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1. Wstęp

Przedmiotem naszego projektu jest sieć neuronowa oparta o perceptron wielowarstwowy,  której 
zadaniem jest rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie obrazów liści.

Założenie jest następujące: użytkownik skanuje obraz liścia na białym tle, podaje go do programu 
gdzie następuje preprocessing oraz klasyfikacja przez sieć neuronową, a następnie odczytuje wynik. 
Jeśli  dany liść jest podobny do liści  kilku gatunków wyniki  generowane przez sieć powinny to 
jednoznacznie wykazywać (tak, aby człowiek mógł wybrać spośród najbardziej prawdopodobnych 
możliwości).

Sieć  musi  być  odporna  na  zniszczenia  i  deformacje  liścia  (trzeba  także  uwzględnić  różnice  w 
wyglądzie  liści  tego  samego  gatunku).  Uczenie  sieci  neuronowej  odbywać  się  ma  poprzez 
pokazanie kilku przykładowych liści każdego z rozpoznawanych gatunków.

Wszystkie powyższe założenia zostały spełnione, zbudowaliśmy aplikację o definiowanych przez 
użytkownika parametrach sieci neuronowej, preprocessingu wektoryzującym obraz i podającym na 
wejście  sieci  znacznie  zredukowany zbiór  danych,  wreszcie  stworzyliśmy sieć  o  zadowalającej 
wydajności  potrafiącą  nauczyć  się  kilkudziesięciu  dużych  wzorców w kilka sekund.  Oto krótki 
schemat działania:

W  dalszej  części  sprawozdania  został  umieszczony  szczegółowy  opis  sieci  neuronowej  i 
zastosowanego   algorytmu  preprocessingu,  a  także  wyniki  testów przeprowadzonych  dla  kilku 
gatunków drzew.
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2. Sieć neuronowa

W naszym projekcie wykorzystujemy model sieci oparty na perceptronie wielowarstwowym, uczo-
nej metodą wstecznej propagacji, z zaimplementowanymi elementami momentum. Poniżej przedsta-
wiony został szczegółowy opis sieci, w dalszym rozdziale znajduje się jej implementacja.

2.1. Perceptron wielowarstwowy

Sieć neuronowa używana w projekcie to klasyczny perceptron wielowarstwowy, czyli uporządko-
wany zbiór warstw zawierających dowolną liczbę neuronów, w którym wyjście każdego neuronu 
warstwy poprzedniej wiąże się z wejściem każdego neuronu warstwy następnej. Zaletą takiego roz-
wiązania jest znaczne uproszczenie struktury sieci, wadą – konieczność operowania na ogromnej 
ilości wag.

Podstawowym elementem składowym perceptronu jest neuron, którego model matematyczny jest 
opisany funkcją aktywacji y=f(φ), gdzie:

=∑
i=1

N

w i xi , przy czym wi – waga połączenia, xi – wejście, N – liczba wejść

Sieć perceptronową można podzielić jednoznacznie na ściśle uporządkowane i rozłączne klasy ele-
mentów, zwane warstwami.  Możemy wyróżnić warstwę wejściową (w naszej sieci  rolę tą pełni 
zwykła tablica), wyjściową oraz znajdujące się między nimi warstwy ukryte. Perceptron nie zawiera 
połączeń między elementami należącymi do tej samej warstwy. Wszystkie połączenia skierowane 
są w stronę warstwy wyjściowej, nie można wprowadzać sygnałów zwrotnych. Każde wyjście neu-
ronu warstwy n jest połączone ze wszystkimi neuronami warstwy n+1.
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Po podaniu wzorca (w naszym przypadku obrazu liścia poddanego preprocessingowi) na wejścia xi 

sieci  wyliczane  są  wartości  wyjściowe  neuronów każdej  kolejnej  warstwy.  Wartości  zwrócone 
przez  warstwę  wyjściową  interpretujemy jako  kod  „1  z  n”,  czyli  wyjście  neuronu  najbardziej 
zbliżone do wartości optymalnej staje się rozwiązaniem zwróconym użytkownikowi – dzięki temu 
możemy procentowo określić które z odrzuconych rozwiązań może być również prawdziwe.

Jako funkcję aktywacji neuronu dobraliśmy funkcję logistyczną: f = 1
1e−1⋅ . Wybór ten zo-

stał  podyktowany łatwością  obliczenia  pochodnej,  co znacznie  upraszcza operacje wykonywane 
podczas uczenia sieci. Funkcja logistyczna zwraca wartości z przedziału [0, 1], określiliśmy maksy-
malne i minimalne wartości na wyjściach sieci (domyślnie 0,8 i 0,2 zamiast 1 i 0), aby uchronić ją 
przed nasyceniem funkcji logistycznej i generowaniem błędnych wyników.

Początkowe wagi połączeń są dobierane losowo z niewielkiego przedziału, dzięki czemu nasycanie 
się wartości funkcji e−  następuje najwcześniej po kilkuset iteracjach wstecznej propagacji. 

Każdy neuron posiada dodatkową synapsę zwaną biasem (sygnałem polaryzacji)  wymuszającym 
przesunięcie  hiperpłaszczyzny  decyzyjnej  w przestrzeni  definiowanej  przez  wartości  wejściowe 
neuronu tak, aby nie musiała przechodzić ona przez środek układu współrzędnych.

2.2. Uczenie sieci

Uczenie sieci odbywa się poprzez wsteczną propagację błędów. Metoda ta określa strategię doboru 
wag w sieci wielowarstwowej przy wykorzystaniu gradientowych metod optymalizacji. Propagacja 
wsteczna opiera się na minimalizacji funkcji energetycznej  zdefiniowanej jako sumę kwadratów 
różnic między aktualnymi wartościami sygnałów wyjściowych sieci a wartościami zadanymi:

E W =1
2∑k=1

M

 yk−d k
2

Na etapie uczenia sieci neuronowej musimy dysponować ciągiem danych uczących składających 
się ze zbioru sygnałów wejściowych xi oraz przyporządkowanych im oczekiwanych (wymaganych) 
sygnałów wyjściowych  di.  Proces uczenia  przebiega iteracyjnie  dla kolejnych danych uczących, 
uaktualnianie wag odbywa się po prezentacji każdej z próbek. Przyrost wag definiuje się wzorem:

W=−∇ E W  , gdzie n – współczynnik uczenia

Równanie to można sprowadzić do postaci:

W ij
n =−⋅ j

n ⋅
df j

n
d 

⋅yi
n−1 , gdzie:

• δ – różnica wsteczna, dla warstwy wyjściowej równa  j=d j− y j , dla warstw ukrytych sta-
nowiąca sumę wag połączeń i różnic wstecznych neuronów łączących się z neuronem rozpatry-
wanym, przy założeniu przeglądania sieci neuronowej od wyjścia do wejścia, czyli w odwrot-
nym kierunku

• yi – wyjście i-tego neuronu
• n – numer warstwy
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W celu określenia jakości działania sieci wyliczamy dla każdego neuronu wyjściowego oraz dla 
każdego wzorca błąd średniokwadratowy przedstawiający odstępstwo wartości zadanej od wartości 
otrzymanej, a następnie uzyskujemy z otrzymanych danych średnią arytmetyczną obrazującą, czy 
sieć zwraca zadowalające wyniki. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić na jakim etapie zakoń-
czyć uczenie.

2.3. Unikanie minimów lokalnych

Zastosowanie nieliniowej funkcji aktywacji wprowadza nieliniowość do definicji funkcji energe-
tycznej i tym samym stwarza jeden z najpoważniejszych problemów napotykanych przez osoby 
projektujące sieci perceptronowe – powstawanie minimów lokalnych.

W przypadku naszego projektu metoda uczenia sieci zaimplementowana na podstawie podanych w 
poprzednim rozdziale wzorów była bardzo niepraktyczna – głównie ze względu na bardzo długi 
czas potrzebny do znalezienia zadowalającego rozwiązania oraz na blokowanie się procesu uczenia 
po wejściu w minima lokalne. Aby uniknąć podobnych sytuacji przeprowadziliśmy próby z imple-
mentacją najbardziej znanych metod usprawniających działanie propagacji wstecznej:

• Symulowane wyżarzanie – metoda znana z algorytmiki, służąca do przeszukiwania przestrzeni 
alternatywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania rozwiązań najlepszych. W przypadku 
sieci neuronowej minimalizuje się wartość błędu, wyliczonego na podstawie wartości otrzyma-
nych na wyjściu sieci oraz wartości zadanych. Algorytm symulowanego wyżarzania okazał się 
pomocny przy określaniu początkowych wag połączeń, ale jego przydatność w samym procesie 
uczenia była dyskusyjna – znacznie wydłużał czas obliczeń (wskutek losowania dużej ilości 
liczb oraz wielokrotnego wyznaczania wyjść sieci).  Funkcja realizująca wsteczną propagację 
pomimo większej liczby wykonanych iteracji działała szybciej bez wyżarzania, stąd zrezygno-
waliśmy z używania tej metody.

• Losowa kolejność próbek uczących – testowaliśmy uczenie podawanymi w losowej kolejno-
ści próbkami, niestety prowadziło to do niemal natychmiastowego utknięcia sieci w minimum, 
prawdopodobnie wskutek pokazywania obok siebie wzorców należących do tego samego gatun-
ku drzewa (ostatecznie niezaimplementowane).

• Podawanie różnych próbek obok siebie – podając próbki uczące w taki sposób, że wzorce z 
tego samego gatunku drzewa było od siebie możliwie najbardziej oddalone (np. w przypadku 
gatunków A, B i C sieć uczyła się wzorców w kolejności A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3) skró-
ciliśmy kilkukrotnie czas uczenia oraz w większości przypadków ochroniliśmy sieć przed nie-
pożądanymi minimami. Wadą tej metody jest niewątpliwie mała odporność na prezentowanie 
obok siebie liści podobnych gatunków.

• Zmiana  współczynnika  uczenia –  przeprowadziliśmy  próby  z  arbitralną  metodą  zmiany 
współczynnika uczenia η, analogiczną do użytej w pakiecie MATLAB - jeżeli iloraz uzyskane-
go błędu do błędu uzyskanego w poprzednim kroku algorytmu przekroczy pewną wartość (do-
myślnie 1,04), to wówczas współczynnik uczenia jest przemnażany przez zadaną stałą mniejszą 
od jedności (domyślnie 0,7). W przeciwnym wypadku przemnaża się go przez 1,05. Metoda ta 
nie wniosła większych zmian w działaniu algorytmu,  zrezygnowaliśmy z niej głównie z ko-
nieczności alokowania dużej ilości dodatkowych danych.

• Zakłócanie wag – niektórzy autorzy książek opisujących sieci neuronowe polecają losowe za-
kłócanie  wag w algorytmie  wstecznej  propagacji  jako metodę  bardzo skuteczną,  w naszym 
przypadku pogorszyła ona znacznie czas uczenia (ostatecznie niezaimplementowane).
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• Momenty – metoda zdecydowanie najskuteczniejsza i wymagająca stosunkowo niewielkiego 
nakładu obliczeniowego (niestety trzeba specjalnie dla niej zaalokować duże tablice w każdej 
warstwie). Polega na wprowadzeniu elementu momentum (pędu, bezwładności) do aktualnej 
wartości Δw:

W i , j
 p =−⋅ j⋅

df j 
d 

⋅y i⋅W i , j
 p−1 , gdzie p – numer iteracji, α – współcz. momentu

Dzięki temu zmiany wag zależą nie tylko od błędów popełnianych przez sieć w danym kroku, 
ale i od przebiegu uczenia w krokach wcześniejszych. – szybkość oraz skuteczność działania 
sieci wzrastają wówczas o kilkaset procent.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się na użycie w projekcie dwóch z wymienionych powyżej metod – 
momentów oraz podawania różnych próbek obok siebie. Dzięki temu otrzymaliśmy zarówno nie-
wielką liczbę iteracji algorytmu uczącego potrzebnych do uzyskania potrzebnego wyniku, jak i zmi-
nimalizowaliśmy czas trwania wstecznej propagacji dla pojedynczej próbki uczącej.
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3. Implementacja sieci neuronowej

Sieć neuronową zaimplementowaliśmy przy pomocy dwóch klas –  NeuronNet i  NeuronLayer. 
Klasy te są bardzo elastyczne, dynamicznie ustawiane parametry pozwalają na stworzenie sieci o 
dowolnej liczbie warstw oraz neuronów w danej warstwie. Użytkownik sam zadaje rozmiar danych 
wejściowych mając tym samym wpływ na ilość zaalokowanych bajtów.

// klasa "SIEC NEURONOWA"
class NeuronNet

{
public:

int ile_warstw; // ile mamy warstw w sieci
NeuronLayer ** warstwy;   // wskazniki na warstwy
float* wejscia; // dane wejsciowe
float* wyjscia;     // co mamy na wyjsciu sieci
int ile_wejsc; // ile mamy wejsc do sieci
NeuronLayer * pierwsza_warstwa; // wskaznik na 1. warstwe
NeuronLayer * ostatnia_warstwa; // wskaznik na ostatnia warstwe
NeuronNet(int ile, float* we, int ile_we, int* ile_neur); // konstruktor

        void rozpoznaj(); // rozpoznaj co jest na wejsciu
void naucz(float* target, float ni, float mom);   // naucz jednego wzorca

        void set_in(float* we); // ustaw wartosci wejsciowe
float sprawdz_wynik(float* zad); // sprawdz jak dobry jest wynik

        ~NeuronNet(); // destruktor
};

// klasa "WARSTWA SIECI"
class NeuronLayer

{
public:

int ile_neuronow; // ile mamy neuronow w warstwie
int ile_wejsc;      // ile warstwa ma wejsc

        int ile_wag;        // ile wag musimy zaalokowac
NeuronLayer * poprzednia_warstwa; // wskaznik na poprzednia warstwe
NeuronLayer * nastepna_warstwa;     // wskaznik na ostatnia warstwe
float * wagi; // wagi poczczegolnych polaczen
float * wyjscia;    // wyjscia neuronow

        float * iloczyny;   // pochodne funkcji aktywacji
        float * delty;      // wyliczone delty
        float * momenty;    // stare delty do implement. momentow

float * wejscia;    // wejscia neuronow
NeuronLayer(int ile_n, int ile_w, NeuronLayer *pop_w,

NeuronLayer *nast_w, float *we);
~NeuronLayer();     // destruktor
void policz_wyjscia(); // przelicz wejscia i zwroc wartosci na wyjsciu

};

Wszystkie  liczby zmiennoprzecinkowe używane w sieci  neuronowej  są  typu  float  (pojedynczej 
precyzji) co znacznie zmniejsza ilość alokowanej pamięci.

W klasie  NeuronNet funkcja  set_in(we) ustawia  tablicę  we jako  wejście  sieci  neuronowej 
(rozmiar  tablicy  musi  zgadzać  się  z  zadeklarowaną  liczbą  wejść  perceptronu),  funkcja 
rozpoznaj() rozpoznaje  podany  wzorzec,  funkcja  naucz(target, ni, mom) uczy  sieć 
wzorca po wprowadzeniu wartości zadanych na wyjściu w tablicy  target, ze współczynnikiem 
uczenia ni i współczynnikiem momentu mom.

Klasa NeuronLayer modeluje pojedynczą warstwę perceptronu, jedyna znajdująca się tu funkcja 
policz_wyjscia() wylicza wyjścia neuronów w oparciu o ich wejścia oraz wagi.
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4. Preprocessing

Na wejścia sieci neuronowej należy podawać dane, które jak najlepiej oddają istotę rozpoznawa-
nych  obiektów.  W  tym  celu  obrazy  liści,  które  służą  do  nauczania  sieci,  jak  i  te  później 
rozpoznawane, należy poddać wstępnej obróbce. Gdyby zaprojektować sieć tak, aby przyjmowała 
informacje odczytane bezpośrednio z bitmapy (np. natężenia poszczególnych składowych koloru 
każdego piksela), otrzymałoby się bardzo rozbudowaną i prawdopodobnie nieefektywnie działającą 
sieć neuronową. Przykładowo, aby móc rozróżnić liście na podstawie kształtów, potrzeba obrazów 
w rozdzielczości przynajmniej 100 x 100 pikseli. Nawet, jeśli przyjmiemy, że obrazy są w skali 
szarości,  to  na  wejścia  sieci  musimy  wtedy  podać  10  tys.  danych.  Przy  tym  zmiana  jasności, 
przesunięcie  liścia  lub  jego  przeskalowanie  powodowałyby  znaczącą  zmianę  pobudzeń  sieci 
neuronowej,  co  dość  trudno  byłoby  zniwelować.  Dlatego  zastosowaliśmy  zupełnie  odmienne 
podejście do problemu.

Stwierdziliśmy, że aby zakwalifikować kształt liścia do jednego z gatunków drzew, niezbędna jest 
jedynie informacja o jego krawędzi. Wystarczy więc z obrazów wyekstrahować brzegi obiektów. 
Dodatkowo, aby uzyskać jeszcze większą wydajność, krawędzie dzielimy na mniej więcej równe 
odcinki i obliczamy dla każdego z nich sinus kąta nachylenia do poziomu. Dopiero te sinusy są po-
dawane na wejścia sieci neuronowej. Zlikwidowane w ten sposób zostały problemy rozmiaru po-
czątkowego obrazu, kolorów, przesunięć i skalowania. Przy tym liczbę wejść sieci można dowolnie 
zmieniać, gdyż liczba odcinków, na które dzielony jest kontur, nie jest stała. 

W programie obrazy wejściowe są poddawane kilkuetapowej obróbce. Na początek kolory zmienia-
ne są na skalę szarości, aby następnie dokonać konwersji do bitmapy monochromatycznej. Gdy już 
otrzymamy obraz czarno-biały, nakładany jest na niego filtr wykrycia krawędzi w postaci:

1  1  1
1 -8  1
1  1  1

Tak przyszykowany kontur można przekazać do funkcji, która punkty obwódki liścia uporządkuje i 
wybierze z nich zadaną ilość. W następnej kolejności wybrane punkty są łączone prostymi liniami i 
wyliczany jest sinus kąta nachylenia każdego z nich. Wartości te zwracane są na wejścia sieci neu-
ronowej.

Kolejne etapy przetwarzania obrazu wejściowego przedstawione są na poniższych ilustracjach:
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1. Oryginał 2. Skala szarości

       
3. Obraz monochromatyczny 4. Wykryta krawędź

       
5. Wyselekcjonowane 100 punków krawędzi 6. Połączone punkty brzegowe
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7. Obwódka liścia złożona z 50 punktów
Na powyższych ilustracjach pokazano proces wyodrębniania danych niezbędnych do dalszej anali-
zy kształtu liścia. Wybrano jedynie 100 punktów (z około 2300) na krawędzi. Jak można się naocz-
nie przekonać, jest to ilość wystarczająca do rozpoznania wizualnego, gdyż liść odtworzony z tych 
punktów  jest  całkiem  podobny  do  pierwowzoru  pod  względem  kształtu.  Nasze  doświadczenia 
pokazały, że nawet przy jedynie 50 punktach można rozpoznać gatunek liścia, choć obraz jest dość 
zniekształcony. 

Ze względu na rodzaj mechanizmów zastosowanych przy preprocessingu musiały zostać przyjęte 
pewne założenia co do obrazów poddawanych obróbce. Ponieważ nasza aplikacja służy wyłącznie 
do rozpoznawania liści, jest w pełni uzasadnione przyjęcie, następujących ograniczeń:

1. na każdym z obrazów musi znajdować się dokładnie jeden liść
2. liść może mieć dowolny kolor pod warunkiem, że wystarczająco odróżnia się od tła
3. tło jest białe albo jasnoszare, bądź w innym bardzo jasnym kolorze (jak uzyskiwane poprzez 

skanowanie)
4. liść w całości powinien znajdować się w obrębie bitmapy, żaden skrawek nie powinien wy-

stawać poza jej obręb

Punkty 2. i 3. są zrozumiałe, jeśli przyjrzeć się pierwszym dwóm etapom obróbki obrazu. Przy za-
mianie na odcienie szarości przestają mieć znaczenie wyjściowe kolory. Natomiast przy konwersji 
do czerni i bieli, aby zakwalifikować jak największy zakres kolorów do obszaru liścia, przyjęte zo-
stało, że jasność poniżej 80% na obrazie w skali szarości będzie konwertowana do czerni. „Bardzo 
jasny kolor”, jakie to określenie zostało użyte w punkcie 3., oznacza w praktyce tyle, że średnia ze 
składowych RGB tego koloru powinna przekraczać 200. 

Poza powyższymi ograniczeniami, przez wstępną obróbkę mogą nie przechodzić prawidłowo liście, 
które zawierają miejsca „cieńsze”, niż 2 piksele, czyli takie, przy których obrys łączy się i rozdziela 
w wielu miejscach, lub zlewa w jedno. Wiąże się to z koniecznością ustawiania pikseli konturu w 
określonej kolejności tak, aby można było odtworzyć kształt przy zmniejszonej liczbie punktów. 

Pomocne przy nauczaniu sieci i późniejszym rozpoznawaniu może być jednolite ułożenie liści na 
obrazkach. Dlatego warto zadbać o to, by wprowadzane obrazy miały podobne ułożenie, np. tak, 
aby wszystkie główne żyły liścia lub ogonki jak najbardziej pokrywały się z kierunkiem pionowym.

Wielkość obrazu wejściowego w ogólności nie ma znaczenia, aczkolwiek powinna zawierać się w 
granicach rozsądku. Obraz powinien być więc na tyle duży, żeby w wydzielonym konturze nie znaj-
dowało się zbyt wiele miejsc, które mogą spowodować nieprawidłowości (np. jednopikselowej gru-
bości ogonek). Z drugiej strony, rozpoznawanie dużej grafiki może zająć dość dużo czasu, co może 
znacznie wydłużyć czas tworzenia sieci przez aplikację. Optymalnie zaleca się wymiary pomiędzy 
200x200 a 500x500 pikseli, przy czym najlepiej jest, aby sam liść zajmował jak największą po-
wierzchnię. Obraz nie musi oczywiście być kwadratem, ani mieć określonych proporcji.

Na odrębne omówienie zasługuje sam algorytm wektoryzacji konturu, czyli uporządkowania punk-
tów tworzących go w określonej kolejności. Kolejność ta powinna odpowiadać kolejności pojawia-
nia się ich w przypadku rysowania konturu wirtualnym piórem. Problem jest zawężony o tyle, że 
krawędź już składa się z linii o grubości pojedynczego piksela. 
W algorytmie wymyślonym przez nas wybierany jest punkt początkowy, po czym kolejne są dołą-
czane do niego na zasadzie znajdowania najbliższego pasującego. Realizowane jest to przez nastę-
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pujący fragment funkcji:
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//kontur – tablica zawierająca współrzędne punktów konturu, które będą porządkowane
//tmp – tablica pomocnicza zawierająca informację o tym, czy dany punkt był już 
//wykorzystany, czy nie
//ile - liczba wszystkich punktów konturu
//punkty – tablica na punkty uporządkowane
//tolerancja – maksymalna odległość kolejnego punktu (w pikselach)

      for (i=0; i<ile; i++)
        {
                tmp[i] = 0;
                punkty[i][0] = 0;
                punkty[i][1] = 0;
        }
        tmp[0] = 1;

        punkty[0][0] = kontur[0][0]; // pierwszy punkt przepisac
        punkty[0][1] = kontur[0][1];

        for (i=1; i<ile; i++)  // uporządkowanie
        {
            for (k=1; k<tolerancja && punkty[i][0] == 0; k++)
                for (j=0; j<ile; j++)
                {
                        if (!tmp[j])
                        {
                                dx = kontur[j][0] - punkty[i-1][0];
                                dy = kontur[j][1] - punkty[i-1][1];
                                if (abs(dx) <= k && abs(dy) <= k - 1 

 || abs(dy) <= k && abs(dx) <= k - 1)
                                {
                                        punkty[i][0] = kontur[j][0];
                                        punkty[i][1] = kontur[j][1];
                                        tmp[j] = 1;
                                        break;
                                }
                        }
                }
        }

Jako pierwszy wybierany jest punkt znajdujący się najwyżej na obrazku, gdyż punkty sczytywane 
są od góry do dołu.

W pętli najpierw sprawdzane jest, czy dany punkt nie był jeszcze dodany. Jeśli nie, obliczany jest 
wektor  od  punktu  poprzednio  dodanego  do  aktualnie  badanego.  Jeśli  będzie  spełniał  warunek 
maksymalnej odległości, zostanie dodany do tablicy punkty i oznaczony jako użyty. Maksymalna 
odległość (zmienna k) jest  zwiększana o 1 w przypadku nie  znalezienia  żadnego punktu,  który 
spełniałby  warunek  odległości,  aż  do  osiągnięcia  wielkości  tolerancja.  Aby  dobór  kolejnych 
punktów sąsiadujących nie był w pełni przypadkowy, sprawdzane jest najpierw, czy współrzędna y 
jest mniejsza lub równa k, gdy współrzędna x jest o 1 mniejsza. Jeśli ten warunek nie zostanie 
spełniony, sprawdzany jest kolejny, zamieniający ograniczenia na współrzędne.

W  ten  sposób  faworyzowane  są  punkty,  których  współrzędna  x  jest  identyczna,  jak  punktu 
poprzedniego, a współrzędna y różni się o 1. Innymi słowy, są to punkty leżące bezpośrednio nad 
lub pod punktem ostatnio dodanym.  Następnie wybierane są sąsiadujące w poziomie,  z tym, że 
punkty konturu przetwarzane są od lewej do prawej, więc jeżeli zarówno po stronie lewej, jak i 
prawej znajdują się pasujące punkty, zostanie wybrany ten po lewej. Przykład ilustrujący kolejność 
wybierania punktów zilustrowany jest poniżej.
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Taka organizacja kolejności punktów jest dobra przy założeniu, że kontur jest figurą zamkniętą i nie 
zawierającą miejsc,  gdzie krzyżować się będzie więcej niż jedna linia.  To założenie jest jednak 
dopuszczalne przy rozpoznawaniu liści, które z reguły właśnie takimi kształtami są.

Dodatkowym atutem przyjętego rozwiązania jest fakt, iż jeżeli na obrazie znajdują się pojedyncze 
plamki  lub dziury w liściu,  zostaną  one pominięte  przy porządkowaniu punktów konturu.  Jeśli 
mimo wszystko chce się uwzględnić te obiekty,  można zwiększyć zmienną tolerancja do jakiejś 
dużej wartości.

Po  wykonaniu  uporządkowania  wybór  punków,  które  będą  przekazywane  do  sieci  neuronowej 
ogranicza się do tego, że z tablicy punktów uporządkowanych wybierze się co n-ty punkt, przy 
czym n  jest  ilorazem liczby  punktów,  które  zakwalifikowały  się  do  uporządkowanego  konturu 
przez liczbę punktów, które chce się otrzymać na wyjściu.
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5. Aplikacja

Aplikacja  rozpoznająca  liście  została  wyposażona  w  interfejs  graficzny,  podzielony  na  kilka 
zakładek. Oto krótki opis funkcjonowania programu:

5.1. Projektowanie sieci

Na pierwszej  zakładce  znajdują się funkcje odpowiedzialne  za wczytanie/zapisanie  ustawień do 
pliku, druga z zakładek zawiera narzędzia do projektowania sieci:

Można tutaj  określić  liczbę  warstw ukrytych,  liczbę  neuronów w warstwach oraz  liczbę  wejść 
perceptronu.  Możliwe  jest  dodanie  lub  usunięcie  warstwy  i  edycja  ilości  zawartych  w  niej 
neuronów. Jeśli lista warstw prezentowana w lewej części okna jest pusta wówczas sieć posiada 
jedynie warstwę wyjściową.

Po zaprojektowaniu sieci trzeba kliknąć przycisk „Utwórz sieć neuronową”. Należy pamiętać, aby 
przedtem korzystając z interfejsu spod zakładki „Drzewa” utworzyć listę gatunków i przypisanych 
do nich plików. Edycja parametrów poszczególnych warstw stanie się niedostępna aż do dealokacji 
przyciskiem obok.

5.2. Lista gatunków

Kolejna zakładka to lista gatunków drzew i przypisanych do nich próbek uczących:
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Ilość  wyjść  perceptronu  jest  równa ilości  zadeklarowanych  gatunków.  Zalecane  jest  aby liczby 
próbek z każdego gatunku były równe – zapobiegnie to błędom w ich ułożeniu podczas prezentacji 
w  procesie  uczenia.  Próbki  powinny  być  w  zwykłym  formacie  .bmp,  ich  wielkość  nie  może 
przekraczać  400x400  pikseli.  Jeżeli  dana  próbka  jest  zbyt  mała  i  nie  można  uzyskać  z  niej 
wymaganej liczby wejść do perceptronu, wówczas generowany jest błąd i przerywana alokacja.

Aby  dodać  grafikę  do  listy  należy  przeciągnąć  ją  z  Eksploratora  Windows  do  okna  aplikacji. 
Wszystkie pliki zostaną przeniesione do pamięci operacyjnej po wywołaniu procedury alokującej 
sieć neuronową (przyspieszy to podawanie danych na wejście sieci w procesie uczenia), czyli po 
przyciśnięciu przycisku „Utwórz (...)” na zakładce „Projektowanie sieci”.

Każdy z gatunków może mieć przypisaną nazwę polską i łacińską, obie są wyświetlane w trakcie 
rozpoznawania liści.

5.3. Uczenie sieci

Na następnej zakładce znajdują się kontrolki odpowiedzialne za uczenie sieci:

W górnych polach WU i WM należy wpisać odpowiednio wartości współczynnika uczenia oraz 
współczynnika momentu (z przecinkiem jako separatorem części ułamkowej!). W lewym górnym 
rogu widnieje aktualny błąd sieci (czyli uśredniona różnica dla wszystkich próbek uczących między 
wartościami  zadanymi  a  otrzymanymi)  oraz  przycisk  „P”  do  jego  aktualizacji.  Na  wykresie 
widoczna  jest  zmiana  błędu w kolejnych  iteracjach  algorytmu  uczącego  (wykres  wyskalowany 
został  tak,  aby wartość  początkowa błędu oznaczała  100%).  U dołu  okna można  określić  tryb 
uczenia: 

• Z góry określona liczba iteracji (wszystkie próbki prezentowane są  n razy,  przy czym  n jest 
liczbą odczytaną z pola „Ilość cykli uczenia”)

• Prezentacja wszystkich próbek aż do osiągnięcia na wyjściu błędu mniejszego, niż podany w 
polu  „Docelowy błąd”.  Błąd  ten  jest  uśrednionym  po  wyjściach  neuronów,  a  następnie  po 
próbkach uczących kwadratem różnicy między wartością zadaną a otrzymaną.

Uczenie  dla  ok.  30 próbek i  2  warstw po 50 neuronów trwa mniej  niż  10 sekund,  przed jego 
rozpoczęciem należy pamiętać o zaalokowaniu perceptronu na zakładce „Projektowanie sieci”
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5.4. Rozpoznawanie liści

Pod ostatnią z zakładek znajduje się rozpoznawanie liści:

Po wskazaniu nazwy pliku .bmp zawierającego obraz liścia plik ten zostanie wczytany, poddany 
preprocessingowi,  a  następnie  przekazany na  wejście  sieci.  W prawym dolnym polu  ukażą  się 
wyjścia  wszystkich  neuronów  warstwy  wyjściowej  (w  kolejności  takiej  samej,  jak  kolejność 
gatunków  na  zakładce  „Drzewa”),  u  góry  okna  zostaną  zaprezentowane  procentowo  stopnie 
zgodności z wartością maksymalną (domyślnie 0.8) na wyjściu, posortowane od największego do 
najmniejszego, z przypisanymi polskimi i łacińskimi nazwami gatunków.

5.5. Praca z aplikacją

Oto podsumowanie powyższego rozdziału - lista czynności potrzebnych do zbudowania i nauczenia 
sprawnie działającej sieci neuronowej:

• zdefiniowanie liczby warstw na zakładce „Projektowanie sieci”
• określenie liczby neuronów w każdej warstwie
• określenie liczby wejść (czyli  punktów pobranych z obrazków w preprocessingu), zbyt duża 

liczba wejść spowoduje wygenerowanie odpowiedniego błędu
• zdefiniowanie listy gatunków i przypisanych do nich obrazów liści
• alokacja sieci poprzez przycisk „Utwórz sieć neuronową”
• określenie  parametrów i  wybór trybu iterowania wstecznej  propagacji  na zakładce „Uczenie 

sieci”
• nauczenie sieci poprzez przycisk „Naucz”
• rozpoznawanie liści – od tej chwili sieć jest już nauczona rozpoznawania wprowadzonych przez 

użytkownika gatunków drzew
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6. Wyniki testów

Testowane były różne konfiguracje związane z budową sieci neuronowej. Zmieniana była liczba 
warstw ukrytych (od 0 do 3), liczba neuronów w każdej warstwie oraz liczba neuronów wejścio-
wych. Ta ostatnia określa jednocześnie ilość odcinków, na które dzielony jest rozpoznawany liść, 
odwzorowuje więc dokładność wektoryzacji wczytywanego obrazu. Im więcej wejść ma sieć neuro-
nowa, tym dokładniej będzie próbkowany obraz. 

W zwiększaniu dokładności preprocessingu kryje się jednak pułapka. Kiedy liść jest odwzorowany 
bardzo dokładnie, sieć otrzymuje dużo więcej danych, pośród których istotne cechy odróżniające go 
od innych liści mogą stracić na wadze. W ten sposób sieć traci zdolność do generalizacji.

Do testów służyło nam 7 gatunków drzew liściastych: chmiel zwyczajny, dąb burgundzki, brzoza 
brodawkowata, kasztanowiec zwyczajny, klon pospolity, jarząb pospolity oraz wierzba krucha. Do 
nauki sieci używaliśmy po 4 grafiki na każdy gatunek, pozostałe obrazy były wykorzystywane do 
rozpoznawania przez nauczoną już sieć. Łącznie używaliśmy 46 bitmap. Niektóre gatunki były we-
wnętrznie  dość zróżnicowane,  np.  jarząb,  którego wszystkie  5  grafik  było  zupełnie  różne,  jeśli 
wziąć pod uwagę sam obrys liści. Inne zaś były bardzo podobne do siebie, jak np. dąb burgundzki. 
Dodatkowo chmiel zwyczajny był dość zbliżony pod względem kształtu liścia do brzozy brodawko-
watej. Reszta gatunków różniła się między sobą trochę bardziej.

Uczenie odbywało się do momentu osiągnięcia docelowej wielkości błędu na wyjściu, ustalonego 
na 0,0001. Parametry WU i WM były równe odpowiednio 0.5 i 0.1. Przy tych parametrach prak-
tycznie  pewne  było,  że  każdy  z  obrazów,  którego  nauczyła  się  sieć,  będzie  rozpoznawany  z 
prawdopodobieństwem przynajmniej 95%. 

Ciekawą  właściwość  zaobserwowaliśmy sprawdzając,  jaką  „pojemność”  może  mieć  najprostsza 
sieć neuronowa, składająca się jedynie z 20 neuronów wejściowych oraz 7 wyjściowych. Jak się 
okazało, była ona w stanie nauczyć się prawidłowo rozpoznawać wszystkie 46 grafik, jeśli podawa-
no je w procesie nauczania. Natomiast kiedy sieć ta została nauczona prawie wszystkich grafik, 
była w stanie rozpoznać egzemplarze dla siebie nie znane, jeśli były mocno podobne do tych już na-
uczonych. Przy większej liczbie warstw i neuronów w każdej z nich, „pamięć” sieci w oczywisty 
sposób się zwiększa, więc z całą pewnością można było stwierdzić, że przy każdej bardziej rozbu-
dowanej  strukturze  sieci  będzie  można oczekiwać  równie  dobrych,  jak nie  lepszych,  wyników. 
Przewidywania te się oczywiście sprawdziły.

Najlepsze wyniki udało się uzyskać dla dwóch warstw ukrytych, z których każda składała się z 50 
neuronów, przy warstwie wejściowej mającej również tę samą ich liczbę. Przy tej konfiguracji i 
przy użyciu „standardowego” zestawu 28 grafik prawidłowo było rozpoznawanych 43 na 46 obra-
zów, co jest wynikiem bardzo dobrym. Sieć była gotowa po około 260 iteracjach, a więc szybko. 
Wskazuje to na skuteczny mechanizm uczenia sieci. 

Zmniejszenie liczby warstw ukrytych do jednej przy tej samej liczbie neuronów składających się na 
nią zaowocowało dużym przyspieszeniem uczenia. Teraz sieć była nauczona już po niecałych 100 
iteracjach. Pogorszyło to niestety jakość rozpoznawania, bo sześć grafik zostało źle rozpoznanych, 
w tym nawet jeden obraz dębu burgundzkiego. Zaznaczyć należy, że w standardowej konfiguracji 
28 z 46 grafik rozpoznawane jest zawsze poprawnie, więc w tym wypadku rozpoznawalność można 
ocenić na 67% (w ten sposób najlepszy uzyskany wynik to 83%).
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Taki sam stopień rozpoznawalności otrzymano zwiększając liczbę neuronów wejściowych (wejść 
sieci) do 100. Widoczna jest tu dużo większa specjalizacja sieci, kosztem zdolności do generaliza-
cji. Co ciekawe, proces uczenia trwał w tym wypadku krócej, bo tylko przez około 180 iteracji. 

Kiedy dodaliśmy trzecią warstwę ukrytą, okazało się, że proces uczenia nie przechodzi już tak ła-
two, jak przy mniejszej liczbie warstw. W jednym przypadku sieć najwidoczniej wpadła w „głębo-
kie” minimum lokalne, bo nie dało się jej nauczyć przy takich parametrach, jak ustalono na począt-
ku. Drugie uruchomienie przyniosło lepszy skutek i po 500 iteracjach sieć była gotowa. Rezultaty 
rozpoznawania nie były jednak wystarczająco zadowalające – 5 liści zostało źle zaklasyfikowanych.

Działając znowu na sieci z dwoma warstwami ukrytymi, zmniejszyliśmy liczbę neuronów w drugiej 
warstwie ukrytej do 20. Sieć uczyła się tak samo szybko, jak przy najlepszej znalezionej konfigura-
cji. Rozpoznawała też poprawnie tyle samo liści, ale te nieznane były klasyfikowane z mniejszym 
prawdopodobieństwem, niż w wersji najlepszej. Należy więc uznać tę konfigurację za gorszą.

Podobnie, jak w poprzednim przypadku, zwiększenie liczby neuronów w warstwie ukrytej też nie 
przyniosło  dobrego  rezultatu.  Tutaj  jednak  można  było  zaobserwować  większe  obniżenie 
elastyczności przy rozpoznawaniu liści, gdyż źle zostało zaklasyfikowanych ich 5 sztuk. 

W kolejnej części testów badano rozpoznawalność liści uszkodzonych na różne sposoby.
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Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że sieć charakteryzuje się małą wrażliwością na:

Otwory wykonane wewnątrz liści, w przypadku gdy sieć nie została nauczona 
rozpoznawania gatunków o skomplikowanej strukturze środka liścia (np. Jarząbu)

Ubytki na brzegach liści oraz zmianę gładkości krawędzi, jeśli zachowane zostały 
zarysy kształtu

Uszkodzenia wewnętrznej strony liścia, o ile nie są zbyt rozległe

Ucinanie górnej części liścia, o ile nie zostanie on zbyt upodobniony do innego 
nauczonego gatunku

Przesunięcie liścia na wczytywanej grafice

Zmiany koloru liścia

Wynik zostanie zafałszowany w przypadku:

Wycięcia głębokiego otworu w krawędzi

Zniszczenia wewnętrznej strony liścia sięgającego krawędzi

Usunięcia ogonka liścia

Odcięcia prawej lub lewej części liścia

Zbyt dużego obrotu liścia
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7. Wnioski

Najczęstszym błędem popełnianym przy rozpoznawaniu liści przez sieć było błędne zakwalifikowa-
nie jednego z liści jarzęba do jednego z pozostałych gatunków. Był on na tyle różny od pozostałych 
obrazów liści swojego gatunku, że w żadnej konfiguracji nie udało się prawidłowo go rozpoznać. 
Kolejnym błędem było częste rozpoznawanie liści brzozy brodawkowatej jako chmielu zwyczajne-
go i na odwrót. Jest to jednak zrozumiałe ze względu na duże podobieństwo liści obu tych gatun-
ków.

Przyjęcie przemyślanych koncepcji związanych z przetwarzaniem danych wejściowych zaowoco-
wało bardzo dobrymi wynikami uzyskiwanymi przy rozpoznawaniu liści.  Zaznaczyć tutaj trzeba 
duży wkład wstępnej obróbki obrazów na efektywność działania sieci, ale również zaimplemento-
wane bardzo skuteczne algorytmy jej uczenia. W ten sposób dobrze prosperującą sieć neuronową 
można wygenerować w krótkim czasie i osiągnąć zadowalające efekty. 
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