tenen aplicacions en

mètodes d’agregació mitjançant modificacions del model original, o en des-

envolupaments originats des d’altres àmbits, però sota una metàfora conne-

xionista semblant, com per exemple, els mapes associatius, dels quals no

parlarem.

Lectura complementària

Trobareu informació sobre 
els mapes associatius en 
l’obra següent: T. Kohonen
(1989). Self-Organization and 
Associative Memory (3a. ed.). 
Berlín: Springer-Verlag.
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Objectius

Amb els materials associats a aquest mòdul, l’estudiant assolirà els objectius

següents:

1. Conèixer els fonaments del funcionament de les xarxes neuronals i les se-

ves àrees d’aplicació.

2. Profunditzar en la construcció i entrenament de xarxes feed-forward i conèi-

xer l’algorisme de propagació enrere.

3. Avaluar els avantatges i inconvenients d’aquests models.
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1. Què són les xarxes neuronals?

La idea bàsica de les xarxes neuronals és aconseguir un sistema de càlcul ins-

pirat en la manera en què s’interconnecten entre si les diverses neurones del

cervell humà. Cada neurona té un cos principal o soma del qual sorgeixen ra-

mificacions o dendrites. Hi ha una extensió principal, axó, que s’estén a una

distància relativament gran segons la grandària del cos principal de la cèl·lula.

El contacte d’una neurona amb una altra té lloc a través de les sinapsis. En

aquestes rau la capacitat de comunicació entre neurones.

En efecte, per mitjà de complexes reaccions electroquímiques, a través de les

dendrites es passen substàncies químiques transmissores que fan augmentar o

disminuir el potencial elèctric de la cèl·lula. Quan aquest potencial arriba a un

valor determinat, supera un determinat llindar, es genera un senyal elèctric

que es transmet al llarg de l’axó, arriba a les sinapsis i desencadena un procés

semblant en les altres neurones connectades.

Hi ha sinapsis excitatòries, que fan augmentar el potencial, i d’altres d’inhi-

bitòries, que el fan disminuir. El més interessant, però, és que les connexions

tenen una certa plasticitat al llarg del temps. És a dir, la força de les connexions

va canviant al llarg del temps en resposta als estímuls rebuts, la qual cosa sem-

bla ser la base de la capacitat d’aprenentatge del cervell.

Evidentment això és una simplificació extraordinària, però capta la forma ge-

neral de funcionament en la qual es basen els diversos sistemes de xarxes neu-

ronals artificials.

En un intent d’imitar la capacitat d’aprenentatge a llarg termini de les

neurones biològiques, una xarxa neuronal consisteix en la interconne-

xió d’un conjunt d’unitats elementals, anomenades neurones, i que no

són més que processadors molt primitius. 

Neurones i processament 
d’informació

Una neurona s’activa o no en 
relació amb les altres neurones 
amb què està connectada 
i quan els senyals provinents 
d’aquestes neurones superen 
un determinat llindar d’activa-
ció. En aquest moment, la neu-
rona altera el senyal rebut i 
l’envia cap a les altres neurones
amb què està connectada.
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Cadascun d’aquests processadors aplica una funció determinada als valors de

les seves entrades procedents de les connexions amb altres neurones, i així

s’obté un valor o conjunt de valors nous que es converteixen en la sortida (o

sortides). Aquest valor calculat s’envia a les altres neurones que estan comuni-

cades amb una de donada.

El cos de la neurona és la unitat de processament que aplica una funció a les en-

trades. La importància de la informació rebuda o transmesa a partir de les con-

nexions o cap a les connexions queda reflectida mitjançant l’ús de diversos

factors o pesos per a cada connexió.

A continuació presentem l’esquema d’una neurona artificial:

En la figura anterior cal interpretar l’expressió com el pes o la importància

del valor Xi que arriba a la neurona j des d’una altra neurona i.

Cada neurona combina els valors d’entrada i aplica sobre ells una funció d’ac-

tivació que modula el valor d’entrada per generar un altre valor de sortida que

es propaga sobre les connexions que la neurona j té amb altres neurones.

Així, les entrades fan el paper de les connexions sinàptiques que arriben

a una neurona i les sortides, el de les connexions sinàptiques que surten

de l’axó.

wi
j

w prové de weight, ‘pes’ en anglès.
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Finalment, també és possible que les sortides es puguin utilitzar de nou com a

entrades, anant més enllà del flux unidireccional d’entrada cap a la sortida que

s’associa amb el model bàsic de xarxa neuronal, i donin lloc a les xarxes recur-

rents.

1.1. Topologies

Una de les xarxes tan simple com és possible es presenta en la figura següent:

En aquesta xarxa es genera una única sortida a partir de cinc entrades. En

principi, una neurona d’aquesta mena només permet de calcular funcions

relativament senzilles i aconsegueix efectuar una tasca equivalent a la tècni-

ca estadística coneguda com a regressió no lineal.

Un segon nivell de complexitat el representen les xarxes monocapa, on apa-

reix tot un seguit d’unitats de processament que formen el que es coneix com

la capa oculta. Les tasques que permet d’efectuar una xarxa d’aquesta mena

Les diferents topologies d’una xarxa neuronal –és a dir, la manera d’or-

ganitzar les diverses unitats en capes diferentes, i també les diferents

funcions d’activació que es poden utilitzar– donen diferents arquitectu-

res de xarxes neuronals que difereixen entre si quant als tipus de pro-

blemes als quals es poden aplicar i quant a la qualitat dels resultats que

es poden obtenir.

Una arquitectura...

... de xarxa neuronal és 
la seva topologia global més 
les funcions d’activació empra-
des en cada neurona.

Topologies

Les neurones es poden con-
nectar de diverses maneres, 
organitzant-se en capes.
Una xarxa neuronal acostuma
a tenir una o més capes ocultes.



© Universitat Oberta de Catalunya • P03/05054/01036 12 Classificació: xarxes neuronals

són més complexes: poden classificar patrons d’entrada més complicats o efec-

tuar prediccions sobre dominis de dimensionalitat més alta.

La capa oculta pot tenir un nombre més alt d’unitats de processament, la qual

cosa garanteix el processament de patrons encara més elaborats i un millor

comportament de classificació; tot això millora la separabilitat entre classes.

El problema és que augmenta el risc de la sobreespecialització*.

En les topologies anteriors hem descrit “capes de sortida” formades per una

única neurona. Evidentment, el nombre de neurones en la capa de sortida pot

ser més alt:

* En anglès, overfitting.
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Les topologies es poden complicar introduint més capes ocultes:

Nosaltres ens centrarem en la presentació de l’aplicació de les xarxes neuronals a

la tasca de classificació, tot i que s’han aplicat a tasques molt diverses. 

Exemple de xarxa monocapa per al cas d’Hyper-Gym

Aquí tenim com a exemple una xarxa monocapa amb una sortida per al cas d’Hyper-
Gym. La tasca que desenvolupa és predir si un client demanarà el servei d’entrenador per-
sonal tenint en compte la seva edat, la seva renda i els anys que fa que pertany al club.
Fixeu-vos que tots els valors que emprem són numèrics. La sortida té dos valors possibles
0 (no el demanarà) o 1 (sí que el demanarà). Els pesos són ficticis.

Propietats de les xarxes

Tenint en compte la topologia 
i les funcions d’activació utilit-
zades, les xarxes neuronals 
tenen més o menys poder pre-
dictiu, qualitat de classificació
i capacitat de separació. Tam-
bé varia la seva tendència 
a la sobreespecialització.

Xarxa per a predir la sol·licitud d’entrenador personal
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Noteu que tots els valors que es fan servir són nombres reals entre 0 i 1. Això implica que
tots els valors de la base de dades s’han de convertir en numèrics i després normalitzar per
a assegurar que queden entre 0 i 1. Altres tipus de neurones actuen amb valors entre –1 i 1.

A aquests tipus de topologies encara se n’hi poden afegir moltes més, per exem-

ple, les que reutilitzen totes les sortides d’una capa o una part per a la capa an-

terior (xarxes recurrents). Les més típiques són les xarxes de Hopfield, que tenen

connexions simètriques, i les màquines de Boltzmann. 

1.1.1. Funcionament global d’una xarxa neuronal

A continuació estudiarem com funciona una unitat mínima, o neurona, i qui-

nes funcions d’activació s’utilitzen més normalment. 

Podem expressar les idees que hi ha darrere les xarxes neuronals de manera

matemàtica adonant-nos que es tracta d’obtenir una funció global que, a par-

tir d’un conjunt de valors d’entrada x1, …, xn ens calculi un valor de sortida y

o un conjunt de valors de sortida. De moment, per a simplificar, suposarem

que el valor de sortida és únic. 

y = f(x1, …, xn)

En aquesta expressió, f representa la xarxa neuronal.

Vist així, resulta interessant adonar-se que les xarxes ens permeten d’efectuar

una operació de predicció bàsica: a partir dels valors x1, …, xn observats, podem

obtenir un valor y fins ara desconegut. Quan fem que y només prengui un rang

limitat de valors discrets el podem, a més, classificar. Un conjunt determinat

de valors x1, …, xn estarà associat amb el valor de y que correspongui a la classe

1, o a la 2, etc.

Els problemes dels mètodes de predicció i classificació són també presents en

les xarxes neuronals, i veurem de quina manera es poden resoldre a còpia de

dissenyar acuradament els diversos aspectes de la seva construcció. 

Funcionament d’una neurona

Com hem dit, les xarxes neuronals corresponen a la interconnexió de diverses

unitats de processament elementals o neurones.

Adoneu-vos que una xarxa neuronal no representa una funció fixa, és a

dir, no sempre la mateixa. Al contrari, precisament l’interès de les xar-

xes és que aquesta funció és adaptable, segons les dades d’entrenament

que se li subministren (les x1, …, xn) i dels mecanismes d’aprenentatge

i ajustament que la mateixa xarxa incorpora. 

Lectura complementària

Trobareu més informació 
sobre les xarxes de Hopfield 
i les màquines de Boltzmann 
en l’obra següent:

D.E. Rumelhart; 
J.L. McLelland (ed.) (1986). 
Parallel Distributed Processing.
MIT Press. 

Una xarxa neuronal…

... es pot considerar com una 
funció on els pesos de cada en-
llaç són els coeficients sobre 
cada entrada, incloses les que 
connecten les neurones ocul-
tes.
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1.2. Funcions d’activació

Tota funció es pot descompondre en dues parts: 

a) La funció de combinació: a partir de tots els valors d’entrada, calcula un

únic valor.

b) La funció d’activació pròpiament dita: pren el valor calculat i el passa a la

connexió de sortida.

1.2.1. Funcions de combinació

Com ja hem dit al principi, cada connexió d’entrada té un pes determinat que

en reflecteix la importància o l’estat. El valor que arriba a través de la connexió

s’ha de combinar amb el seu pes i el de totes les connexions d’entrada per a

donar un únic valor.

Per a un conjunt de n connexions d’entrada on cadascuna té un pes wi, les fun-

cions següents són les més utilitzades per a combinar els valors d’entrada: 

1) La funció suma ponderada: 

2) La funció màxim: max( , ..., ).

3) La funció mínim: min( , ..., ).

4) La funció AND: aplicable quan els valors d’entrada són 0 o 1. És una im-

plementació de la funció lògica AND (∧), que retorna fals quan algun valor de

l’entrada és fals. L’assignació de valors numèrics a les constants de veritat acos-

tuma a ser típicament cert = 1 i fals = 0.

5) La funció OR: aplicable quan els valors d’entrada són 0 o 1. És una im-

plementació de la funció lògica OR (∨), que retorna cert quan algun valor de

l’entrada és cert. L’assignació de valors numèrics a les constants de veritat

acostuma a ser típicament cert = 1 i fals = 0.

La utilització d’una funció o una altra en principi està en relació amb

l’aplicació final i amb allò que hagi d’aprendre la xarxa neuronal; en conjunt,

però, la suma ponderada acostuma a ser la més emprada en la majoria d’eines

comercials.

Cada neurona combina els valors procedents de les seves connexions

d’entrada en una o més connexions de sortida. La funció d’activació

fa la combinació.

Funció d’activació

Resulta de l’aplicació de la fun-
ció de combinació i de 
la de transferència.

xi wi
j⋅

1

n

∑

w1
j wn

j

w1
j wn

j

Unitats lògiques

Amb els llindars adequats 
i pesos unitaris d’entrada, les 
neurones amb funció esglaó 
poden servir per a implemen-
tar les funcions lògiques AND, 
OR i NOT.

Comproveu-ho amb llindars 
α = 1,5, α = 0,5 i α = –0,5.
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1.3. Funcions de transferència

Aquí tenim les gràfiques d’algunes funcions de transferència:

1) Funció esglaó:

on α és un valor llindar. Aquesta funció limita els valors a 0 o 1 i fa que la neu-

rona actuï com un dispositiu purament binari.

2) Funció lineal: 

sortida(x) = βx.

La sortida ara és una funció lineal de l’entrada i no està limitada a valors bina-

ris. Aquesta funció es pot complicar fins a ser una combinació lineal de les en-

trades.

3) Funció sigmoide:

σ(x) = .

Aquesta funció admet i retorna valors reals, però en comptes de ser un sepa-

rador “fort” és un separador “suau” de les sortides. El valor de ρ influeix en

la forma de la corba. Els valors alts l’aplanen i els baixos la fan més propera

a l’esglaó.

La funció sigmoide (vegeu-ne la gràfica en la figura anterior) té propietats in-

teressants. És una funció no lineal –és a dir, que per a petites variacions en les

entrades pot generar grans variacions en les sortides–, amb la qual cosa reflec-

teix prou el comportament de les neurones biològiques. Observant el gràfic de

la funció en podem entendre el comportament. Quan els pesos de totes les en-

trades tenen valors petits, la funció sigmoide genera un valor igualment petit.

Les funcions de transferència prenen el valor calculat per la funció de

combinació i el modifiquen abans de passar-lo a la sortida.

sortida x( ) 1 si x α,≥
1 si x α.<–⎩

⎨
⎧

=

1
1 e x– ρ⁄+
---------------------
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Dins d’aquest rang de valors, la funció té un comportament quasilineal. A me-

sura que els pesos prenen valors més grans, el valor resultant s’aproxima al mà-

xim o al mínim. Per tant, es passa d’un model lineal a un model no lineal.

Aquestes funcions tenen una gran importància en el comportament de la xar-

xa. Cadascuna permet un determinat tipus d’operació.

1.3.1. Propietats de les xarxes segons les funcions de transferència

utilitzades

Per a entendre les limitacions dels diversos tipus de xarxes segons les funcions

i topologies emprades, n’haurem d’estudiar més detalladament el comporta-

ment; és a dir, la tasca de classificar-les o predir-les. Utilitzarem termes geomè-

trics per a aclarir més els diversos aspectes que cal tenir en compte.

Per a simplificar les coses farem la suposició que tenim una neurona (atenció:

neurona, i no pas xarxa neuronal) que té únicament dues entrades, x1 i x2:

Atès que les funcions que es representen en el cas d’emprar sigmoides

són no lineals, el conjunt d’una xarxa neuronal es comporta com una

funció no lineal complexa. Si els pesos que s’apliquen a les entrades es

consideren com els coeficients d’aquesta funció, llavors el procés d’apre-

nentatge es converteix en el d’ajustar els coeficients d’aquesta funció no

lineal de manera que s’aproximi a les dades que apareixen en el conjunt

d’entrada.



© Universitat Oberta de Catalunya • P03/05054/01036 18 Classificació: xarxes neuronals

Podem dir que la neurona actua sobre un espai d’observacions bidimen-

sionals, ja que les dues entrades en realitat representaran els valors de dos

atributs. Per a facilitar les coses caracteritzarem el comportament de la neu-

rona mitjançant una taula que per a cada combinació de valors d’entrada

ens digui quin és el valor amb què s’activarà i quina sortida hi donarà. Per

exemple:

L’espai d’observacions té tantes dimensions com atributs s’emprin per a

descriure-les. En el cas d’Hyper-Gym, n = 13, i per tant, l’espai d’observa-

cions té tretze dimensions, la qual cosa fa que ens sigui una mica difícil vi-

sualitzar-lo.

La neurona classifica les diverses combinacions de valors d’entrada en dues

classes: la classe 0 i la classe 1. El llindar, o valor d’activació, indica sota quines

condicions hem d’assignar una observació a una classe o a una altra.

Si suposem que l’entrada es combina segons:

amb una mica de manipulació algebraica podrem veure quina mena de

funció en l’espai bidimensional determinem. Igualant-la al llindar d’acti-

vació:

anem a veure quina línia ens determina això:

X1 X2
Valor

d’activació Sortida

0 0 0 0

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 2 1

(1)

(2)

x2 = − x1 + (3)

Quina funció és aquesta?

La funció que hi ha darrere 
d’aquesta taula no és més que 
la taula de veritat de la conjun-
ció lògica convencional (AND) 
si interpreteu que el 0 corres-
pon al valor fals i l’1, al valor 
cert.

wixi

1

2

∑ w1x1 w2x2+=

wixi

1

2

∑ w1x1 w2x2 α=+=

w1x1 w2x2 α=+

w1

w2
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ α

w2
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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O sigui, l’equació d’una recta amb pendent α i que talla l’eix x2 en el punt

β = . En el nostre exemple tenim que els dos pesos són iguals a 1; per tant,

el pendent és −1 i el punt d’intersecció amb l’eix x2 és 1,5:

Gràficament:

Els punts a l’esquerra i per sota de la línia pertanyen a la classe 0 i els que hi

estan per damunt i a la dreta, a la classe 1.

Per tant, això ens diu que per aquesta funció (definida per la taula) la neu-

rona actua com un separador lineal entre classes. És a dir, només pot clas-

sificar correctament conjunts d’observacions tals que estiguin separats en

l’espai bidimensional per una recta de la mena que hem descrit en l’equa-

ció (4).

Si la neurona tingués tres entrades, x1, x2, x3, llavors l’equació resultant defini-

ria un pla en l’espai de tres dimensions. En un espai de n-dimensions, en re-

soldre l’equació següent:

obtindríem el que s’anomena un hiperplà en l’espai n-dimensional; si voleu,

obtindríem una manera de retallar aquest espai.

(4)

(5)

w1

w2
------

x2 αx1 βw2+=

Una neurona simple és 
un separador lineal...

... que permet de classificar ob-
servacions dins regions lineal-
ment separables.

wixi
1

n

∑ w1x1 … w+ nxn α=+=
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El problema de certes xarxes neuronals senzilles (com el perceptró, basat en

una funció esglaó) és que només poden classificar correctament els conjunts

d’observacions que són linealment separables; és a dir, que tenen les observa-

cions ubicades dins els hiperplans definits per equacions semblants a les que

resulten de resoldre equacions com la (5). 

Exemple en dues dimensions de classes separables i no separables linealment

Aquí podem veure gràficament el problema de la separabilitat o no-separabilitat de clas-
ses en un cas de dues dimensions:

Aquestes dues classes es poden separar mitjançant una línia que té una expressió en for-
ma d’equació lineal. En un espai tridimensional tindríem un pla expressat com a com-
binació lineal de les altres dues variables. En un espai n-dimensional, com una
combinació lineal de n – 1 variables.
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En aquesta figura tenim una mostra gràfica del problema de la separabilitat no lineal. Per
al cas de funcions lineals, això fa que les neurones simples no puguin fer classificacions
a vegades molt senzilles d’obtenir. Això ja va ser remarcat per Minsky en un article que
va tenir un efecte demolidor i que, com ja hem indicat, va condemnar la recerca en xar-
xes neuronals a l’ostracisme durant molts anys.
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2. El perceptró

Com aprèn un perceptró? Podem dir que l’aprenentatge de cada neurona

d’una estructura d’aquesta mena cerca dos objectius:

• Ajustar el conjunt de valors d’entrada w1, …., wn.

• Ajustar el valor d’activació α.

Es vol aconseguir que les observacions es classifiquin correctament. Per tant,

en la fase d’entrenament supervisat d’una xarxa neuronal senzilla com aques-

ta, el que se subministren a la xarxa són parells (observació, classe) d’exemples

correctes.

Si tenim n entrades x1, ..., xn i com a possibles classes la 0 i la 1 podem recórrer

a la notació vectorial per simplificar les expressions i dir que tenim un vector

n-dimensional d’entrades x i un vector n-dimensional de pesos w. L’efecte de

la multiplicació dels valors d’entrada pels pesos corresponents s’expressa com

el producte wx i el comportament de la unitat neuronal com l’expressió se-

güent:

y = 0    si wx ≥ 0,

y = 1    si wx < 0.

Fent wx = 0 definim l’hiperplà de separació entre les dues classes:

El perceptró és una estructura proposada per Rosenblatt el 1962 que està

format per diverses unitats A (association units) o entrades que es con-

necten a neurones que utilitzen una funció esglaó. 

El perceptró...

... és una conjunt de neurones 
que utilitzen funcions esglaó 
com a funcions d’activació, 
connectades a una unitat 
de sortida.
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De fet, considerem el llindar de cada unitat com un pes més. Per tant, treba-

llem amb un vector de pesos estès. D’aquesta manera, per a generar el valor

que correspon a la classe 1 demanarem que el valor d’activació (la combinació

lineal de valors d’entrada) sigui positiu o igual a zero, i per a obtenir el valor 0

haurem de fer que el valor d’activació sigui negatiu. 

Les propietats del producte de vectors ens diuen que el vector de pesos w és

ortogonal a l’hiperplà de separació de classes i que aquest hiperplà passa per

l’origen de l’espai d’observacions:

En la figura hem mostrat el pla de separació amb un vector de pesos w = (0,5, 0,5,

0,75) on la tercera entrada és la corresponent al llindar.

Aquesta propietat és important: per a garantir una classificació adequada, cal

que el vector de pesos sigui ortogonal a l’hiperplà de separació entre classes. Si

això no es complís la classificació no seria adequada.

Què passa quan la classificació no és adequada? Aleshores el que passaria, per

exemple, és que subministraríem a la xarxa un exemple que recull els valors

Quina és la relació entre 
el vector de pesos i el pla 

de separació?

La propietat 
d’ortogonalitat és la clau

Comparant l’ortogonalitat del 
vector de pesos a l’hiperplà de 
separació es pot saber quants 
errors cometem en classificar, 
si és que en cometem.
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dels diversos atributs més la classe que li correspon i, en canvi, la unitat neuro-

nal retornaria un valor incorrecte.

Per a compensar i redreçar aquesta situació hem de fer que el vector w giri de

manera que apunti cap a la direcció correcta. Gràficament, l’hem de portar cap

a la direcció del vector v:

El problema és que no podem fer rotar un angle tan gran que faci que els

exemples vistos fins al moment quedin mal classificats. Per tant, hem d’acon-

seguir modificar la direcció de w a còpia d’afegir-hi una fracció de v.

 = w + αv

on 0 < α < 1. D’aquesta manera, ens queda el següent:

Exemple de classificació 
no adequada

Un exemple de classificació no 
adequada és quan presentem 
el parell (observació, classe): 

v = (x1, …, xn, 1)
i ens retorna 0. Per a aconse-
guir que el valor de sortida en 
aquest cas fos el que li corres-
pon, el llindar d’activació hau-
ria d’haver estat negatiu en 
comptes de positiu.

w'
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En el cas contrari, quan l’etiqueta de classe de l’exemple d’entrenament és la

classe 0 però la neurona retorna 1, ens trobem que el llindar d’activació ha estat

positiu quan havia d’haver estat negatiu. Per tant, hem de fer rotar en sentit con-

trari. Ara hem de fer rotar w allunyant-lo de v. És a dir, hi restem una fracció de v:

 = w – αv

Gràficament, a partir de la figura següent:

fem rotar w, de manera que en resulta el següent:

En general, 

on c és el valor que indica la classe en l’exemple d’entrenament i y el valor de

la funció de sortida.

Aquesta expressió ens dóna la clau per a desenvolupar un senzillíssim algoris-

me d’aprenentatge per a aquest tipus de xarxes neuronals simple. Cal que ex-

pressem individualment per a cada atribut, per a cada entrada, la diferència

w'

w' w α c y–( )v+=
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entre la classe que s’assigna a l’exemple i la que la neurona li ha assignat. Per

a cada component del valor de pesos i utilitzant la darrera equació, tenim el

que s’anomena la regla de la delta:

∆wi = α(c − y)vi

on α rep el nom de taxa d’aprenentatge o velocitat d’aprenentatge.

La regla de la delta es pot utilitzar com a base per a entrenar aquesta mena de

xarxes neuronals. Aquí tenim l’algorisme que en resulta:

Com hem dit, per a poder utilitzar aquesta mena de xarxa neuronal primitiva,

cal assegurar-se que, efectivament, el conjunt d’observacions d’entrada es pot

subdividir en classes que es poden separar en regions de l’espai i que es poden

descriure mitjançant equacions lineals. En altres termes, ens hem d’assegurar

que les classes són linealment separables. Si aquesta propietat no es dóna, l’er-

ror de classificació no es podrà compensar i sempre tindrem un alt percentatge

d’observacions classificades erròniament. 

Anem a veure gràficament què vol dir això:

En aquest exemple podem veure que els objectes representats per 0 i els repre-

sentats per 1 es poden separar mitjançant una línia que admet una equació li-

neal per tal de ser descrita. Si voleu, ho podem expressar dient que la frontera

entre les dues classes és lineal. 

Repetir

Per a cada exemple (v,c) fer

Calcular el valor d’y quan l’entrada és v

Si  aleshores

Construir un nou valor de pesos  =  + α( c − y )v

fsi

fper

Fins que y = c per a tots els vectors d’entrada

Els perceptrons aprenen utilitzant 
la regla de la delta.

y c≠
w' w'
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Posem un cas una mica més complex. Són separables linealment les classes que

es representen en la figura següent?

Sí, aquí tenim unes quantes fronteres lineals que ens resolen el problema.

Fixeu-vos, però, que el grup format pels elements de la classe 0 i de la classe 2

conjuntament no es podrien separar linealment del grup format pels elements

de les classes 1 i 3. Quina xarxa resoldria el problema de classificar les obser-

vacions d’entrada en els grups 0, 1, 2 i 3?

Ataquem el problema començant per la classificació més grollera. Si volgués-

sim classificar les diverses combinacions de grups (0,1), (2,3), (0,2), (1,3) que

són separables dos a dos, en tindríem prou amb dues unitats amb sortides y1, y2

d’acord amb aquesta taula:

És a dir, la primera unitat, la que té per sortida y1, és capaç de separar les classes

(0,1) i (2,3). Quan observa un 0 o un 1, li assigna la classe (0,1) i ho assenyala

amb el valor 1 per a y1. Quan observa un 2 o un 3, indica que l’observació per-

tany al grup (2,3) generant el valor 0.

Valor de sortida 1 0

y1 (0,1) (2,3)

y2 (0,3) (1,3)
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Això ens dóna una primera capa de neurones que fa una separació “grollera”

de les observacions destriant-les en dos grans blocs separables linealment. Però

nosaltres volem aconseguir que davant una observació puguem dir quina és la

seva classe individual, no el grup de classes; per tant, hem d’utilitzar una altra

taula basada en els valors de la sortida:

la qual cosa ens dóna aquesta estructura de xarxa:

Les unitats de sortida han de tenir una assignació de pesos tal que el seu valor

de sortida sigui 1 quan aparegui la combinació de valors y1, y2 que corresponen

a la classe que els pertoca i 0, en cas contrari.

Per a entrenar la xarxa només hem d’actuar sobre la capa formada per les dues

unitats amb sortides y1 i y2. Les unitats de sortida no cal que siguin entrenades:

amb l’assignació de pesos que hem indicat, si les altres unitats han estat entre-

nades correctament, classificaran correctament.

El problema és que per a poder construir aquesta xarxa hem de tenir la segu-

retat que els dos grups formats per les classes que se subministren a la capa de

dos unitats són separables linealment. Ens interessa no haver de fer aquestes

suposicions i poder entrenar el conjunt de la xarxa sense haver-nos de preo-

cupar per les característiques dels hiperplans associats a cada node.

y1 y2 Classe

0 0 0

0 1 1

1 0 2

1 1 3

Capes ocultes

Fixeu-vos que en la figura hem
introduït una capa oculta de 
neurones entre la capa d’entra-
da i la de sortida.
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Cal insistir en l’interès de desenvolupar mètodes de xarxes neuronals, i en gene-

ral mètodes de classificació, que permetin de definir qualsevol tipus de superfí-

cie de separació entre classe i no únicament hiperplans definits per equacions

lineals.

Per a arribar a aquesta manera de procedir, cal desplaçar l’operació de correcció

cap als valors d’activació en comptes de fer-ho sobre els pesos. Com a objectiu

final volem obtenir una xarxa que minimitzi l’error de classificació.

En la figura següent veiem gràficament aquest procediment:

Exemple de combinació de pesos amb error mínim

Aquí teniu una representació per a una neurona amb dues entrades x1, x2 i els seus pesos
corresponents w1 i w2. La combinació òptima sembla estar en w1 = 0,45 i w2 = 0,345.

Per tant, considerarem l’error com una funció dels pesos i intentarem

portar la xarxa cap a una configuració de valors d’activació que ens as-

seguri que trobem el mínim d’aquesta funció.
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Per a anar a trobar el punt mínim de la funció d’error, repassem algunes de les

propietats de les funcions. 

Suposem que tenim una funció y = f(x) i que, tot i que no en coneixem amb

exactitud la forma, en podem calcular el pendent en qualsevol punt. No obli-

dem que l’objectiu és trobar el mínim d’aquesta funció. Què caracteritza el mí-

nim? Observem la figura següent:

Potser recordarem que el pendent de la funció en un mínim és 0 (també en un

màxim, per cert). Anem a veure, però, com evoluciona el pendent segons que ens

aproximem cap a un mínim (i no pas cap a un màxim). El pendent és la raó:

.

En altres paraules, el pendent en un punt donat és el gradient de la tangent a

la corba de la funció en aquell punt. Si ∆x és petit, llavors ∆y s’aproxima a la

derivada de la funció. Ho podem expressar així:

.

Es compleix que δy < 0 quan ens aproximem al mínim. Per a aproximar-nos al

mínim cal trobar un factor α tal que asseguri que δy < 0; és a dir, que trobi el

factor que fa que ens aproximem cap al mínim, i que faci que el gradient dis-

minueixi. Aquesta tècnica es coneix com a descens de gradient i es pot estendre

a funcions de n variables. Anem a veure com la podem utilitzar per a fer que

una xarxa neuronal aprengui a classificar.

Hem d’aplicar el descens de gradient per a assegurar-nos que arribem al mínim

de la funció d’error.

Com podem anar a trobar aquest 
punt mínim de la funció d’error?

∆y
∆x
-------

f 'x( ) δy ∆y ∆y
∆x
-------∆x= = =
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A cada observació o li assignem un error, εo, que és funció dels pesos que tenen

les entrades a la unitat neuronal, εo  = f(w1,…,wn). N’hi ha de diverses. Per exem-

ple, podríem utilitzar l’error quadràtic:

on c és el valor de classe que acompanya l‘exemple que subministrem a la xarxa

neuronal. Hi ha altres expressions possibles de l’error de classificació o error

de predicció, com es comenta en un altre mòdul. Considerem la sortida de la

unitat y com una funció dels pesos d’entrada. L’error total que genera una unitat

és la suma dels errors de totes les observacions (millor dit, dels exemples) que li

han presentat.

on O representa el conjunt d’exemples d’entrenament. Ara bé, per a poder apli-

car la tècnica de descens de gradient cal que la funció sobre la qual l’apliquem

sigui una funció contínua. Considerarem dos casos:

• La funció de la unitat neuronal és la funció esglaó.

• La funció de la unitat neuronal és la sigmoide.

En el primer cas ens trobem amb una funció que no és contínua i en el segon,

que sí que ho és.

2.1. Descens de gradient amb funcions no contínues (ADALINE)

Com ja hem dit, en cas que la funció de la unitat neuronal sigui la funció esglaó,

no tenim una funció contínua i llavors no estem en condicions d’aplicar el des-

cens de gradient. Una solució és considerar que s’ha d’entrenar la xarxa tenint

en compte no pas les sortides, sinó els valors d’activació. Aquesta tècnica, cone-

guda com a elements adaptatius lineals (adaptive linear elements, ADALINE), va ser

desenvolupada el 1962 per Widrow i Hoff, i posteriorment millorada.

En aquesta tècnica cal donar amb l’exemple no del valor de classe, sinó del va-

lor d’activació que ha de tenir el node per tal d’aconseguir-ne una classificació

correcta. Convé donar nombres de signe contrari, per exemple, −1, 1.

Llavors es pot efectuar un descens de gradient utilitzant l’error quadràtic un

altre cop, però definit respecte al valor d’activació en comptes de respecte al

de sortida. És a dir:

on a és el valor d’activació (resultat de la combinació lineal de les entrades). 

εo
1
2
--- c y–( )2

=

Vegeu els errors de classificació 
possibles en el mòdul “Avaluació 
de models” d’aquesta assignatura.

Error εo
o
∑=

Lectures
complementàries

Trobareu informació sobre la 
tècnica ADALINE en les obres
següents:

B. Widrow; S. Stearns
(1985). Adaptive Signal 
Processing. Prentice Hall.
B. Widrow; J. Winter; T.
Baxter (1987). “Learning 
Phenomena in Layered 
Neural Networks”. 
Proceedings of the First 
International Conference on 
Neural Nets (vol. 2, pàg. 411 i 
següents.

εo
1
2
--- c a–( )2=



© Universitat Oberta de Catalunya • P03/05054/01036 32 Classificació: xarxes neuronals

El pendent de la funció definida per εo respecte al pes j-èsim, wj, és el següent:

−(c − a)xj

on xj és, recordem-ho, el valor del j-èsim atribut de l’exemple d’entrada (x1, ..., xn).

La regla d’aprenentatge ara cerca canviar el pes segons l’expressió següent:

∆wj = −α(c − a)xj

Llavors l’algorisme d’aprenentatge quedaria de la manera següent:

El problema, si adoptéssim l’algorisme tal com apareix aquí, és que l’error gai-

rebé mai és igual a zero i, per tant, no acabaríem mai d’actualitzar pesos. 

2.2. Descens de gradient amb funcions contínues: 

el cas de la sigmoide

En cas que les unitats utilitzin la funció sigmoide, podem aplicar el mètode de

descens de gradient, atès que és una funció contínua. Un altre cop, podem uti-

litzar el valor de la sortida per a calcular l’error. Introduïm un terme relacionat

amb el pendent de la sigmoide, la seva derivada, (a). Tenint en compte això,

la regla de la delta queda ara com segueix:

∆wj = α (a)(c − y)xj.

No ho demostrarem ara, però es compleix la igualtat següent:

Aquesta regla d’aprenentatge es pot generalitzar per a poder entrenar més d’una

capa de neurones alhora. 

Repetir

Per a cada exemple (v,c) fer

Calcular el valor d’a quan l’entrada és v

Si a ≠ c aleshores

Construir un nou valor de pesos utilitzant  = w – α (c – a)v

fsi

fper

Fins que y = a per a tots els vectors d’entrada

w' w'

σ'

σ'

σ'a( ) 1
σ
---σ a( ) 1 σ a( )–( )=
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3. Xarxes amb capes múltiples: retropropagació

En el cas de disposar d’una xarxa neuronal multicapa, no ens interessa haver

de construir “a mà” l’assignació de pesos de les capes ocultes. Ens interessa tenir

en compte l’error total expressat valorant tots els pesos, tant els dels nodes de

sortida com els de les capes ocultes. La diferència entre nodes ocults i nodes

de sortida és que per als primers no podem saber a priori quins són els valors de

sortida correctes (no en tenim pas cap control) mentre que per als segons, sí. Els

únics valors que ens poden ajudar i que podem utilitzar per a associar a cada

exemple són els dels nodes de sortida. Com podem entrenar també els nodes

interns?

Suposant que tenim nodes que utilitzen la funció sigmoide, sabem que per al

node j-èsim l’expressió de la regla de la delta és la següent:

on, recordem-ho:

a)  representa una mesura de l’error que es produeix en el node j-èsim.

b)  indica el factor, o la velocitat amb què la funció d’aquell node pot

afectar l’error (en realitat indica el pendent de la funció):

• Si aquest factor és petit, llavors ens trobem molt a prop dels extrems de la

S de la sigmoide corresponent i el canvi en el valor de l’activació no afecta

massa la sortida.

• Per contra, si és gran, ens trobem al lloc on un petit canvi en l’entrada ge-

nera un gran canvi en la sortida.

c) Finalment,  indica fins a quin punt la i-èsima entrada del j-èsim node ha

afectat l’error. Si és 0, no podem dir que la culpa de l’error correspongui a l’en-

trada i no hem de tocar el pes (el canvi en el valor del pes ha de ser 0). Si és gran,

llavors sí que ho podem dir, i hem de canviar el valor del pes en proporció.

La delta que correspon al node j-èsim es pot denotar així:

.

i finalment:

∆  = αδjxi.

∆wi
j ασ'aj( ) cj yj–( )xi

j=

cj yi–( )–

σ'aj( )

xi
j

δj σ'aj( ) cj yi–( )=

wi
j
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El problema que apareix ara amb els nodes ocults és determinar quina part de

l’error total és deguda a cadascun dels nodes ocults, quanta responsabilitat té

aquest node en l’error que s’ha produït. Hem d’actuar sobre els pesos de les en-

trades? O bé l’error es deu a un altre node o grup de nodes? Com efectuem els

canvis? Quina proporció afecta les taxes d’aprenentatge? El problema és trobar

la combinació adequada de modificacions sobre les taxes d’aprenentatge, vec-

tors de pesos, etc. del conjunt de nodes responsables que s’assembli a la manera

en què hem après a fer-ho pels nodes de sortida. 

No entrarem a fer aquí una derivació matemàtica completa de la regla de re-

tropropagació. Només comentarem les raons que expliquen la seva formulació

matemàtica. Anem per parts: 

1) La contribució del valor i-èsim d’entrada a la neurona k-èsima oculta serà

la següent:

Anem a veure com es calcula δk. Centrem-nos en la relació que hi ha entre la

neurona oculta k-èsima i la unitat de sortida j-èsima.

Se suposa que com més afecti el node k al node j, més gran serà l’efecte esperat

sobre l’error. Ara bé, i aquí es on sorgeix un cert “raonament cap enrere” o

“efecte de retruc” de j sobre k, aquesta influència de k sobre j només tindrà im-

portància si el node j afecta l’error de la seva sortida (i això té a veure, per

exemple, amb el pendent de la seva funció). La influència de j sobre l’error està

recollida per la delta que correspon a aquest node, δj. La influència del node k

sobre el node j queda mediatitzada pel pes wk
j. Ara bé, les sortides del node

∆  = αδKxi.

L’efecte en l’error del node ocult depèn de dues coses: quina influèn-

cia té en la sortida del node j, i en quina proporció la sortida del node j

afecta l’error a través d’ell.

Lectura recomanada

Trobareu una derivació 
matemàtica completa de la 
regla de retropropagació en 
l’obra següent:

D.E. Rumelhart; J.L. 
McLelland (ed.) (1986). 
Parallel Distributed Processing.
MIT Press. 

wi
K
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ocult k poden estar connectades a més d’un node de la capa de sortida; per

tant, hem de tenir en compte les contribucions a l’error de cadascuna de les

capes. Cal, doncs, sumar els productes wk
j δj sobre tots els nodes de sortida (tots

els valors que pot prendre j). També hem de tenir en compte la influència de

la velocitat d’aprenentatge del node ocult k, (ak). Per tant, la delta que cor-

respon al node ocult k es calcula segons l’expressió:

δk = σ'(ak)

on Sk són els nodes de sortida als quals està connectat el node ocult k.

Per tant, per a calcular els canvis que cal introduir en els pesos de les entrades

del node ocult k, tenim l’expressió següent:

que pot semblar molt complicada, però darrere de la qual hi ha una idea rela-

tivament senzilla de la influència entre nodes ocults i nodes de sortida, i entre

l’error de sortida i els nodes precedents.

2) Per a calcular els ajustaments a través de les diverses capes de neurones,

hem de fer primer un procés cap endavant, propagant la influència de les en-

trades a través dels nodes ocults, i després cap endarrere per a reconsiderar els

canvis en els pesos originats a causa dels nodes de sortida als quals estan con-

nectats els elements de les capes ocultes. Aquesta és la base de l’algorisme d’en-

trenament per retropropagació*. L’esquema general és el següent:

a) Propagació endavant: introduir l’exemple i obtenir les sortides.

b) Propagació enrere: introduir a les unitats de sortida els valors correctes i

propagar enrere per a calcular les deltes dels nodes ocults.

Amb una mica més de detall la seqüència és la següent:

1) Introduir l’exemple a la capa d’entrada.

2) Fer que les unitats ocultes calculin les sortides que corresponen a l’exemple.

3) Fer que les unitats de sortida calculin la seva sortida segons el que reben del

pas anterior.

4) Introduir el valor de classificació correcte a les unitats de sortida.

5) Calcular les deltes dels nodes de sortida mitjançant l’expressió següent:

δ j = σ'(aj)(c j − yj).

∆ = ασ'(ak)

σ'

δkwk
j

j Sk∈
∑

wi
j δKwk

j xi
j Sk∈
∑

* En anglès, backpropagation.
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6) Entrenar cada node de sortida seguint el mètode de descens de gradient amb

la fórmula següent:

∆ = ασ'(ak) .

7) Per a cada node ocult, calcular-ne la delta mitjançant l’expressió següent:s

∆ = αδkxi.

8) Per a cada node ocult, utilitzar la δ calculada en el pas anterior per a entrenar

la xarxa segons el mètode de descens de gradient.

3.1. Acceleració de l’aprenentatge

Recordem que l’esquema general dels mètodes de construcció de xarxes neu-

ronals és el següent:

Recordem també que la seva topologia presenta diverses capes diferenciades:

la capa d’entrada, una o més capes ocultes, i la capa de sortida. Això ens planteja

una sèrie de qüestions en la construcció d’aquestes xarxes:

1) “Error acceptable”: la mesura d’error en predicció es pren sobre la desviació

entre la sortida real i la predita, com ja hem comentat. Normalment, costa molt

menys fer que una xarxa s’estabilitzi entorn d’un error de 0,1 que sobre un error

de 0,0000001. Tampoc no es pot assegurar sempre que aquesta mesura d’error

signifiqui una mesura proporcionalment equivalent en l’avaluació del model.

2) Dimensió de la capa d’entrada: la dimensió de la capa d’entrada es fixa ini-

cialment en el nombre d’atributs que cal considerar. Les tècniques de selecció

La velocitat d’aprenentatge és determinada pel paràmetre α. El valor

que tingui aquest paràmetre té una gran influència sobre la manera

en què evoluciona el procés d’aprenentatge. Si es fa créixer molt, el procés

esdevé inestable. Això significa que la xarxa alterna entre configuracions

que s’aproximen al mínim però no s’acaba d’estabilitzar entorn seu.

Repetir

Per a cada exemple d’entrenament

Entrenar la xarxa amb l’exemple

fper

Fins que l’error sigui acceptable

wi
k δkwk

j xi
j Sk∈
∑

wi
k

Vegeu les diverses topologies 
de les xarxes neuronals en el 
subapartat 1.1 d’aquest mòdul.
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d’atributs permeten de reduir el nombre d’elements d’entrada sense perdre una

qualitat excessiva en la capacitat de predicció del model.

3) Topologia i dimensió de les capes ocultes: el problema de trobar la topologia

general òptima de la xarxa no és trivial. Fins i tot en aquest problema es troba el

dimensionament de la capa o les capes ocultes. Per desgràcia, hi ha una certa ten-

dència a prendre aquestes dues decisions pel mètode de “prova i error”.

Si bé les dimensions de les capes d’entrada i de sortida estan molt determina-

des per les característiques del problema (nombre d’atributs d’entrada i nom-

bres de classes de sortida), no hi ha pas una regla tan clara per a delimitar el

nombre de nodes que han de conformar la o les capes ocultes.

Com més nodes componguin, més observacions diferents pot reconèixer i clas-

sificar la xarxa. Ara bé, el perill de sobreajustament (overfitting) augmenta. En el

pitjor dels casos, podem acabar cobrint exactament les observacions del conjunt

d’entrenament.

D’una banda, les xarxes amb menys nodes, en general, obliguen a aprendre

menys pesos, a fixar menys paràmetres i, per tant, redueixen el risc de la so-

breespecialització.

D’altra banda, tenir més unitats ocultes, pot tenir els seus avantatges. En efecte:

a) Hi ha menys possibilitats de caure en un mínim local; és a dir, de no poder

sortir d’una configuració de pesos que sembla òptima però només ho és en

una zona de l’espai de cerca (Rumelhart, 1986).

b) El temps necessari d’aprenentatge varia inversament amb el nombre d’uni-

tats ocultes (Plaut, 1987).

Una regla extreta de l’experiència ens diu que una grandària prou bona és la

que resulta de posar un nombre de nodes en les capes ocultes equivalent a

unes dues vegades el nombre de nodes d’entrada. Però no és pas una regla in-

fal·lible. De fet, és més raonable començar amb un nombre gairebé igual al de

nodes d’entrada.

• Si resulta que la xarxa se sobreajusta, llavors cal anar reduint progressiva-

ment el nombre de nodes fins.

• Si per contra l’avaluació del model indica que la precisió obtinguda no és

suficient, potser cal augmentar-ne el nombre de nodes.

En classificar, acostuma a donar bons resultats començar amb un node ocult per

cada possible classe. Hi ha mètodes interessants per a descobrir automàticament

la topologia òptima.

Lectura complementària

Trobareu més informació 
sobre la sobreespecialització 
en l’obra següent:

T. Krushke (1988). “Creating
Local and Distributed 
Bottleencks in Hidden Layers
of Back-Propagation 
Networks”. A: D. Touretsky; 
G. Hinton; T. Sejnowski (ed.).
Proceedings of the 1988 
Connectionist Models Summers
Schools. Morgan Kaufmann.

Lectures
complementàries

Vegeu els dos avantatges 
esmentats sobre el fet de tenir
moltes unitats ocultes, en les 
obres següents:

D.E. Rumelhart; J.L. 
McLelland (ed.) (1986). 
Parallel Distributed Processing.
MIT Press. 

D.C. Plaut; G.E. Hinton 
(1987). “Learning Sets of 
Filters Using 
Backpropagation”. Computer
Speech and Language (vol. 2, 
pàg. 35-61).
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4) Establiment de la taxa d’aprenentatge i el moment: ja hem vist la impor-

tància que tenen aquests dos factors en tot el procés d’entrenament de la xar-

xa. Cal procedir de manera progressiva, establint primer valors alts per la taxa

d’aprenentatge i després reduir-la per a poder ajustar la xarxa. Pel que fa al mo-

ment, ajuda a fer que la xarxa convergeixi més ràpidament cap a una solució

estable.

5) Anàlisi de sensibilitat: una de les dificultats per a treballar amb xarxes neu-

ronals és que costa molt saber què passa durant el procés d’aprenentatge; és a

dir, costa molt donar una interpretació per a l’evolució dels pesos de la xarxa.

L’anàlisi de sensibilitat permet de saber la importància relativa de les diverses

entrades en els resultats de la xarxa. Una possible manera de procedir és la se-

güent:

a) Trobar el valor mitjà de cada entrada.

b) Mesurar el valor que presenten les sortides de la xarxa quan les entrades te-

nen el valor mitjà.

c) Mesurar les sortides quan s’altera cadascun dels valors d’entrada.

Per al primer punt s’ha de tenir en compte que com que els valors d’entrada

no han de seguir pas una distribució uniforme, el valor mitjà no cal que sigui

0,5. El tercer punt és potencialment conflictiu. Especialment, pel que es refe-

reix al grau de variació. Quant cal incrementar o decrementar els valors d’en-

trada? Un altre aspecte important és el de provar conjuntament la modificació

de diversos valors d’entrada. Això pot ser especialment important si se sospita

que alguns subgrups de valors estan prou associats entre si.

3.2. Problemes de la fase d’entrenament 

Normalment la construcció d’una xarxa es duu a terme sobre un conjunt de

dades d’entrenament, i la seva prova o avaluació sobre un altre conjunt dife-

rent, com s’acostuma a fer en la majoria de problemes de mineria de dades.

Per tant, la fase de la preparació de les dades de prova comparteix alguna de les

dificultats amb d’altres mètodes de classificació: 

1) Cobertura: s’ha d’escollir un conjunt de dades tals que per a cada atribut

possible hi apareguin tots els seus valors. Aquest requeriment encara és més ne-

cessari pel cas de les xarxes.

2) Nombre d’atributs: saber quins atributs són realment importants correspon

al procés de preparació de dades, en concret a la selecció i reducció d’atributs, i

es pot afrontar amb arbres de decisió.

Lectura complementària

Vegeu mètodes per a 
descobrir la topologia òptima
en l’article següent:

M. Mezard; J.P. Nadal
(1989). “Learning in Feed-
Forward, Multilayered 
Networks; the Tiling 
Algorithm”. Journal of Physics
(núm. 22, pàg. 2191-2204).

Vegeu els arbres de decisió 
en el mòdul “Classificació: arbres 
de decisió” d’aquesta assignatura.
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3.3. Preparació de dades

En el mòdul corresponent es comenten les tècniques més importants per a

preparar les dades en el format adequat. En el cas de les xarxes neuronals, bà-

sicament amb el problema que tots els valors que es maneguen se situen entre

el 0 i l’1 i cal transformar valors tant numèrics com categòrics, discrets o con-

tinus. Això no és especialment nou i ja n’hem comentat les tècniques princi-

pals. El que és nou en el cas de les xarxes és la criticitat d’aquest pas, que pot

tenir una influència gran en el rendiment i la qualitat de la xarxa resultant.

3.4. Interpretació de resultats

Com ja hem dit, les xarxes tenen una sortida numèrica. En cas que s’apliquin

estrictament per a classificació, la interpretació de la sortida és relativament sen-

zilla: el valor indica la classe a la qual pertany l’objecte classificat.

Ara bé, com també hem remarcat més amunt, les xarxes no solament oculten

nodes, sinó que oculten coneixement. El “coneixement” que hi ha dins una

xarxa són les relacions entre nodes i el pes amb què es comunica la influència

d’un node a un altre. Això no té una traducció senzilla en termes simbòlics.

Ja hem comentat que l’anàlisi de sensibilitat permet de fer-se una idea de

quins valors d’entrada tenen més influència a obtenir determinades sortides,

però la relació entre una i una altra no és pas tan senzilla com la que s’esta-

bleix, per exemple, en una equació de regressió lineal.

Finalment, en cas que les xarxes s’utilitzin per a efectuar predicció de valors nu-

mèrics i no solament de classes, cal un procés de descodificació dels valors

numèrics obtinguts perquè siguin més entenedors.

La necessitat del procés de descodificació

Si volem predir el valor de crèdit que ens pot demanar un client en el futur, hem de saber,
a partir dels valors mínim i màxim d’aquestes quantitats, a què equival la sortida de la
xarxa. Un 0 o un valor baix ha de correspondre al valor mínim (posem un crèdit d’un
milió de pessetes) i un 1 o un valor alt, al valor màxim (posem 100 milions). Ara bé, se-
gons la distribució dels valors dels crèdits, no necessàriament una sortida de 0,5 equival
al valor mitjà. Ens trobem, doncs, en la situació inversa a la discretització de la qual hem
parlat en presentar la preparació de dades.

Les xarxes que donen resultats numèrics continus també presenten dificultats

d’interpretació en el cas dels valors categòrics binaris. En aquest cas hem de

preveure un procediment de discretització: qualsevol valor per sota de 0,5 cor-

respondria a la primera categoria i per sobre, a la segona.

L’alternativa és crear una xarxa amb dos nodes: un per a la primera categoria

o classe i un altre per a la segona. Cal entrenar la xarxa perquè la sortida que

correspon al primer node sigui 1 en presència d’exemples d’aquesta categoria

Vegeu el mòdul “Preparació 
de dades” d’aquesta assignatura.

Coneixement ocult

En el cas de les xarxes no tenim
una traducció fàcil de l’estruc-
tura de la xarxa i dels valors 
dels seus pesos en un formalis-
me més entenedor com, per 
exemple, una regla de classifi-
cació simbòlica.
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i 0 per a l’altra (i viceversa). Llavors la interpretació és molt senzilla. El proble-

ma és que no sempre s’aconsegueix obtenir un valor tan precís.

Per acabar, fem un resum dels passos que cal efectuar per a construir una xarxa

neuronal:

a) Decidir el nombre de sortides de la xarxa.

b) Decidir el nombre d’atributs de la xarxa.

c) Proposar una primera topologia interna per a la xarxa.

d) Preparar les dades.

e) Seleccionar el conjunt d’entrenament entre les dades.

f) Entrenar la xarxa.

g) Avaluar la xarxa sobre un conjunt de dades diferent del d’entrenament.

h) En cas que la xarxa no compleixi els requeriments de qualitat satisfactòria,

reconsiderar els passos anteriors.
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4. Ponderació final de les xarxes neuronals

Comencem esmentant els avantatges que ofereixen les xarxes neuronals:

a) Es poden utilitzar en classificació i predicció numèrica i, amb les addicions

corresponents i mètodes d’interpretació, a la predicció de valors categòrics.

b) Són capaces d’enfrontar-se amb problemes d’alta dimensionalitat i amb re-

gions de classificació delimitades per hiperplans no lineals.

c) Poden barrejar el tractament de dades numèriques i categòriques.

Passem a esmentar-ne els inconvenients:

a) Tant la preparació de dades d’entrada com de sortida: cal assegurar-se que

totes les entrades es mapen mitjançant valors reals situats entre 0 i 1. Ja hem

comentat els problemes que pot comportar aquest tipus de transformacions i

com, en general, afecten el procés d’aprenentatge al qual serveixen. Cal asse-

gurar-se que la transformació manté propietats de distribució adequades, en-

tre d’altres.

b) Les xarxes neuronals “oculten” el coneixement: són poc comprensibles en

primera instància. Ja hem comentat que la seva estructura i la seva combinació

de pesos són les que guarden el “coneixement” extret a partir de les dades.

Aquesta expressió de coneixement no és fàcilment interpretable segons con-

ceptes simbòlics i fa difícil transmetre el coneixement aconseguit a usuaris hu-

mans. L’anàlisi de sensibilitat ajuda a fer-se’n una idea però no en facilita pas

la traducció en un llenguatge més abstracte. Així i tot, s’han desenvolupat tèc-

niques per a “traduir” la topologia de les xarxes a esquemes simbòlics, com

llistes de regles de classificació.

Lectura complementària

Trobareu informació sobre 
les llistes de regles de 
classificació en l’obra 
següent:
S. Sestito; T.S. Dillon (1994).
Automated Knowledge 
Acquisition. Prentice Hall.
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Resum

Les xarxes neuronals són mètodes de representació basats en l’analogia amb el

sistema nerviós. Es basen en la distribució de càlcul entre unitats molt senzilles

i l’adaptabilitat que sorgeix per la interconnexió de diverses capes de nodes o

unitats neuronals bàsiques.

Cada unitat rep entrades, les combina i les transforma en informació de sorti-

da mitjançant una funció. Aquesta informació de sortida es propaga cap a al-

tres unitats. Típicament aquesta estructura interconnectada s’organitza en capes:

una d’entrada, una de sortida i una o més internes o ocultes.

La funció més utilitzada és la sigmoide. El perceptró és l’estructura de xarxa

més senzilla on les unitats utilitzen funcions esglaó. El conjunt de la xarxa es

pot entendre com una funció no lineal de les seves entrades que cal ajustar per-

què assoleixi amb el mínim error uns valors de sortida determinats. Aquesta

funció pot servir per a predir valors numèrics o de classe.

El perceptró es limita a problemes de classificació sobre classes separables line-

alment. Les xarxes multicapa es poden enfrontar a conjunts no separables li-

nealment.

L’ús de les xarxes exigeix una fase d’entrenament per arribar a estabilitzar els

pesos de les connexions a l’entorn de la regió de mínim error.

L’algorisme més utilitzat en xarxes multicapa és el mètode de retropropagació.

El principal inconvenient d’aquest formalisme és la dificultat de comprensió del

model resultant i la seva capacitat d’explicació. 
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Activitats

1. Accediu a l’adreça d’Internet que es dóna al marge i compareu les especificacions dels di-
versos programaris adreçats a construir xarxes neuronals.

2. Per al problema que us havíeu proposat en l’activitat 1 del mòdul “Extracció de coneixe-
ment a partir de dades” d’aquesta assignatura, us serveixen els arbres de decisió? Quin mèto-
de creieu que us resultaria més convenient?

3. Seguiu les activitats suggerides en el nucli de coneixement que correspon a aquest mòdul.

Exercicis d’autoavaluació

1. Calculeu l’error que es genera en la neurona ni si l’entrada és 0,34 i la sortida val 1.

2. Resseguiu l’algorisme de retropropagació en aquesta xarxa simplificada:
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