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Sztuczne sieci neuronowe budzą coraz większe zainteresowanie na całym 
świecie. Ich koncepcja powstała przed ponad pięćdziesięcioma laty na grun
cie interdyscyplinarnym, najpierw neurofizjologii i matematyki, a następnie bio- 
niki i biocybernetyki. Sieci neuronowe są metodą reprezentacji, a przede wszy
stkim przetwarzania i strukturalizowania informacji Prof. R. Tadeusiewicz, au
tor syntetyzującej monografii w języku polskim poświęconej sieciom neurono
wym, wyjaśnia, że są to „bardzo uproszczone modele mózgu” [10].

Główną ideą wykorzystywania własności neuronów i ich struktur jako natu
ralnych systemów przetwarzających informację jest przełamywanie ogranicze
nia wyrażającego się w sposobie przetwarzania informacji przez komputer, 
a mianowicie przetwarzania sekwencyjnego i prostego przechowywania infor
macji. Za cel postawiono sobie stworzenie teoretycznych (matematycznych) 
i technicznych środków przetwarzania równoległego, przy równoczesnym 
uczeniu się systemu [7j. Obecnie ta dziedzina badań i zastosowań sieci neuro
nowych nazywana jest neurokomputeringiem [1]1 lub neurokomputingiem [6].

Celem artykułu jest prezentacja sztucznych sieci neuronowych oraz prze
gląd niektórych prób ich wykorzystania w systemach wyszukiwania informacji 
(siw).

1. Rys historyczny
Używając sieci neuronowych jako systemów przetwarzania informacji czę

sto zapomina się o ich korzeniach, czyli o źródłach, z jakich wywodzi się ta no
woczesna technika. Podstawy neurokomputeringu opierają się na fundamen
talnych odkryciach biologów śledzących tajniki naszego mózgu.2 Biologiczny

1 Neurokomputering jest dyscypliną inżynierii związaną z sieciami neuronowymi jako niepro- 
gramowanymi adaptacyjnymi systemami przetwarzania informacji, które w odpowiedzi na zada
nie stawiane im ze strony ich otoczenia wytwarzają skojarzenia między obiektami [4],

2 Punktem wyjścia pionierskich teoretycznych i aplikacyjnych modeli struktur systemu ner
wowego, a nawet catego mózgu, powstałych w latach sześćdziesiątych były obserwacje funk
cjonowania prostych organizmów żywych, m.in. mózgu ośmiornicy, czy systemu wzrokowego 
kraba. W tym też okresie na Uniwersytecie w Stanford (USA) B. Widrow podjął próbę skonstru
owania sieci MADALINE (Multiple -  ADALINE) uznanej za pierwszą oferowaną komercyjnie kon
strukcję neurokomputera, budowanego przez ponad 20 lat i stosowanego w radarach, mode
mach i urządzeniach telekomunikacyjnych do tzw. adaptacyjnego przetwarzania sygnałów
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uktad nerwowy to złożona struktura z komórkami nerwowymi, czyli neuronami,
i połączeniami między nimi. Liczba komórek nerwowych w mózgu człowieka 
wynosi ok. 101 °, zaś liczba połączeń między nimi sięga 1015- Szybkość prze
twarzania informacji w mózgu wynosi ok. 1018 operacji na sekundę.

Rys.1. Neuron biologiczny [7]

Pojedynczy neuron (rys.1) składa się z jądra, wielu dendrytów, które stano
wią wejścia, i aksonu będącego jedynym wyjściem komórki nerwowej. Syna
psy umieszczone na końcach dendrytów i aksonu służą do przekazywania in
formacji. Akson danego neuronu połączony jest poprzez synapsy z dendryta- 
mi innych neuronów, ale z tylko jednym dendrytem każdego neuronu. Działa
nie biologicznej sieci neuronowej polega na tym, że każdy z dendrytów dostar
cza do komórki sygnał o danym poziomie, gdzie następuje kumulowanie tych 
sygnałów i jeśli sygnał osiągnie wartość progową, jest przewodzony przez sy
napsę do wejścia kolejnej komórki nerwowej. Jeśli będzie za słaby, komórka 
nie zostanie pobudzona. Mamy tutaj do czynienia z dwoma stanami komórki 
nerwowej: pobudzeniem i brakiem aktywności.

Jako pierwszą pracę, która zainspirowała powstawanie neurokomputerin- 
gu, wymienia się artykuł W. S. McCullocha, który wraz z W. Pittsem w 1943 ro
ku stworzył matematyczny model komórki nerwowej [3]. W oparciu o ten mo
del prowadzono dalsze badania dotyczące możliwości wzajemnie sprzężo
nych kilku sztucznych neuronów. Pod koniec lat czterdziestych D. O. Hebb, 
studiując zasady adaptacji w systemach neuronowych, wyjaśnił mechanizm 
pamiętania informacji przez biologiczne sieci neuronowe. Do wspomnianego 
modelu nawiązywały prace publikowane w latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych XX wieku podejmujące aspekty techniczne i biologiczne modelowania 
systemu nerwowego i/lub jego elementów

Ważnym rezultatem prowadzonych w latach pięćdziesiątych badań było 
zbudowanie w 1957 roku przez F. Rosenblatta i Ch. Whightmana z Cornell 
Aeronautical Laboratory (USA) pierwszej sztucznej sieci neuronowej nazywanej 
perceptronem (rys. 2). Była to pierwsza znana techniczna adaptacja pomysłu 
sieci neuronowych, którą stanowił układ częściowo elektromechaniczny (wagi 
ustawiane były przy pomocy potencjometrów sterowanych przez silnik) i czę
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ściowo elektroniczny (sumowanie pobudzeń), a jego zadaniem było rozpozna
wanie znaków alfanumerycznych i równoczesne uczenie się.

Rys.2. Struktura prostego perceptronu [7]

Sztuczne neurony wykorzystywane w technice sieci są oczywiście bardzo 
uproszczonymi modelami komórek nerwowych. Charakteryzują się one wystę
powaniem wielu wejść i jednego wyjścia jak na schemacie [10]:

Sygnały wejściowe Xj (i = 1,2...,n) oraz sygnał wyjściowy y mogą przybie
rać wartości z pewnego ograniczonego przedziału. Można przyjąć, że: 
Xj £ [-1, 1] dla każdego i oraz y e [-1, 1]. Sygnał wyjściowy związany jest z sy
gnałem wejściowym poprzez funkcję y = f(x-j , x2 ,..., xn). W najprostszym przy
padku może być rozważana jako funkcja liniowa, jak na schemacie [10]:

Xi -------------► W]

Xo -------------► W2 y
i

f (x i,....x n) ---------------------- ►

Xn ------------ ► wn

gdzie:
n

y =
i = i

Współczynniki Wj z powyższego schematu nazywają się wagami synap
tycznymi i mogą podlegać modyfikacjom w procesie uczenia się, co jest jed
ną z najważniejszych cech sieci neuronowych jako adaptacyjnych systemów
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przetwarzania informacji. We wszystkich zastosowaniach tych sieci widać po
daną wcześniej cechę podstawową: sieć uczy się odwzorowywać jakąś funk
cję, najczęściej wielu zmiennych. Ponieważ jest to aproksymacja a nie interpo
lacja, to sieć jest w stanie uogólniać wiedzę, wykrywać istniejące pomiędzy 
zmiennymi zależności. W procesie uczenia się sieć tworzy statystyczny model 
przyswajanej zależności (funkcji).

Pomimo iż z punktu widzenia zasadniczego celu działanie perceptronu nie 
było zadawalające, był to ogromny sukces w tym zakresie. Eksperyment z per
ceptronem wywołał zainteresowanie na całym świecie, a jego zastosowanie do 
rozwiązywania tak różniących się problemów jak prognoza pogody, analiza 
elektrokardiogramu czy „sztuczna” wizja wydawało się potwierdzać, że został 
opracowany klucz do budowy sztucznej inteligencji.

Przełomowym momentem w rozwoju teorii sieci neuronowych było opubli
kowanie w 1969 roku przez M. L. Minsky’ego i S. A. Paperta książki, w której 
udowodniono, że neuronowe sieci jednowarstwowe typu perceptron posiada
ją ograniczone możliwości zastosowań. Dopiero po piętnastu latach znalezio
no rozwiązanie tego problemu. Były nim nieliniowe sieci warstwowe, zwane też 
perceptronem wielowarstwowym.

Perceptron wielowarstwowy jest złożony z wielu jednostek przetwarzają
cych (sztucznych neuronów), z których każdy wykonuje ważone sumowanie 
obserwowanych sygnałów wyjściowych, przekazując na wyjście ich nieliniową 
funkcję, zwaną funkcją aktywacji (rys. 3).

Sygnały wejściowe Sygnał

(Synapsy)

Rys.3. Schemat aktywacji neuronu [2]

Neurony są zorganizowane w warstwy w taki sposób, że wyjścia neuronów 
z warstw poprzedzających stanowią wejścia innych neuronów z wyższych 
warstw. Wyróżniona jest jedna warstwa neuronów, zwana wyjściową, z której 
sygnały wyjściowe są wyprowadzone na zewnątrz. Pozostałe warstwy nazywa
ne są warstwami ukrytymi. W perceptronie wielowarstwowym występują wy
łącznie połączenia jednokierunkowe pomiędzy neuronami z sąsiadujących ze 
sobą warstw.

Wykazano, że używając perceptronu z pojedynczą warstwą ukrytą, można 
aproksymować dowolną ciągłą i ograniczoną funkcję, przy czym funkcja akty
wacji neuronów w warstwie wyjściowej powinna być liniowa. Proces modelo
wania za pomocą perceptronu wielowarstwowego polega na ustaleniu struktu
ry sieci neuronowej (liczby neuronów w warstwie ukrytej), a następnie na stro
jeniu wartości wag neuronów (strojenie wag jest nazwane uczeniem sieci).

Niewątpliwym osiągnięciem w okresie nieznacznego zainteresowania 
sztucznymi sieciami neuronowymi w latach siedemdziesiątych XX wieku było 
zbudowanie na uniwersytecie w Bostonie w 1970 r. przez S. Grossberga sieci
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AVALANCHE służącej do rozpoznawania mowy i sterowania ruchami robota, 
a w 1978 r. w laboratoriach NHK pod kierunkiem K. Fukushimy sieci NEOCO- 
GNITRON, służącej do rozpoznawania ręcznie pisanych znaków.

W połowie lat osiemdziesiątych osiągnięto graniczne prędkości przetwa
rzania sekwencyjnego informacji; stąd szczególne zainteresowanie przetwa
rzaniem równoległym. Oprócz tego zaistniała potrzeba rozwiązania ważnych
i trudnych problemów rozpoznawania obrazów oraz mowy. Wtedy to ukazała 
się praca zbiorowa Parallel Distributed Processing pod redakcją McCIellanda
i D.E. Rumelharta (1986) oraz książka Neurocomputing -  Foundations of Rese
arch J.A. Andersona i E. Rosenfelda (1988). Do przerwania spadku zaintereso
wania sztucznymi sieciami neuronowymi przyczyniło się też opracowanie no
wej metody uczenia się sieci wielowarstwowej znanej dzisiaj jako algorytm pro
pagacji wstecznej [12]. Jego twórcami byli R. Werbos, S. Parker oraz E. E. Ru- 
melhart. Dzięki opracowaniu tak efektywnego algorytmu wiele ograniczeń po
danych przez Minsky’ego i Paperta zostało usuniętych.

Obecne zainteresowanie sztucznymi sieciami neuronowymi w środowi
skach neurobiologów, fizyków, matematyków, inżynierów oraz specjalistów in
formacji naukowej wynika z potrzeby budowania niezawodnych i bardziej efek
tywnych systemów przetwarzania informacji, wzorowanych na metodach jej 
przetwarzania w komórkach nerwowych Należy pamiętać, że sztuczne sieci 
neuronowe są oparte na regułach wynikających z zasad neurofizjologii, cho
ciaż celem nie jest budowanie sieci całkowicie kopiujących układy biologicz
ne. Pojawiła się możliwość realizacji sieci neuronowych w technologii VLSI 
(elektrycznie lub optycznie). Zadecydowały o tym takie cechy sieci neurono
wych, jak duża tolerancja na uszkodzenia (jeżeli wybrany neuron ulega uszko
dzeniu lub zostaje przerwane połączenie pomiędzy niektórymi neuronami, to 
pomimo tego sieć „zachowuje się” poprawnie), czy prostota tych sieci, gdyż 
sieć tworzą proste elementy (neurony), które w jej strukturze są powielane wie
lokrotnie. Reguły te są alternatywne w stosunku do znanych zasad wprowa
dzonych przez J. von Neumanna, a opartych na sekwencyjnym przetwarzaniu 
informacji, stosowanym w większości pracujących obecnie komputerów.

Przegląd osiągnięć najważniejszych światowych ośrodków naukowych 
zajmujących się problematyką sieci neuronowych w publikacjach i oprogra
mowaniu wykracza poza zakres naszych rozważań i może stać się przedmio
tem osobnego opracowania.3 Ograniczymy się tutaj tylko do zasygnalizowa
nia kilku krajowych grup badawczych, które wniosły istotny wkład do rozwoju 
najnowszych teorii i zastosowań tych sieci. Na pierwszym miejscu trzeba wy
mienić zespół kierowany przez prof. R. Tadeusiewicza z Akademii Górniczo- 
Hutniczej w Krakowie. Prowadzone tam od lat badania podstawowe oraz apli
kacyjne (np. rozpoznawanie ręcznego pisma, sterowanie ruchem robota) są 
szeroko znane. Innym aktywnym zespołem badawczym jest zespół prof. J. 
Korbiczaz Politechniki Zielonogórskiej, czy zespół L. Rutkowskiego z Politech
niki Częstochowskiej. Zasługą tego ostatniego zespołu jest m.in. przygotowa
nie i organizacja pierwszej krajowej konferencji nt. „Sieci neuronowe i ich za
stosowanie”, która odbyła się w kwietniu 1994 roku w Kulach k/Częstochowy. 
Z ogromną pasją i zaangażowaniem prowadzone są przez prof. W. Ducha na

3 O intensywności prowadzonych badań nad sztucznymi sieciami neuronowymi świadczy 
lawinowo narastająca liczba publikacji książkowych, powstawanie nowych tytułów czasopism 
naukowych, organizacja licznych konferencji i kongresów, a także duża liczba oprogramowania 
profesjonalnego i dydaktycznego.
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Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prace łączące podstawowe zain
teresowania fizyczne z badaniami nad sieciami neuronowymi. Godne uwagi są 
również prace zespołów prof. J. Wołoszyna z Akademii Ekonomicznej w Kra
kowie, prof. J. Zielińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. T. Kaczorka z Poli
techniki Warszawskiej oraz prof. W. Kosińskiego z Instytutu Podstawowych 
Problemów Techniki PAN w Warszawie.4

2. Charakterystyka ogólna sztucznych sieci neuronowych
Niezależnie od modeli komórek nerwowych i złożoności tych modeli, zda

niem E. Artowicz [1], sieć neuronową najogólniej można określić jako pewien 
automat odbierający i transformujący sygnały przenoszące informację oraz ja
ko relację lub funkcję w sensie matematycznym przyporządkowującą wielu sy
gnałom wejściowym jeden wynik. W podstawowej, klasycznej wersji funkcja ta 
ma następujący zapis: y = f(x-( ,x2, ..., xn), gdzie: x-|, x2 ..., xn -  sygnały wejścio
we, y -  wynik na wyjściu, f -  funkcja.

Sieć neuronowa jest zbudowana z neuronów ułożonych warstwami i po
wiązanych ze sobą za pomocą połączeń (synaps), których parametry (zwane 
wagami) zmieniają się w trakcie procesu uczenia neuronów. Jak pokazano na 
rys. 4 neurony tej samej warstwy nie są połączone między sobą. Neurony 
dwóch sąsiednich warstw są połączone „każdy z każdym”. Sygnał przechodzi 
z warstwy wejściowej poprzez warstwę ukrytą aż do warstwy wyjściowej, skąd 
jest odbierany i interpretowany. Sygnały podawane warstwie We są numerycz
ne i zazwyczaj wymaga się, by zawierały się w przedziale (-1 ,+1), (0, +1) albo 
podobnym, dlatego konieczne jest odpowiednie "zakodowanie" danych wej
ściowych sieci tak, aby mogły być przetwarzane przez sieć. Sygnał, przecho
dząc przez dane połączenie wewnątrz sieci, zostaje pomnożony przez liczbę 
przypisaną temu połączeniu, zwaną wagą połączenia. Wagi mogą mieć dowol
ne wartości rzeczywiste. Neurony każdej kolejnej warstwy:

-  zbierają wartości sygnałów dochodzących do nich z każdego z neuro
nów z warstwy poprzedniej;

-  mnożą każdy z tych sygnałów przez odpowiednią wagę;
-  sumują otrzymane wartości;

4 W 1995 roku powołano Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych w celu integracji i wymia
ny doświadczeń w zakresie sieci neuronowych. Strona domowa tego towarzystwa jest pod ad
resem : http://www.ptsn.pcz.czest.pl.

1-sza warstwa 
ukryta

N-ta warstwa 
ukryta

Rys.4. Struktura sieci neuronowej [2]
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-  suma ta jest następnie przeliczana na jakiś skończony przedział, 
np. (-1.+1);

-  uzyskana wartość staje się sygnałem tego neuronu i jest przekazywana 
do wszystkich neuronów z następnej warstwy.

Charakterystyczną cechą sztucznych sieci neuronowych jest więc wzajem
ne powiązanie ich elementów oraz warstwowość. Te własności struktury sieci 
neuronowych decydują o możliwościach równoległego i współzależnego inter
pretowania i transformowania sygnałów. Interpretacja i późniejsza transforma
cja sygnałów (x-i^ , xn) odbywa się dzięki przypisaniu tym sygnałom war
tości nazywanych wagami synaptycznymi (analogia z naturalnymi neuronami) 
(w-j, w2, ...,wn) wykorzystywanymi także w procesie uczenia się. Ocena i po
równywanie wag są przeprowadzane w kategoriach wektorowych, a więc pa
rametrów położenia sygnału wejściowego x w n-wymiarowej przestrzeni Roz
poznawanie sygnałów wejściowych polega na ustaleniu podobieństwa ich we
ktorów do wektora określonego zestawu wag (wzorcowego obiektu). O sile 
wynikowego sygnału w neuronie decyduje stopień podobieństwa wejściowe
go sygnału do zadanego wzorca, na który reaguje dany neuron.

Modelowanie skomplikowanych zależności między wagami sygnałów
i strukturami neuronów w warstwach i sieciach, a więc ustalanie relacji między 
cechami dystynktywnymi informacji o obiektach wpływającej do systemu, a na
stępnie ich klasyfikowanie, przeprowadzane jest za pomocą matematycznego 
aparatu równań liniowych i nieliniowych. Naszkicowane możliwości rozpozna
wania sygnałów przez sieci neuronowe powodują, że system ten jest w stanie 
odpowiadać na pytania typu co to jest (obiekt, cecha, proces, zjawisko).

Zdolność uczenia się sieci neuronowych uzyskano poprzez wyposażenie 
neuronów w dwa mechanizmy nazywane procesorem zmiany wag i detekto
rem błędów, dzięki czemu możliwe jest korygowanie przez sieć wektorów wag
i realizowanie postawionych zadań obliczeniowych według zadanej zależności 
(funkcji). Neurony mające te własności określane są nazwą ADALINE (ADApti- 
ve LINear Element).

Podstawowe mechanizmy rozpoznawania sygnałów i uczenia się sieci 
neuronowych, opracowane w latach sześćdziesiątych dla modeli złożonych 
zaledwie z 8 neuronów o 128 połączeniach, wykorzystano w rozwijaniu 
późniejszych coraz bardziej złożonych sieci rezonansowych oraz sieci ze 
sprzężeniem zwrotnym. Najnowsze sieci dysponują 1.5 * 106 połączeń. Za
mierzeniem docelowym jest stworzenie dwukierunkowej pamięci skojarzenio
wej (BAM -  Bidirectional Associative Memory), której koncepcję sformułowano 
na początku lat osiemdziesiątych.

Właściwie nie wiadomo, w jaki sposób mózg ludzki uczy się i zapamiętuje 
informacje, ale naśladujące go sztuczne sieci, których części składowe wzoro
wane są na prawdziwych komórkach nerwowych, potrafią zapamiętywać
i uczyć się. Mogą też podejmować decyzje, zastępować człowieka w skompli
kowanych czynnościach wymagających nie tylko wiedzy, a/e i intuicji. Zdoby
wają wiedzę na drodze naśladownictwa i obserwacji różnych sposobów okre
ślania problemów. Potrafią rozwiązywać powierzone im zadania nawet wtedy, 
gdy zlecająca je osoba nie potrafi podać reguł, za pomocą których można uzy
skać odpowiedni wynik.

W stosunku do typowych systemów przetwarzania informacji sztuczne sie
ci neuronowe mają dwie zalety:
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- przetwarzanie informacji jest w sieciach wykonywane w sposób współ
bieżny (równoległy), stąd szybkość pracy sieci neuronowych może w przyszło
ści miliony razy przewyższać szybkość aktualnie pracujących komputerów. 
Wynika z tego. że korzystając z sieci neuronowych, być może uda się nam roz
wiązać problemy, które z powodu ich złożoności do tej pory nie zostały jeszcze 
rozwiązane;

- sieci neuronowej nie trzeba programować. Znane metody uczenia i samo- 
uczenia się sieci pozwalają uzyskać celowe działanie nawet w sytuacji, kiedy 
sam twórca sieci nie zna algorytmu, według którego można rozwiązać posta
wione zadanie. W ten sposób możemy rozwiązywać bardzo szerokie spectrum 
problemów, charakteryzujące się tym, że mamy jasno sprecyzowane cele
i przykłady praktycznego ich osiągania, natomiast nie potrafimy podać metod 
ich osiągania.

Uczenie przebiega na podstawie prezentacji pewnego zbioru danych po
przez wejście sieci, wyjście sieci. Na podstawie błędu wyjściowego, zdefinio
wanego jako różnica między wyjściem obliczonym przez sieć a wyjściem ocze
kiwanym, wyznaczane są wartości błędu dla neuronów, których wyjścia są nie
dostępne na zewnątrz (neurony z warstw ukrytych). Do tego celu służy algo
rytm wstecznej propagacji błędu. Można więc stwierdzić, że perceptron wielo
warstwowy stanowi model parametryczny, którego struktura powinna być 
określona w trakcie modelowania, zaś parametry (wartości wag) są wyliczane 
przez odpowiednią procedurę minimalizacji na podstawie danych par wekto
rów wejściowych i wyjściowych modelowanego odwzorowania.

Z punktu widzenia poprawności i łatwości konstrukcji modelu neuronowe
go najważniejsze jest staranne postępowanie z danymi. Jeśli na przykład mo
deluje się pewien proces fizyczny, to tworzenie modelu neuronowego odbywa 
się poprzez podawanie na wejścia i wyjścia sieci danych o obiekcie. Dane te 
muszą być zatem reprezentatywne dla procesu w tym sensie, że powinny po
chodzić z możliwie jak najszerszego zakresu zmienności wielkości wejścio
wych. Można oczekiwać, że uzyskany za pomocą sieci neuronowej model bę
dzie się charakteryzował dobrymi właściwościami interpolacyjnymi, lecz nie 
można zagwarantować prawidłowej ekstrapolacji. Zatem etap wstępny prac 
nad takim modelem powinien polegać na zebraniu możliwie reprezentatyw
nych danych.

Uczenie sieci to po prostu dobieranie wag połączeń między neuronami 
w taki sposób, aby po podaniu na wejściu jakichś wartości, na wyjściu sieci 
uzyskać odpowiedni wynik. W tym celu stosuje się odpowiednie algorytmy. 
W przypadku sieci jednokierunkowych uczy się je najczęściej w następujący 
sposób. Przygotowuje się zestaw danych wejściowych wraz z odpowiadający
mi im wynikami, jakie powinna uzyskać sieć. Wagi sieci wprowadza się w spo
sób przypadkowy. Następnie podaje się kolejno, wiele razy, zestawy danych 
wejściowych i obserwuje, na ile odpowiedź sieci rożni się od poprawnego wy
niku. Oblicza się różnicę i następnie koryguje się wagi połączeń wewnątrz sie
ci, poczynając od połączeń od ostatniej warstwy ukrytej do warstwy wyjścio
wej, aż do warstwy wejściowej. Jeśli w odpowiedni sposób przygotujemy da
ne, to otrzymamy w wyniku sieć nauczoną, tj. mającą wartości wag takie, jakie 
są niezbędne, aby efektywnie rozwiązać postawione jej zadanie.

Uczenie sieci nie jest pierwszym stadium ich projektowania [2]. Najpierw 
trzeba ustalić, jak będzie ona zbudowana. Liczba neuronów wejściowych i wyj
ściowych jest określona z góry, natomiast liczbę neuronów w warstwach ukry
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tych oraz liczbę samych warstw można regulować. Tylko jeden układ prze
strzenny sieci jest optymalny. Jeśli warstwy ukryte mają zbyt wiele neuronów, 
sieć nadmiernie dopasowuje się do nauczanych danych (jej wynik staje się 
bliższy interpolacji) i przez to traci zdolność uogólniania. O takiej sieci mówi 
się, że jest „przeuczona”. Jeśli natomiast neuronów w warstwach ukrytych jest 
za mało, sieć nie jest w stanie poprawnie odtworzyć uczonej funkcji, jest „nie
douczona”.

Problemem omawianych sieci jest niemożność wyciągnięcia z nich, po na
uczeniu, zależności między wejściem a wyjściem. Owszem, sieć tworzy sobie 
model zjawiska, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest ten model. Po
nadto trudno dowieść, że dana (nauczona) sieć rzeczywiście potrafi sobie ra
dzić z danym problemem.

3. Rodzaje sieci neuronowych
Jak już zauważono, jednym z atutów sieci neuronowych jest przetwarzanie 

równoległe, które wynika z połączenia pojedynczych sztucznych neuronów 
w sieć, która może tworzyć różne struktury. Te proste elementy są zdolne do 
równoczesnego przetwarzania informacji. Ich wspólne i równoczesne działanie 
tworzy efekt w postaci przetwarzania informacji wejściowej, podawanej do 
pierwszej warstwy neuronów (dane), na sygnały pojawiające się na wyjściach 
wszystkich neuronów sieci. Niektóre z nich, tworząc ostatnią warstwę sieci, do
starczają rozwiązania postawionego zadania (wynik). Ponieważ wszystkie neu
rony pracują równocześnie, sieć może dostarczyć rozwiązanie szybciej niż ja
kikolwiek inny system komputerowy.

Sztuczne sieci neuronowe stanowią grupę modeli o charakterystycznej 
strukturze; zawierają wiele nieliniowych jednostek przetwarzających, pomiędzy 
którymi występują gęste połączenia. Podstawowe struktury to:

1) sieci bez sprzężeń zwrotnych, wśród których najważniejszą jest percep
tron wielowarstwowy (rys. 5).

sygnały wejściowe (dane)

warstwa
wejściowa

pierwsza
warstwa
ukryta

n-ta
warstwa
ukryta

warstwa
wyjściowa

sygnały wyjściowe (wyniki)
Rys,5. Schemat budowy wielowarstwowej sieci neuronowej [7]
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Podstawowym zastosowaniem tego typu sieci jest aproksymacja funkcji 
nieliniowych a przede wszystkim modelowanie;

2) sieci samoorganizujące się, zwane sieciami Kohonena. Podstawowym 
ich zastosowaniem jest wykrywanie zgrupowań danych, czyli analiza staty
styczna;

3) sieci ze sprzężeniami zwrotnymi, wśród których naczelne miejsce zajmuje 
architektura zaproponowana przez J. J. Hopfielda. Główny powód zainteresowa
nia tego typu sieciami stanowi możliwość badania zjawisk zachodzących w sil
nie sprzężonym układzie dynamicznym złożonym z wielu prostych jednostek.

Biorąc pod uwagę kierunkowość działania sieci wyróżnia się następujące 
typy architektur sztucznych sieci neuronowych [9]:

-  sieci jednokierunkowe (ang. feed forward networks), tj. sieci o jednym 
kierunku przepływu sygnału;

-  sieci rekurencyjne, tj. sieci ze sprzężeniem zwrotnym (np. sieci Hopfielda 
oraz sieci BAM);

-  sieci komórkowe.
Uczenie (trenowanie) sieci jest najważniejszym z etapów działania sieci 

neuronowych. Pozostałe to testowanie i normalne działanie, kiedy to nauczo
na już sieć jest wykorzystywana do rozwiązywania nowych zadań. Od naucze
nia sieci zależy jakość wyników, jakie generuje. Stosuje się dwie metody ucze
nia sieci neuronowej: z nauczycielem (ang. supervised learning) i bez nauczy
ciela (ang. unsupervised learning) [8]. Pierwsza polega na tym, że sieci poda
je się prawidłowe odpowiedzi na konkretne sygnały wejściowe i porównuje się 
je z wyjściem sieci. Różnica jest traktowana jako błąd i wpływa na proces 
uczenia sieci. Jest tzw. reguła „delta”. Na niej opierają się różne strategie ucze
nia z nauczycielem. Najważniejsza z nich to wspomniana już metoda wstecz
nej propagacji błędów [12]. „Nauczyciel” trenujący sieć jest to obiekt, najczę
ściej komputer wyposażony w odpowiednią bazę danych, który podaje sieci 
przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Uczenie sieci polega tu na naśla
dowaniu sposobu działania nauczyciela. Celem procesu uczenia jest uzyska
nie zgodności między wyjściem neuronu a wymaganą odpowiedzią.

Drugi wariant to uczenie bez nauczyciela, czyli samouczenie się sieci. Nie 
podaje się prawidłowej odpowiedzi. Sieć sama musi wydobyć pewne kategorie 
lub cechy ze zbioru danych wejściowych. Jest to analogia do działania ludzkiego 
mózgu. Człowiek ma bowiem zdolność spontanicznego klasyfikowania napo
tkanych obiektów oraz zjawisk (i później do rozpoznawania nowo napotkanych 
obiektów jako należnych do wcześniej wyuczonych klas). Metoda samouczenia 
się sieci opiera się na regule Hebba, która zakłada wzmacnianie połączeń mię
dzy źródłami silnych sygnałów a neuronami, które na nie silnie reagują. W wy
niku uczenia sygnały podobne do siebie są rozpoznawane przez pewne neurony, 
zaś inne ignorowane (ujemne wartości wyjściowe). Po ustaleniu się sygnałów 
wyjściowych wszystkich neuronów w całej sieci wagi wszystkich neuronów są 
zmieniane. Zmierza to do takiego dopasowania wag, aby uzyskać najlepszą 
korelację między sygnałami wejściowymi a zapamiętanym w formie wartości 
wag wzorcem sygnału, na który określony neuron ma reagować.

Procesy uczenia stanowią jeden z najważniejszych i najciekawszych ele
mentów techniki sieci neuronowych. Eliminują one potrzebę programowania 
systemu złożonego z kilku jednostek równocześnie przetwarzających informa
cje. Nie do wyobrażenia jest zadanie „ręcznego” programowania sieci złożonej 
z kilkudziesięciu równocześnie pracujących procesorów (neuronów). Sieć neu
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ronowa sama się programuje w wyniku procesu uczenia. Użytkownik może na 
własną rękę sieć douczać, adaptując jej zachowanie do swoich wymagań.

Istnieje wiele zastosowań sieci neuronowych. Ogólnie przyjmuje się, że 
przy pomocy sztucznych sieci neuronowych można rozwiązywać zadania 
związane z:

-  autoasocjacją -  rozwiązanie jest dokonywane przez sieć na podstawie in
formacji niekompletnych i/lub zniekształconych;

-  heteroasocjacją -  rozwiązanie stanowi odwzorowanie danych wejścio
wych;

-  klasyfikacją -  rozwiązanie polega na przypisywaniu danych/informacji 
wejściowych do odpowiednich zbiorów (klas);

-  wykrywaniem regularności -  rozwiązywanie polega na wykrywaniu staty
stycznie istotnych cech informacji wejściowych [9].

Wiadomo, że są problemy, których rozwiązanie z pomocą takich sieci nie 
jest możliwe. Do nich należą wszelkie manipulacje na symbolach. Również nie 
da się zastosować sieci w obliczeniach, gdzie wymagana jest duża dokład
ność wyniku. Sieć pracuje „jakościowo”, dostarczane przez nią rozwiązania 
mają zawsze charakter przybliżony. Jest to zadawalające na przykład w przy
padku rozpoznawania obrazów, mowy, prognozowania wyników notowań gieł
dowych, ale nie w realizacji precyzyjnych obliczeń inżynierskich czy obsługi 
kont bankowych. Badania w dziedzinie sieci neuronowych rozwijają się bardzo 
dynamicznie, równolegle do zastosowań klasycznych komputerów przy po
mocy których można symulować działanie tych sieci.

4. Przykłady zastosowań sztucznych sieci neuronowych 
w systemach informacyjno-wyszukiwawczych
Duża popularność sieci neuronowych i rosnąca fala ich zastosowań ma 

konkretne przyczyny. Są one związane z właściwościami tych sieci. Jedną 
z nich jest ich zdolność do adaptacji i samoregulacji. Sieci neuronowe cechu
je także zmniejszona wrażliwość na uszkodzenia elementów. Jednak najistot
niejszą zaletą sztucznych sieci neuronowych jest ich zdolność do pracy rów
noległej. Stąd duże zainteresowanie budzi zagadnienie sprawności przetwa
rzania informacji w tych sieciach. Dodatkowym atutem sieci jest wygoda ich 
programowania poprzez uczenie. Zamiast budować algorytm dla przetwarza
nia informacji i dzielić go na moduły nadające się do współbieżnego wykony
wania, stawia się sieci przykładowe zadania i automatycznie, zgodnie z zało
żoną strategią uczenia, modyfikuje się połączenia elementów sieci i ich współ
czynniki wagowe. W ten sposób sieć programuje się sama. Proces ten prze
biega samoczynnie, a więc nie absorbuje człowieka poszukującego określo
nych rozwiązań.

Pierwszą próbę zastosowania sieci neuronowych w systemach wyszukiwa
nia informacji podjął M. Mozer w 1984 roku. Zajmował się on przede wszyst
kim wyszukiwaniem informacji bibliograficznych. W dalszej części artykułu zo
staną zasygnalizowane przykłady wykorzystania sieci neuronowych w grupo
waniu informacji, modelowaniu potrzeb użytkowników, projektowaniu interfej
sów siw. Zastosowania omawianych sieci w siw są szczególnie interesujące 
w dziedzinie selekcji informacji, wyszukiwaniu informacji niepełnych, eksplora
cji danych i wyszukiwaniu informacji multimedialnych. Stąd za najważniejsze
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dziedziny zastosowań sztucznych sieci neuronowych w systemach wyszuki
wania informacji można uznać:5
1. Clustering (grupowanie, klasyfikowanie, kategoryzacja dokumentów

i informacji)
Clustering informacji może być wykonywany na materiale informacji biblio

graficznych, słów kluczowych z tytułów lub abstraktów, abstraktów lub pełnych 
tekstów dokumentow. Jednak w każdym z wymienionych przypadków pojawia 
się wiele problemów. Sztuczne sieci neuronowe pozwalają na stosowanie 
w siw dynamicznego tezaurusa. Taki tezaurus składa się z węzłów (ang. no
des), które reprezentują terminy deskryptory i ich połączeń (ang. links). Infor
macje o deskryptorach, generowane automatycznie na podstawie relewant- 
nych dla użytkowników systemu dokumentów, zmieniają wagi węzłów i gene
rują odpowiednie połączenia. Wagi węzłów i ich połączenia odpowiadają po
trzebom konkretnego użytkownika systemu. Omawiane sieci z powodzeniem 
są również stosowane w generowaniu tezaurusów, tworzeniu powiązań w sy
stemach hipertekstowych, tworzeniu sieci relacji kojarzeniowych, procesach 
wyszukiwania informacji opartych na relacjach kojarzeniowych wyspecyfiko
wanych w tezaurusie oraz do automatycznego rozpoznawania relacji seman
tycznych w tekście. W tym celu wykorzystano umieszczony na nośniku maszy
nowym Longman’s Dictionary of Contemporary English. Próbowano automa
tycznie generować relacje między definicjami zamieszczonymi w tym słowni
ku. Sieć neuronowa pełniła tu funkcję analizatora tekstów definicji (the neural 
network lext analyser -  NNeTA), wykorzystującego organizację struktury tezau
rusa Roget’a. Celem tego projektu było zbadanie w procesach przetwarzania 
tekstów możliwości łączenia podejścia symbolicznego z neurosieciowym.
2. Projektowanie interfejsów siw

Sieci neuronowe są często używane do tworzenia różnych modeli w pro
jektowaniu interfejsów siw. W tej dziedzinie daje się zauważyć dwie tendencje: 
wykorzystywanie technik hipertekstowych6 oraz stosowanie wyszukiwarek 
z modułem adaptacyjnym. Sztuczne sieci neuronowe wykorzystuje się tu do 
tworzenia i generalizacji modeli. Modele takie opracowali M. Mozer i R. K. Be- 
lew (model AIR -  Adaptive Information Retrieval),7 a wraz z Donatem Rose mo
del SCALIR (Symbolic and Connectionist Approach to Legal Information Re
trieval), który stanowi rozszerzenie modelu AIR o sieć semantyczną. Modele te 
mają taką samą strukturę. Dokumenty i terminy są reprezentowane za pomo
cą węzłów, zaś relacje między tymi węzłami za pomocą wag. Niektóre z nich 
dodatkowo zaopatrzono w algorytmy uczenia się. Inne tego typu modele to

5 Problematyce tej zostat poświęcony raport z badań przeprowadzonych od lutego do wrze
śnia 1994 roku w Holandii dotyczących możliwości wykorzystania sztucznych sieci neurono
wych w systemach informacyjno-wyszukiwawczych. Badania byty prowadzone przez M.S.C. 
Information Retrieval Technologies BV we współpracy z Departament of Computational Lingui
stics of the University of Amsterdam i Departament of Information Technology and Information 
Science at Amsterdam Polytechnic na materiale abstraktów z baz danych DIALOG. Studium to 
zostało sfinansowane przez Komisję Europejską DG XIII w ramach programu "Telematics in Areas 
of General Interst" (3rd Framework Programme on Research and Technology Development 
of the European Union), podprogramu o nazwie ESPRIT, składającego się z 40 projektów 
badawczych [5].

6 Pozwalają one na prowadzenie procesów wyszukiwawczych równocześnie w różnych 
rodzajach zbiorów informacji i różnych typach informacji.

7 Systemy te zostały wyczerpująco omówione w pracy [6]
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CRUCS i ZZENN. Już w 1990 roku próbowano wykorzystać sieci neuronowe 
w systemach hipertekstowych do nawigacji hiperdokumentami. Sieć neurono
wą zaimplementowano także w strukturze bibliotecznego interfejsu sieciowe
go ANLI (The Adaptive Network Library Interface) jako metodę indeksowania 
dokumentów w hipertekstowych siw, w strukturze interfejsu o nazwie KNOW- 
BOT, w modelowaniu potrzeb użytkowników siw, w procesach kategoryzacji 
dokumentów za pomocą metody propagacji wstecznej, do oceny strategii wy
szukiwawczych stosowanych w bazach danych systemów online, w inteligent
nym wyszukiwaniu informacji (np. system CONET-IR).

3. Selekcja informacji
W tej dziedzinie wykorzystuje się sieci neuronowe do tworzenia i utrzymy

wania modeli (profili) użytkowników siw na potrzeby selektywnej dystrybucji in
formacji (SDI). Przykładem mogą tu być m.in. projekty: Digital’s experimental 
project Mailfiler, Verity’s Topic Real-Time oraz projekt ZyLAB’s ZyFILTER testo
wany w sieciach Internet i CompuServe. Sieci neuronowe stosuje się do klasy
fikowania dokumentów i wyszukiwania informacji w pełnotekstowych bazach 
danych. Przykład może stanowić wykorzystanie sieci neuronowej w systemie 
klasyfikacji tekstów teleksów.

4. Wyszukiwanie w niepełnych (niepewnych lub obarczonych błędami) 
zbiorach informacji
Jest to dziedzina najbardziej komercyjnych zastosowań sieci neuronowych 

w siw. Dotyczy to zbiorow danych tworzonych za pomocą programów OCR 
(Optical Character Recognition). Przykładem mogą być Excalibur i system Zy- 
IMAGE, których zbiory informacji tworzą zeskanowane obrazy umieszczone 
w tekście. Excalibur pozwala na wyszukiwanie tekstów, nagrań wideo i obra
zów za pomocą odpowiednich algorytmów. System ten wykorzystuje sieć neu
ronową, która pozwala znaleźć odpowiedni wzór tekstu, obrazu, czy filmu wi
deo. Innym przykładem systemu posługującego się siecią neuronową na po
trzeby wyszukiwania informacji jest Info Select, a Personal Information Mana
ger (PIM) dla Windows. Program ten pozwala na łączenie informacji telefonicz
nej, adresowej, faksowej i liczbowej. Stąd omawiane sieci są stosowane w sy
stemach dialogowych (np. system ASDIS (Associative Dialogue System)), 
w spelling checkerach, w systemach wyszukiwawczych bazujących na teorii 
zbiorów rozmytych (np. Neurodoc project).

5. Wyszukiwanie informacji multimedialnych (dźwięk, obraz, wideo)
Dane o charakterze multimedialnym są opisywane za pomocą deskrypto- 

rów, które mogą być używane w wyszukiwaniu tych informacji. Sztuczne sieci 
neuronowe ułatwiają wyszukiwanie obrazów (informacja graficzna), nagrań 
wideo, dźwięków w zbiorach danych, które cechują się szumem i niekomplet
nością. Stosuje się je także w systemach CAD/CAM. W Wielkiej Brytanii zasto
sowano je na potrzeby projektu badawczego British Library’s Picture do wy
szukiwania obrazów.
6. Eksploracja danych (ang. data mining)

Ze względu na zdolność generalizowania i tworzenia połączeń sztuczne 
sieci neuronowe stanowią efektywne narzędzia w wyszukiwaniu informacji 
w heterogenicznych zbiorach informacji. Stąd z powodzeniem są stosowane
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w Case Based Reasoning (CBR)8 oraz w systemach z bazą wiedzy, gdzie nie
zbędnym jest łączenie różnych źródeł informacji i ich generalizacja. Najbar
dziej znanym komercyjnym produktem z tej dziedziny jest program Nestor słu
żący do rozpoznawania znaków w bazach danych. Jest on wykorzystywany do 
odczytywania zip kodów oraz Eurocard. Podobnym programem jest Support- 
Magic for Windows (Magic Solution, Inc.).

Sztuczne sieci neuronowe są wykorzystywane również w analizie zacho
wań osób korzystających z bankomatów (baz danych kredytowych), w syste
mach z bazą wiedzy, w systemach ekspertowych. Na University of Central 
Queensland zrealizowano projekt badawczy dotyczący wykorzystania sieci 
neuronowych w systemach ekspertowych na potrzeby systemów bibliotecznych.
7. Inteligentne sterowanie stacjami dysków CD-ROM (Juke-box staging)

Przykładem najbardziej spektakularnego i tworczego wykorzystania 
sztucznej sieci neuronowej w siw jest przedsięwzięcie Global Information Ma
nagement. Organizacja ta sprzedaje systemy graficzne o zaawansowanej 
technologii używane w różnych bankach Szwajcarii, Niemiec i Austrii. W syste
mach tych wykorzystuje się sieci neuronowe do „inteligentnego” wybierania 
odpowiednich dysków optycznych w zależności od potrzeb konkretnego użyt
kownika systemu.

*

Aplikacja technologii sieci neuronowych w siw stanowi jedną z wielu moż
liwości rozszerzenia zakresu i zwiększenia jakości usług tych systemów. Inne 
możliwości to sztuczna inteligencja i rozpoznawanie obrazów. Dzięki zdolności 
uczenia się w trakcie treningu sieci te są interesujące z punktu widzenia siw, 
zwłaszcza że uwzględniają informacje kontekstowe i mają zdolność generali
zowania i kojarzenia informacji.

Proces wyszukiwania informacji, tj. proces wyboru za pomocą odpowied
niej strategii wyszukiwawczej tylko tych dokumentów lub ich opisów, które od
powiadają odpowiedniemu wzorcowi, może być postrzegany jako rozpozna
wanie typów (pattern recognition) lub automatyczna klasyfikacja typów. 
W związku z tym powstało wiele koncepcji wykorzystania sztucznych sieci 
neuronowych w procesie wyszukiwania informacji w celu zwiększenia efektyw
ności tego procesu. Próby te zmierzają do zintegrowania sieci komputerowych 
z bibliograficznymi systemami wyszukiwania informacji lub dostępem online 
do publicznego katalogu (OPAC). Do tej pory jednak nie udało się skutecznie 
połączyć tej technologii z klasycznymi metodami wyszukiwania informacji, 
opartymi na podejściu tradycyjnym lub statystycznym (ang. rule-based or sta
tistical approaches). W bibliotekach techniki te można wykorzystać do katego
ryzacji danych bibliograficznych, organizacji zbiorów informacji, wyszukiwania 
informacji, gromadzenia i udostępniania informacji. Wydaje się, że techniki 
sztucznych sieci neuronowych mogą być również z powodzeniem przydatne 
do organizacji nieustrukturalizowanych, niekompletnych (ang. noisy) iub roz
mytych zbiorów do przetwarzania obrazów i animacji.

W literaturze z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej podkre
śla się, że o przewadze sieci neuronowych nad metodami reprezentacji i trans
formacji wiedzy w tradycyjnych systemach faktograficznych decyduje zdol
ność uczenia się systemu i wynikająca stąd możliwość przewidywania sygna

8 Pozwala to na łączne traktowanie przez inteligentny system różnych żrodet informacji.
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łów wyjściowych (wyników) bez konieczności formułowania a priori hipotez
0 związku między przesłanką i możliwym wnioskiem. Teoretycznie nie wydają 
się istnieć przeszkody w możliwościach wykorzystania sztucznych sieci neuro
nowych w systemach semantycznej identyfikacji obiektów językowych na pod
stawie zdolności wykrywania relacji generycznych, mereologicznych i kojarze
niowych oraz rozbudowy tych relacji na podstawie własności kontekstowych
1 statystycznych wyrażeń. Ten kierunek oznacza zgodnie z postulatami współ
czesnych badań kognitywnych zbliżenie sposobów odwzorowania, transfor
mowania i udostępniania informacji w systemach do sposobów naturalnych. 
Pozwala też przełamać ograniczenia w gromadzeniu i przetwarzaniu wiedzy 
dzięki wspieraniu badań nad sieciami przez obserwacje neurologiczne struk
tury i własności procesów uczenia się.

Podsumowanie

Wykorzystywanie sztucznych sieci neuronowych w wyszukiwaniu informacji
i w systemach bibliotecznych jest jednym ze sposobów rozszerzenia możliwości 
tych systemów. Innymi są sztuczna inteligencja i rozpoznawanie obrazów.

Sztuczne sieci neuronowe są atrakcyjne dla siw co najmniej z trzech powo
dów: są szybkie dzięki rozłożeniu przetwarzania informacji na wiele działają
cych równocześnie procesorów (są systemami wieloprocesorowymi); uogól
niają swoje procedury na przypadki nie objęte treningiem; posiadają zdolność 
do uczenia się.

Z pewnością w dziedzinie sztucznych sieci neuronowych nie powiedziano 
jeszcze ostatniego słowa. Powstają nowe ich zastosowania i pojawia się coraz 
więcej zagadnień wartych podjęcia i rozwiązania za pomocą sztucznych sieci 
neuronowych. Wyniki ostatnich badań sieci neuronowych w dziedzinie rozpo
znawania obrazów i ich klasyfikacji dostarczają bardzo użytecznej alternatywy 
dla tradycyjnych technik wyszukiwania informacji. Przykładem już dziś komer
cyjnych wdrożeń technik sztucznych sieci neuronowych może być m.in. roz
poznawanie obrazów (OCR), rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie pisma 
ręcznego [11].

Sieci te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie użycie tradycyjnego 
komputera napotyka trudności, szczególnie w zadaniach wymagających koja
rzenia informacji, na przykład w rozpoznawaniu obrazów czy w diagnostyce. 
Wyniki badań przeprowadzonych za granicą potwierdzają tezę, że sztuczne 
sieci neuronowe pozwalają zwiększyć efektywność procesów wyszukiwania in
formacji. Opisane przykłady są interesujące. O ile nam wiadomo, w Polsce ta
kich badań specjaliści siw jeszcze nie prowadzą.
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Summary

Author presents concept and historical outline of the development of the 
artificial neuronal networks as information processing systems. Networks 
activities have been presented taking into consideration their self-educating 
processes. Author discusses typology of networks, indicating the most 
important types among them. There are listed examples of such networks' 
implementations in information retrieval systems. As the most important ones 
author considers: the bibliographic information retrieval processes, 
information grouping, user needs modelling, designing information retrieval 
systems' interfaces, information selection, retrieving the data in incomplete 
information collections, exploration of the data.
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