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Neironu tīkli (piemērs)
Paldies Renāram Liepiņam par norādi.

http://playground.tensorflow.org/*
*) TensorFlow, the TensorFlow logo and any related marks are trademarks of 
Google Inc. 

Neironu tīkli (teorija)
Sk. kursa grāmatas sadaļas 5.3.1, 10.3, 11.4, kā arī 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multilayer_perceptron 
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network

Tas, ko datorzinātnē sauc par neironu tīklu (neural network, vai multilayer 
perceptron - vairākslāņu perceptrons) ir uzbūves ziņā vienkāršs un elegants 
modelēšanas līdzeklis.

Aplūkosim vienkāršu neironu tīkla piemēru, kas ieejā saņem 4 
skaitļus x1 , x2 , x3 , x4 , bet izejā ģenerē vienu skaitli y. Katrs tāds
tīkls realizē kādu funkciju

y=H (x1 , x2 , x3 , x4) .

Ja šai funkcijai ir maz dažādu iespējamo vērtību (piemēram, 
divas), tad tīkls strādā kā klasifikators.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Multilayer_perceptron
http://playground.tensorflow.org/
http://www.amazon.com/Principles-Machine-Learning-Springer-Statistics/dp/0387981349
http://www.amazon.com/Principles-Adaptive-Computation-Machine-Learning/dp/026208290X
http://www.amazon.com/Principles-Adaptive-Computation-Machine-Learning/dp/026208290X
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0


Zīmējums no kursa grāmatas 153.lpp.:

Sk. arī Google attēlus neural network

Uzdevums, kas jārisina neironu tīklam parasti ir tāds pats kā 
klasifikācijas un regresijas algoritmiem.

Mums ir darīšana ar kādu funkciju y=F (x1 , x2 , x3 , x4) , 

kuras vērtības ir zināmas daudziem mainīgo x1 , x2 , x3 , x4  
vērtību komplektiem bet vispārīgu funkcijas F 
formulu/algoritmu, kas derētu jebkurām x1 , x2 , x3 , x4 vērtībām,
uzrakstīt mēs neprotam.

Pieņemsim, ka n dažādiem argumentu komplektiem

xi=(x1 i , x2 i , x3 i , x4 i) mums ir dota tabula ar funkcijas

y=F (x1 , x2 , x3, x4) vērtībām: y1 , ... , yn . To sauc par 

“treniņa kopu”:

x1 x2 x3 x4 F

x1 x11 x21 x31 x41 y1

x2 x21 x22 x32 x42 y2



... ... ... ... ... ...

xn x1 n x2n x3 n x4 n yn

Un mēs gribam neironu tīklam "iemācīt" mums nezināmo 
funkcijas F vispārīgo algoritmu (vismaz tuvināti, t.i. atļaujot 
nelielas kļūdas).
Un izrādās, ka neironu tīkli tiešām spēj mācīties, jo tiem ir struktūra, kas satur daudz
parametru, kuru vērtības mēs varam mēģināt pielāgot, lai tīkla rēķinātā funkcija

y=H (x1 , x2 , x3 , x4) būtu pēc iespējas tuvāk dotajai funkcijai

y=F (x1 , x2 , x3 , x4)
Mūsu piemērā tīklā ir:

a) Četri ieejas slāņa “neironi” (nodes), kas katrs saņem savu xi

vērtību un vienkārši pārsūta šīs vērtības kopijas katram nākamā 
slāņa neironam.  

b) Divi vidējā (vai hidden, slēptā) slāņa neironi, kuri saņemtās
x1 , x2 , x3 , x4 vērtības pārstrādā divās starpvērtībās saskaņā ar 

formulām:

s1=h(a11 x1+a12 x2+a13 x3+a14 x4+b1) ;

s2=h(a21 x1+a22 x2+a23 x3+a24 x4+b2) .



Šie 10 koeficienti aij ,bi  ir neironu tīkla parametri, kuru 
vērtības varēsim mainīt, lai tīklu "apmācītu" konkrētam 
uzdevumam, bet h(x) būs fiksēta funkcija, t.s. neirona 
aktivācijas (jeb transformācijas) funkcija (sk. tālāk).

c) Viens izejas slāņa "neirons", kas saņem no vidēja slāņa divas 
vērtības s1 , s2 un pārstrādā tās tīkla izejas vērtībā ŷ saskaņā ar 
lineāru formulu:

ŷ=c1 s1+c2 s2+d .
Šie 3 koeficienti būs vēl 3 neironu tīkla parametri, kuru 
vērtības varēsim mainīt, lai tīklu "apmācītu" konkrētam 
uzdevumam.

Kopā tātad mūsu tīklam būs 13 parametri. 

Matricu un vektoru terminos: ŷ=cT h(A x+b)+d , kur x ir  4-
dimensiju vektors, A ir 2x4 matrica, bet b , c ir 2-dimensiju 
vektori.

Ja funkciju h(x) paņemsim lineāru, piemēram, h( x)=bx+c , tad:

y=c1((a11 x1+a12 x2+a13 x3+a14 x4+b1)b+c )+c2((a21 x1+a22 x2+a23 x3+a24 x4+b2)b+c)+d ,

un mūsu tīkls rēķinās lineāru funkciju no x1 , x2 , x3 , x4 . Tāds tīkls spēs 



"iemācīties" aproksimēt tikai lineāras funkcijas (dažos uzdevumos tas ir vajadzīgs).

Tāpēc neironu tīklā vajag ievest nelinearitāti, 
ņemot par aktivācijas funkciju h(x) kādu 
nelineāru funkciju. 
Neironu tīklu sākuma gados visbiežāk izmantoja t.s. loģistikas 
funkciju (jeb sigmoīdu):

h( x)= 1

1+e−x .
Kas tā par funkciju?

Sk. grafikus Activation function Vikipēdijā. 

h(0)=1/2;

h(−∞)→0 (ļoti strauji);

h(+∞)→1 (arī – ļoti strauji);

atvasinājums ir viegli aprēķināms:

dh
dx

=h(x)(1−h(x))  (tas atvieglo gradientu analītiskus aprēķinus).

T.i. šī funkcija saņemto argumenta vērtību x pārveido par skaitli, kas atrodas 
intervālā (0, 1). 

Pēc tam vairāk izmantoja hiperbolisko tangensu tanh(x).

Bet par vispopulārāko šobrīd ir kļuvusi ļoti vienkāršā funkcija x+=max (0 , x) , 

jeb ReLU (rectified linear unit): 

Mūsu piemēra tīkls rēķinātu šādu funkciju:
Sigmoīdam:

H (x1 , x2 , x3 , x4) =

c1

1+e−(a11 x1+a12 x2+a13 x3+a14 x4+b1)
+

c2

1+e−(a21 x1+a22 x2+a23 x3+a24 x4+b2)
+d .

ReLU:

H (x1 , x2 , x3 , x4)=c1 max (0 , a11 x1+a12 x2+a13 x3+a14 x4+b1) +
c2max(0 , a21 x1+a22 x2+a23 x3+a24 x4+b2)+d .

Mainot 13 parametru vērtības, mēs varam likt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks)
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function


tīklam “mācīties”...
T.i. varam pamēģināt piemeklēt parametru vērtības tā, lai tīkla 

rēķinātā funkcija H (x1 , x2 , x3 , x4) pēc iespējas labāk 

aproksimētu iepriekš doto funkciju

 y=F (x1 , x2 , x3 , x4) ,

kuras vērtības mums daudzos punktos ir zināmas, bet kurai 
vispārīgu formulu uzrakstīt neprotam. 

Skatoties uz H (x1 , x2 , x3 , x4) formulu, redzam, ka 4-dimensiju telpas 

punktam (x1 , x2 , x3 , x4) attālinoties no koordinātu sākuma, funkcijas H 

uzvedība ir visai “stīva”: sigmoīdam H vērtība parasti tiecas uz c1+d , vai  uz

c2+d , vai uz c1+c2+d , bet ReLU tā pārāk bieži ir nulle. 

Toties ierobežotā apgabalā, piemēram, 4-dimensiju kubā 

−1≤x1 , x2 , x3 , x4≤1 ,

mainot parametrus, H izturēšanās jau ir visai daudzveidīga.

Tas nozīmē, ka mums ir jāorientējas uz funkciju 
modelēšanu ierobežotā apgabalā, tikai tur neironu 
tīkla uzvedība būs pietiekami daudzveidīga, lai varētu aproksimēt
visdažādākās funkcijas F.  

Vispārīgais gadījums
Protams, paliekot tikai pie 13 (t.i. maza skaita) parametriem, 
sasniedzamā modelēšanas precizitāte būs diezgan ierobežota arī 
mazos apgabalos.

Bet var pierādīt t.s. universālās aproksimācijas teorēmu:

Ja neironu skaitu tīklā ir atļauts neierobežoti 
palielināt, tad, atbilstoši izvēloties parametru 
vērtības, jebkurai “pieklājīgai” funkcijai 
dotajā ierobežotajā apgabalā var izveidot 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_approximation_theorem


neironu tīklu ar vienu slēpto slāni, kas to 
aproksimēs ar jebkuru uzdoto precizitāti.
Citiem vārdiem, neironu tīkli ir universāls modelēšanas 
līdzeklis.

Vairāk un precīzāk par šo teorēmu – sk. tālāk.

Uz šīs teorēmas konstatētā fenomena balstās visi fantastiskie 
dziļās mašīnmācīšanās sasniegumi. 

Formulas vienslāņa neironu tīkla vispārīgajam gadījumam:

mums ir n ieejas neironi x1 , ... , xm , m vidējā slāņa neironi ar 
aktivācijas funkciju h, un viens izejas neirons.

Šādam tīklam ir n+mn+m+1 parametrs un tas rēķina 
funkciju:

ŷ=∑
j=1

n

c j h(∑
i=1

m

aij x i+bi)+d .

Matricu un vektoru terminos: ŷ=cT h(A x+b)+d , kur x un b ir 
n-dimensiju vektori, A ir mxn matrica, bet b ir n-dimensiju 
vektors.

Divslāņu tīklam:
Google attēli: neural network formulas

Pirmā vidējā slāņa izejā ir vektors h(A1 x+b1) , otrā slāņa izejā 
– vektors h(A2 h(A1 x+b1)+b2) , un tīkla izejā – skaitlis:

ŷ=c h(A2 h(A1 x+b1)+b2)+d .

Vēl vispārīgākā gadījumā:

vidējo slāņu skaits var būt vēl lielāks (deep learning);

izejā var būt nevis viens skaitlis bet vektors (kā tensorflow 
playground zilā un oranžā izeja);



slāņu sadarbība var būt sarežģītāka (piemēram, nākamais slānis 
savus rezultātus nodod ne tikai uz priekšu, bet arī atpakaļ, t.s. 
recurrent neural networks).  
Google attēli: 

recurrent neural networks

convolutional neural networks (ieskats – kā būvē reāli jaudīgus neironu tīklus)

Neironu tīkla apmācība
[Tas nav nekas mistisks...]

Pieņemsim, ka  n dažādiem argumentu komplektiem

xi=(x1 i , x2 i , x3 i , x4 i) mums ir zināmas funkcijas

y=F (x1 , x2 , x3, x4)
vērtības: y1 , ... , yn .

Pie tām pašām argumentu vērtībām, katram mūsu piemēra tīkla 
13 parametru

 a11 , a12 , a13 , a14 , b1 , a21 , a22 , a23 , a24 , b2 , c1 , c2, d

vērtību komplektam atbildīs cits izejas vērtību komplekts:

ŷ1 , ... , ŷn :

F H

x1 x11 x21 x31 x41 y1 ŷ1

x2 x21 x22 x32 x42 y2 ŷ2

... ... ... ... ... ... ...

xn x1 n x2n x3 n x4 n yn ŷn

Aproksimācijas precizitāti mēs varētu vērtēt, piemēram, ar vidējo
kvadrātisko kļūdu: 

S=1
n
∑
i=1

n

( ŷ i−y i)
2 .



Summēšana te notiek pa visiem n treniņa kopas piemēriem: ieejā 

tīkls saņem n  4-dimensiju vektorus x1 , ... , xn , kam atbilst 

funkcijas F “pareizās” vērtības y1 , ... yn . Savukārt, tīkls šos 

vektorus x1 , ... , xn pārveido “pa savam”, izdodot skaitļus

ŷ1 , ... ŷn . 

Šeit y i ir fiksēti skaitļi, bet ŷ i ir funkcijas no mūsu tīkla 13 

parametriem, t.i. kopumā arī kļūda S ir šo 13 argumentu funkcija:

S (a11 , a12 , a13 , a14 ,b1 , a21 , a22 , a23 , a24 , b2 ,c1 , c2 , d )

Izvēloties tīkla parametru vērtības, mums šo 
mērķa funkciju S vajadzētu minimizēt.  
Apmācības process izskatās šādi:

Sākumā izvēlamies mūsu 13 parametru nejaušas vērtības, un 
aprēķinām, kādus rezultātus visos n punktos izdod tīkls, un kāda 
sanāk kļūda S. Droši vien, tā būs bijusi slikta parametru vērtību 
izvēle. Ko tad varētu darīt tālāk? 

Saprātīgi (sekojot kādam algoritmam) mums vajadzētu koriģēt 
parametru vērtības un atkal sarēķināt, kāda sanāk kļūda S. 
Katru tādu korekcijas soli sauc par epohu. Ir jāizgudro tāds 
parametru korekcijas algoritms, kas ļautu samazināt kļūdu S līdz 
minimumam.

S mums ir jāuztver kā funkcija, kas pieņem savas vērtības 
13-dimensiju telpas punktos. Un mūsu "tīkla apmācības" 
procesa uzdevums ir atrast šīs telpas punktu, kurā S vērtība būtu 
pēc iespējas mazāka. 

Tātad neironu tīkla apmācība nozīmē daudz-
argumentu funkcijas minimizāciju. 



Procesu padara sarežģītu:

S izteiksmes sarežģītība (analītiska minimizācija ar atvasinājuma 
pielidzīnāšanu nullei nav iespējama);

S var būt (un parasti arī ir!) daudz lokālu minimumu.
Google attēli: local minima

[Minimuma meklēšanu sākam ar nejauša punkta x0. Kurā virzienā no sasniegtā 
punkta meklēt minimumu? Funkcijas S atvasinājums S'(x) parāda, kurā virzienā no
x funkcija aug. Tātad pēc x ir jāaplūko punkts x – δ S'(x), kur lielumu δ ir jāprot 
izvēlēties... 

Bet tā varam nonākt lokālā minimumā. Ja tas neapmierina – būs jāizmēģina cits 
nejauši izvēlēts meklēšanas sākuma punkts utt.

Vairāku argumentu gadījumā funkcijas minimumus var meklēt ar 
t.s. gradienta metodi (gradient descent). Kurā virzienā no kāda 
mūsu 13-dimensiju telpas punkta meklēt minimumu? Funkcijas 
S gradients dotajā telpas punktā c ir jāaprēķina kā 13 sarežģītu 
izteiksmju vērtības:

 g (c)=∇ S=grad S=( ∂ S
∂aij

, ... ,
∂ S
∂bi

, ... ,
∂S
∂ ci

,
∂ S
∂d

) .

2-dimensiju telpā tas būtu:

g (c)=grad S=∇ S=(∂ S
∂ x

,
∂S
∂ y

)

Gradients ir vektors, kas rāda, kurā virzienā no punkta c funkcija 
S pieaug visstraujāk.
Google attēli: gradient vector

Tātad uz minimumu vislabāk būtu iet vektoram g(c) pretējā 
virzienā, t.i. no punkta c ir jāpāriet uz punktu

c−δ g (c) ,
kur procesa parametram learning rate δ ir jābūt pietiekami 
mazam, lai mēs "nepaskrietu" minimumam garām, bet ne tik 
mazam, lai līdz minimumam būtu jāveic pārāk liels soļu skaits 

(t.i. arī te vajadzīga īpaša izvēles metode). Reāli šī operācija 
nozīmē parametru vērtību koriģēšanu – vektora c 13 
komponentu vērtību c vietā nāk vektora c−δ g (c) 13 
komponentes. Pēc tam seko tāds pats nākamais solis utt.



Minimuma punktā c gradients g(c)=0. Bet tas var
būt lokāls, nevis globāls minimums! Ja sasniegtā S 
vērtība mūs neapmierina, tad jāizmēģina cits meklēšanas sākuma 
punkts, utt.

Un, ja ar 13 parametriem sasniegtais galarezultāts (vidējās kļūdas
lielums) mūs neapmierinās, tad būs jāmēģina pāriet no 2 neironu 
uz 3 neironu tīklu, utt., varbūt, ievedot pat vairākus vidējos 
slāņus (atgriežamies pie http://playground.tensorflow.org/).

Bet lielam neironu skaitam aprēķinu process kļūst ļoti apjomīgs, 
un tad arī te būs jādomā par optimizāciju...

Tādējādi, neironu tīkla apmācība nav nekāds 
mistiski gudrs, kaut arī skaitļošanas ziņā 
sarežģīts un apjomīgs process – tā ir kļūdu 
funkcijas minimuma veiklāka vai mazāk 
veikla meklēšana daudz-dimensiju telpā.

Neironu tīklu apmācības (hiper-)parametri
Tīkla apmācības process sastāv no soļiem. Katrā solī tīkls saņem 
viena treniņa kopas objekta atribūtus, apstrādā tos un izejā izdod 
rezultātu.

Batch size – soļu skaits (t.i. apstrādāto objektu skaits), pēc kura 
notiek tīkla rezultātu salīdzināšana ar dotajiem pareizajiem 
rezultātiem, tiek aprēķināta vidējā kļūda, un notiek tīkla 
parametru pārrēķins (mērķis – kļūdu samazināt).  

Epochs – epohu skaits: cik reizes treniņa kopa ir jāapstrādā no 
sākuma līdz beigām
Batch size=1 – tīkla parametri tiks pārrēķināti katram treniņa kopas objektam. Šādu 
apmācības procesu sauc par stochastic gradient decent (SGD). Mūsdienu jaudīgās 
skaitļošanas ierīces šādu iespēju nodrošina. 

Batch size=treniņa kopas objektu skaits – tīkla parametri tiks pārrēķināti tikai epohu
beigās. Šādu apmācības procesu sauc par batch gradient descent.

Mini-batch gradient descent – vidējais variants starp šiem galējiem. 

Learning curve – grafiks, kurā attēlo kļūdu skaitu pēc katra batch’a.   

http://playground.tensorflow.org/


Learning rate = 0,3 (par cik mainīt parametrus katra solī, sk.  
augstāk komentārus par δ).

Decay = true (learning rate n-jā solī būs
0,3
n

).

Momentum = 0,2 (“inerce”): mainot parametru, tam papildus pieskaita 
0,2*parametra korekcija iepriekšējā solī, tas radot “inerci”, kas dažreiz labvēlīgi 
ietekmē konverģenci.

Backpropagation
Neironu tīklu gadījumā gradientu aprēķinus var paātrināt, 
izmantojot metodi, ko sauc par backpropagation.
Metode ir tehniski diezgan sarežģīta, bet tā ļauj samazināt gradienta aprēķināšanai 

nepieciešamo laiku, padarot lielu vairākslāņu neironu tīklu apmācību 
par reāli izpildāmu uzdevumu.

Universālās aproksimācijas teorēma
Neironu tīklu lietojumi balstās uz pārliecību, ka tie ir “universāls 

modelēšanas līdzeklis”. Precīzāk: neironu tīkli ierobežotā
apgabalā spēj labi aproksimēt jebkuru 
nepārtrauktu funkciju. Tieši tāpēc tos ir vērts mēģināt 
apmācīt.

Šī pārliecība kļuva par teorēmu diezgan vēlu – 1989.gadā:
George Cybenko. Approximation by superpositions of a sigmoidal function. 
MATHEMATICS OF CONTROL, SIGNALS, AND SYSTEMS (MCSS), Volume 2,
Number 4 (1989), 303-314.

Sk. arī  http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_approximation_theorem 

Cibenko pierādīja universalitātes teorēmu vienslāņa neironu tīkliem ar 
nepārtrauktām sigmoidālām aktivācijas funkcijām h, definējot tās šādi:

lim
x →−∞

h(x)=0 ; lim
x →∞

h(x )=1 .

Viena no tādām funkcijām ir mums jau zināmā loģistikas funkcija (sigmoīds).

Bet 1995.gadā divi ķīniešu pētnieki pierādīja savā ziņā 
visvispārīgāko iespējamo šīs teorēmas versiju:
Tianping Chen, Hong Chen. Universal approximation to nonlinear operators by 

https://www.researchgate.net/profile/Tianping_Chen
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_approximation_theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Cybenko
http://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation


neural networks with arbitrary activation functions and its application to dynamical 
systems. IEEE Transactions on Neural Networks, Volume:6 , Issue: 4, 1995, pp. 911-
917 (ir tiešsaistes kopija)

Viņi parādīja, ka neironu tīkli ar vienu vidējo slāni ir 
universāli, ja par neironu aktivācijas funkciju 
ņem jebkuru nepārtrauktu funkciju, kas nav 
polinoms. 
Tādas ir sigmoīds, sinuss, kosinuss, šobrīd populārā ReLU=max(0, x) utt.

Visas šīs funkcijas ir nelineāras. Tādā veidā jebkādas nelinearitātes 
(kas nav polinoms) ieviešana padara neironu tīklus par 
universālu modelēšanas līdzekli.
Lielāku kolekciju sk.Wikipēdijā Activation function. 

Universālās aproksimācijas teorēma (jebkurai nepārtrauktai 
aktivācijas funkcijai h, kas nav polinoms). Atbilstoši izvēloties 
vidējā slāņa neironu skaitu r un atbilstoši izvēloties parametru 
vērtības, jebkurai dotai nepārtrauktai funkcijai f dotajā 
ierobežotajā apgabalā D var izveidot neironu tīklu ar vienu 
vidējo slāni, kas aproksimē f ar uzdoto precizitāti ε. 

Formālāk:
∀ h∀ D ∀ϵ>0∃r ∃aij ∃bk ∀ f ∃ck ∃d ∀ x1, ... , x p∈D

|f ( x1 , ... , x p)−∑
k=1

r

ck [ f ]h(∑
j=1

p

aij x j+bk)−d [ f ]|<ϵ .

Formulas vektoriālais pieraksts:

| f (x )−∑
k=1

r

ck [ f ]h(a i x+bk)−d [ f ]|<ϵ ,

vai

|f (x )−c [ f ]h(A x+b)−d [ f ]|<ϵ .

Šeit:

p – ieejas neironu skaits;

https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
https://www.researchgate.net/publication/3302007_Universal_approximation_to_nonlinear_operators_by_neural_networks_with_arbitrary_activation_functions_and_its_applications_to_dynamic_systems
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=8889
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=72


r – neironu skaits vidējā slānī;

h – jebkura aktivācijas funkcija (nepārtraukta, nav polinoms);

D – ierobežots [kompakts]  p-dimensiju telpas apgabals;

 f – jebkura nepārtraukta funkcija (ja risinām klasifikācijas uzdevumu, tad 
modelējam nepārtrauktu funkciju, kas “uzmin” klases numura aptuvenu vērtību).

Ievērosim kvantoru secību šajā formulā: vajadzīgo neironu 
skaitu r un koeficientus aij un bk (matricu A un vektoru b) nosaka 
tikai aktivācijas funkcija h, apgabals D un prasītā aproksimācijas 
precizitāte ε, un tie nav atkarīgi no aproksimējamās funkcijas f. 
No funkcijas f ir atkarīgi tikai koeficienti ck, d.

Bet kāpēc te tāda īpaša negatīva loma ir polinomiem? 

Piemēri: 

1) Ja neironu transformācijas/aktivācijas funkcija ir lineāra:

h(x)=ax+b , tad visi ar to būvētie neironu tīkli (pat ar 
daudziem vidējiem slāņiem) rēķina tikai lineāras funkcijas. 

2) Ja neironu transformācijas/aktivācijas funkcija ir kvadrātisks 

polinoms: h(x)=ax2+bx+c ,

tad visi ar to būvētie viena slāņa neironu tīkli rēķinās tikai 
kvadrātiskus polinomus.  
Un vispār:

Ja par transformācijas/aktivācijas funkciju ņemam k-tās pakāpes 
polinomu, tad tīkls ar m vidējiem slāņiem spēj rēķināt tikai 
polinomus ar pakāpi, kas nepārsniedz mk. Tas nozīmē, ka šādi 
neironu tīkli, ja tiem ierobežojam vidējo slāņu skaitu, nebūs 
universāli.
Pierādījums (aptuvens). Funkcijas f vērtības skaitā mk+1 izvēlamies tā, lai tās 
pieņemtu  polinoms P, kura pakāpe ir precīzi mk. Tāds ir tikai viens (ir tāda 
teorēma). Pievienojam klāt vēl vienu f vērtību, kas atsķiras no attiecīgās P vērtības 
vairāk par 2ε. Tīkls no m slāņiem ar k neironiem katrā slānī šādu funkciju 
aproksimēt nespēj (?).] 

Neatrisināta (?) problēma. Bet, ja vidējo slāņu skaitu neierobežosim, un par 
neirona transformācijas/aktivācijas funkciju ņemsim jebkuru 2-ās vai augstākas 



pakāpes polinomu, vai tādiem tīkliem varēsim pierādīt universālās aproksimācijas 
teorēmu?

Barrona teorēma
1993.gadā Andrew Barron publicēja vēl stiprāku rezultātu: ja 
funkcijai f ir dota treniņa kopa no n datu punktiem, tad var 
uzbūvēt tādu neironu tīklu ar vienu vidējo slāni un r 
[sigmoidāliem] neironiem tajā, ka modelēšanas vidējā integrālā 
kvadrātiskā kļūda (MISE) būs

O(
C f

2

r
)+ O (rp

log n
n

) ,

kur Cf ir konstante, kas atkarīga tikai no funkcijas f (un raksturo 
tās “negluduma pakāpi”).

Ja ņemam neironu skaitu vidējā slānī: r=√ n
p log n

,

tad vidējā integrālā kvadrātiskā kļūda būs O (√ p log n
n

) , t.i.

tā tiecas uz nulli, datu punktu skaitam n augot, bet neironu skaits 
r aug daudz lēnāk – kā √n !

[Prieku par šo rezultātu mazina apziņa, ka kļūdas lielums Barrona teorēmā ir 
atkarīgs no funkcijas f negluduma. Jo, ja negludums ir ierobežots, tad datu punktu 
skaita palielināšana kādā brīdī vairs daudz jauna nedod...]

Bet reālos praktiskos uzdevumos rezultāti sanāk vēl daudz daudz 
labāki!
A. R. Barron. Universal approximation bounds for superpositions of a sigmoidal function. 
IEEE Transactions on Information Theory, 39(3): 930-945, 1993 

A. R. Barron. Approximation and estimation bounds for artificial neural networks. 
Machine Learning, Vol.14 (1994), pp.113-143.

Bet šo rezultātu vajadzētu saukt 3 autoru vārdos: Bernard Maurey (1981, iegūts, bet 
nepublicēts), Lee K. Jones (1992, rediscovered), Andrew Barron (1993, refined).

Kas ir MISE:

http://pages.cs.wisc.edu/~brecht/cs838docs/93.Barron.Universal.pdf
http://www.stat.yale.edu/~arb4/


MISE=
∫
D

( f − f̂ )2 dV

∫
D

dV
.

Kas ir lielums Cf?

Tas raksturo funkcijas f “negluduma pakāpi” un tiek rēķināts 
šādi: 

f̂ (ω)=∫
R p

e−iωT x f (ω)d ω , funkcijas f Furjē transformācija;

C f =∫
Rp

|ω|
1
|̂f (ω)|d ω , kur |ω|

1=∑
j=1

p

|ω j| .

Barrona teorēma attiecas tikai uz tām 
funkcijām f, kam Cf ir galīgs lielums! Savā 
1993.gada rakstā viņš min tādu funkciju 18 klases.
[Kāds te sakars ar Furjē rindu konverģences ātrumiem? Sk.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series#Convergence 

un https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_Fourier_series .]

Kā universalitātes teorēmu pierāda?
Tas ir eleganti aprakstīts Michael A. Nielsen grāmatā, sk. 
http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap4.html, sk. 4.nodaļu).

Bet es gribēju šo nelinearitātes fenomenu izpētīt pats un no pašiem pamatiem, vēl 
pirms lasīt šo nodaļu.

Lūk, kas man sanāca (starp citu, sanāca līdzīgi Cibenko un Nīlsenam).

Vispirms aplūkosim vienkāršāko gadījumu: neironu tīklus ar 
vienu ieeju x, vienu vidējo neironu slāni un vienu izeju y. Šāds 
tīkls rēķina kādu viena argumenta funkciju F(x). 

i-tais neirons saņem ieejā x vērtību, izrēķina ai x+bi , un tad 

padod uz izeju vērtību h(ai x+bi) .

Tīkla izejā šīs saņemtās vērtības lineāri kombinē, izdodot izejā

ŷ=∑
i

cih(ai x+bi)+d .

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap4.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_Fourier_series
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series#Convergence


Vispirms par h(x) ņemsim vienkāršu slīpu pakāpienveida 
funkciju: h(x)=0, ja x≤0, h(x)=1, ja x≥1, un h(x)=x, ja 0≤x≤1. 
[Bilde.]

Tad sekojošā teorēma ir gandrīz triviāla:

Teorēma. Var uzbūvēt neironu tīklu ar vienu 
vidējo slāni ar n neironiem tajā, kas dotajām n+1
ieejas vērtībām izrēķina (precīzi!) dotās izejas 
vērtības. 
Lai no tikko pierādītās speciālās universalitātes teorēmas izvestu 
aproksimācijas teorēmas vispārīgo gadījumu, vajag:

1) Iemācīties no jebkuras visur definētas [nepārtrauktas] 
funkcijas, kas nav polinoms, “izlocīt” tuvinātu pakāpienveida 
funkciju. Konkrētām funkcijām tas nav grūti (piemēram, sinusam vai kosinusam).
Bet vispārīgais gadījums (patvaļīgam ne-polinomam) ir sarežģīts: pierādījums ir 
nekonstruktīvs, un no pretējā (ja funkcijas h neironu tīkli nav universāli, tad h ir 
polinoms), un izmanto slavenas funkcionālās analīzes teorēmas. 

2) Vispārināt mūsu konstrukciju vairāku argumentu funkciju 
gadījumam. Tas gan nav grūti, sk. minēto Nīlsena grāmatas 4.nodaļu.

Pierādījums. Sakārtosim dotās x vērtības augošā secībā:

x1<...<xn<xn+1 , dotās y vērtības apzīmēsim ar

y1 , ... , yn , yn+1 . Mūsu tīkls rēķinās slīpu pakāpienveida 

funkciju, kuras grafiks iet caur prasītajiem punktiem. Šo funkciju 
veidosim kā slīpu pakāpienu summu.

1) Vispirms i-tā neirona parametrus ai , bi  piemeklēsim tā, lai 

funkcija h(ai x+bi) būtu pakāpiens no 0 uz 1 starp punktiem

xi , xi+1 :

ai x i+bi=0 ; ai xi+1+bi=1 ;

ai(xi+1−xi)=1 ;bi=−ai xi ;



ai=
1

xi+1−xi
;bi=−

xi
xi+1−xi

.

2) Ja tagad ņemsim ci= y i+1−y i , tad i-tā pakāpiena 

augstums (starp xi , xi+1 ) būs y i+1−y i . 

3) Pakāpienus summējot, sākam ar 0, bet k-tā pakāpiena beigās 

būsim pacēlušies līdz yk+1−y1 . Tiešām:

pirmais pakāpiens: y2−y1 ;

pirmais plus otrais: ( y2−y1)+( y3− y2)= y3−y1 ; utt. 

4) Tātad, ja ņemsim d= y1 , tad mūsu mūsu tīkls rēķinās 

gabaliem lineāru funkciju, kas visiem dotajiem n+1 punktiem

xi pieņem precīzi dotās vērtības y i . Q.E.D.

Piezīme. Šajā pierādījumā izmantotā konstrukcija ir līdzīga tai, ko izmanto t.s. Riša 
(F. Riesz) teorēmas pierādījumā (funkcionālajā analīzē):

sk. Wikipedia Riesz–Markov–Kakutani representation theorem. 

Vēl īsāks pierādījums
[Nokopēts no funkcionālās analīzes mācību grāmatas.]

Aplūkosim tikai viena argumenta funkciju aproksimāciju segmentā [0, 1].

Par h(x) ņemsim arī vienkāršu pakāpienveida funkciju ar pārtraukumu:

 h(x)=0, ja x<0, un h(x)=1, ja x>=0. [Bilde]

Mūsu tīkls ieejā saņem x, tajā būs n vidējā slāņa neironi un i-jam (i=1..n) neironam 

padosim x− i
n

. Tā izejā saņemsim 0, ja x< i
n

, un 1, ja x≥ i
n

. Šos 

rezultātus summēsim ar koeficientiem f ( i
n
)− f ( i−1

n
) , tad pieskaitīsim klāt

f (0) un summu izdosim tīkla izejā kā rezultātu gn(x) . 

Tad:

0≤x< 1
n
→gn(x)= f (0) ;

https://en.wikipedia.org/wiki/Riesz%E2%80%93Markov%E2%80%93Kakutani_representation_theorem


1
n
≤x< 2

n
→gn(x)= f (0)+ f ( 1

n
)− f (0

n
)= f ( 1

n
) ;

2
n
≤x< 3

n
→gn(x)= f (0)+ f ( 1

n
)− f (0

n
)+ f ( 2

n
)− f (1

n
)= f ( 2

n
) ;

utt., t.i. visiem i=1..n:

i
n
≤x< i+1

n
→g n(x)= f ( i

n
) (t.i. arī gn(1)= f (1) ).

No sava tīkla esam ieguvuši pakāpienveida funkciju gn(x) , kura visiem i=0..n 

punktā x= i
n

pieņem vērtību f ( i
n
) .

Tas nozīmē, ka visiem x segmentā [0, 1], gn(x) tiecas uz f(x), ja n tiecas uz 
bezgalību. Q.E.D.

Neironu tīklu trūkumi?
Galvenais trūkums: ar viena slāņa neironu tīklu mēs varam iegūt,
piemēram, labu klasifikatoru, tā arī neko neuzzinot par 
mehānismu, kas aiz tā stāv.

Līdzīgi sanāk ar mūsu smadzenēm: daudzas lietas mums “labi 
sanāk”, bet, ar kādu mehānismu palīdzību tas tiek panākts, mēs 
pagaidām zinām ļoti maz.

Vairākslāņu (multi-layer) tīkli šai ziņā varētu piedāvāt vairāk: ja
mēs spējam analizēt datus, ko viens slānis nodod nākamajam, tad
izrādās, ka “tur kaut kas jau ir pamanāms”...

Līdz 2010.gadam vairākslāņu tīkli nebija praktiski izmantojami 
lielā aprēķinu apjoma dēļ, ko prasa to apmācības process reālu 
saraģītu uzdevumu risināšanai. Lūzums iestājās, kad tirgū 
parādījās lēti un ļoti ātri grafiskie procesori (sk. GPU, Graphical 
Processing Unit, Vikipēdijā).

Tagad to sauc:

Dziļā mašīnmācīšanās (deep learning)
Sk. Deep learning Vikipēdijā. 

Dziļās mašīnmācīšanās speciālisti pret universālās aproksimācijas

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit


teorēmu izturas nievājoši – kā pret kaut ko nevajadzīgu. Viņi 
atzīst, ka deap learning šobrīd ir  eksperimentāla inženierzinātne,
kur svarīgi ir iemācīties būvēt neironu tīklus, kas efektīvi risina 
dotos uzdevumus. 


