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Capítol 3. Introducció a les xarxes neuronals 
 
 
3.1 Introducció 
 
Les xarxes neuronals són una eina computacional que pretén simular 
l'arquitectura i les operacions internes del cervell humà i el seu sistema nerviós 
en la seva capacitat d'aprenentatge, de generalització i de processar 
ràpidament gran quantitat d'informació en paral·lel. Aquestes xarxes poden ser 
entrenades pera a determinar un resultat (output) a partir d’unes dades 
d'entrada (inputs), reproduint les característiques bàsiques de l’activació i la 
sinopsis de les neurones dels éssers vius. Una xarxa neuronal consta d'uns 
elements de procés, que representen les neurones, i que estan connectats uns 
als altres, formant una xarxa. Cadascun d'aquests elements de procés pot tenir 
vàries entrades o inputs, i emet una única senyal de sortida o output. El seu 
funcionament és semblant al d'una neurona d’un ésser viu; si la suma d’inputs 
excedeix un valor límit, la neurona emet un determinat output a les neurones 
veïnes. La xarxa intenta reproduir alguns mecanismes d'adaptació i 
aprenentatge, a través de càlculs matemàtics que van modificant els 
paràmetres del seu model. En el procés d’entrenament és determinen els 
diferents pesos que s’aplicaran a les senyals d’entrada o inputs. 
 
Aplicació de les xarxes neuronals, 
 
La principal aplicació de les xarxes neuronals és en el camp de la robòtica. Es 
poden fer servir per a dirigir un manipulador, per a agafar objectes basant-se en 
dades adquirides a través d'un sensor. També permeten planificar i dirigir el 
camí d'un vehicle autònom. En enginyeria les xarxes neuronals són unes eines 
útils, ja que permeten aprendre i generalitzar a partir d'exemples i d'experiència 
per a obtenir solucions. Les xarxes poden utilitzar-se per a tasques com ara 
classificació o aproximació de funcions. 
 
La principal diferència entre les xarxes neuronals i els programes tradicionals 
d’interpolació és que els programes es basen en regles o equacions 
conegudes, que donen una clara definició del problema. El programa defineix 
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pas a pas el que cal fer per a obtenir el resultat desitjat. Aquest sistema és útil 
si es coneixen les regles d'un determinat comportament. Però en casos en que 
aquestes regles no es coneixen o bé són difícils de determinar. És aquí on 
poden resultar útils les xarxes neuronals. 
 
Les xarxes neuronals poden generalitzar a partir d'exemples, fins i tot en 
situacions on les dades de partida són poc clares, discontínues o incompletes. 
Aquestes dades poden ser teòriques, experimentals, empíriques basades en 
experiències passades, o una combinació d'aquests tipus de dades. La xarxa 
serà una bona aproximació per a una norma o funció, tot i que no cal oblidar 
que es tractarà d'una generalització basada en l'experiència de l'entrenament i 
no conté regles explícites. Les xarxes neuronals no poden donar explicacions ni 
justificar les seves respostes, i tampoc poden extrapolar solucions per a 
problemes fora del seu domini d'entrenament. Actualment s'està investigant per 
solucionar aquestes dues qüestions. 
 
No és imprescindible disposar de hardware especialitzat per a usar aquesta 
eina computacional, ja que pot simular-se en ordinadors convencionals a través 
de llenguatges de programació seqüencials. 
 
 
3.2 Característiques funcionals 
 
Els sistemes neuronals artificials descrits a continuació son del tipus PDP, 
"parallel distributed processing". El sistema s'anomena paral·lel perquè les 
unitats poden fer els seus càlculs al mateix temps. Els elements fonamentals 
d’un model de xarxa neuronal són: 
 
- Tipus de neurona o unitat de procés. 
- Número de neurones a la capa d’input. 
- Número de capes ocultes i número de neurones en aquestes. 
- Número de neurones a la capa d’output. 
- Connexions entre neurones i capes. 
- Mètode d’aprenentatge. 
 
 
La figura 3.1 representa l’esquema d’una xarxa neuronal. Les dades d’entrada 
són llegides per la capa d’entrada (input layer), la capa oculta (hidden layer) 
assimila aquestes dades i les presenta a la capa de sortida de resultats (output 
layer). 
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Fig. 3.1. Esquema d'una xarxa neuronal. 
 
 
Unitats de procés 
 
Cada neurona o unitat de procés té una tasca prou senzilla, rep el input o 
senyal d'entrada de les neurones veïnes o de fonts externes i les utilitza per 
calcular la seva senyal de sortida que transmetrà a d'altres unitats. Es poden 
distingir tres tipus principals d'unitats en una xarxa neuronal: les unitats d’input 
reben dades de l'exterior de la xarxa, les unitats d’output son les que envien les 
dades a l'exterior, i les unitats ocultes reben i emeten les senyals dins de la 
xarxa. 
Cada input té un pes associat (w) que anirà ajustant-se a mida que el procés 
d’entrenament vagi avançant. També pot haver-hi un terme de valor constant 
que s’afegeix a l’input. La neurona calcula el “valor d’input” (net input) com una 
suma ponderada dels inputs més el terme constant. 
 

∑ += ijiji bAwnet  
 
La contribució del terme wjk positiu s'anomena excitació, la del terme wjk  
negatiu inhibició. En alguns casos s'utilitzen regles més complexes per al càlcul 
dels inputs, fent distinció entre les senyals d'entrada que son excitadores i les 
que son inhibidores. 
 
Seguidament la neurona computa una funció sobre el net input, f(neti), que 
s’anomena “funció d’activació”. Aquestes funcions son generalment del tipus 
“llindar”, acotades entre un valor mínim i un màxim (que correspondrien a 
l’activació nul·la i a l’activació total). Així doncs el “net input” varia de -∞ a +∞. 
Pel contrari la funció d’activació dona un valor entre -1 i +1 ó bé entre 0 i +1. 
 
A la següent figura es poden veure quatre de les funcions d'activació més 
freqüentment utilitzades. 
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Fig. 3.2. Funcions d'activació més comuns. 
 
 
- La funció binària o funció signe s'usa per a representar nodes binaris, és a dir, 
els valors de la qual només poden ser 0 o 1. L'activació és 1 si l'entrada supera 
el valor llindar, i és 0 en cas contrari. La funció bipolar, amb els valors 
d'activació possibles de -1 i 1 és una variació d'aquesta funció. Aquest tipus de 
funcions van ser molt utilitzades en les primeres versions de xarxes. Presenten 
l'avantatge de que la seva implantació en hardware és molt senzilla, però 
presenten problemes d'aprenentatge deguts a les discontinuïtats en la seva 
derivada. 
 
- La funció semilineal és similar a la funció binària, amb límits d'activació 
superior i inferior. Aquesta funció té dos valors llindar, un de superior i un 
d'inferior. Valdrà 0 o -1 per a valors per sota del llindar inferior i 1 per a valors 
per sobre del llindar superior. Per a valors entre els dos llindars, la sortida serà 
una funció lineal. Com en el cas de la funció signe, les discontinuïtats de la 
derivada poden causar problemes en l'aprenentatge. 
 
- La funció sigmoide també està acotada entre 0 i 1, i els valors per a entrades 
supeliors o inferiors als llindars son pràcticament constants. A la zona de 
transició la funció té un comportament suau amb derivades continues. L'ús 
d'aquest tipus de funcions va suposar un gran avenç en les tècniques 
d'aprenentatge per a xarxes neuronals. 
 
- La funció Gaussiana és de característiques similars a la sigmoide, però a 
diferència de les anteriors, en aquest cas el valor màxim de sortida s'obté per a 
valors d'entrada pròxims al centre, i la funció val 0 en pràcticament la resta de 
casos. Aquest tipus de funcions és adequat per a feines de classificació i en la 
identificació i control de sistemes dinàmics complexes. 
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La funció d’activació més comunment utilitzada per a problemes d’enginyeria és 
la funció sigmoide que té la següent equació: 
 

ineti e
A −+
=

1
1   

 
 
3.3 Selecció de la topologia d’una xarxa 
 
Cada part d'una xarxa neuronal representa un procés de prova i error per a 
establir un sistema adequat. Fins i tot és possible que calgui provar diferents 
xarxes, parant-les i provant-les en diferents moments de l'aprenentatge i iniciant 
la xarxa amb diversos pesos aleatoris. Cada xarxa ha de ser provada i 
analitzada, i cal escollir la més apropiada per a cada projecte en particular. 
Abans de decidir la topologia del projecte és important seleccionar el nombre 
de paràmetres d'entrada i de sortida. En els problemes d'enginyeria aquest 
nombre ve determinat pels requeriments del disseny. El nombre de paràmetres 
d'entrada determina les dimensions espacials de la xarxa, i el de paràmetres de 
sortida determina el nombre de superfícies de solució generades. Òbviament, 
l'ús de massa dades frenarà dràsticament la velocitat del procés d'entrenament, 
i si en canvi els paràmetres disponibles són escassos, la xarxa no serà capaç 
de generalitzar i de respondre correctament davant de noves dades. Per això 
és molt important optimitzar el nombre d'inputs i outputs el màxim possible. 
 
Una sola capa oculta és suficient per a modelar la majoria de problemes, tot i 
que quan es tracti de funcions discontinues, pot ser convenient usar dues 
capes ocultes. El nombre de neurones en aquesta capa oculta afecta molt el 
procés d'entrenament. Si n'hi ha poques, la xarxa no serà capaç d'aprendre 
correctament, i no respondrà bé davant de noves dades. En canvi, si el nombre 
de neurones és excessiu, la xarxa comença a modelitzar els problemes o 
“soroll” de les dades d'entrenament, o a desenvolupar una funció 
excessivament complexa per a ajustar-se a les dades, fent que la xarxa no 
respongui correctament davant de dades noves, donant una resposta igualment 
poc satisfactòria (fig. 3.3). Aquest fet conegut com a “over-fitting” és important 
ja que el conjunt de dades obtingut dels assajos que se li presentarà a la xarxa 
està afectat de soroll. Alguns autors han intentat relacionar el nombre de 
neurones necessàries amb el nombre de variables d'entrada i de sortida, però 
aquestes normes no poden ser generalitzades. El més adequat es fer un estudi 
paramètric, variant el nombre de neurones de la capa oculta per a comprovar la 
estabilitat de la xarxa. 
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Fig. 3.3. Exemple d’una xarxa amb over-fitting sobreposada a una xarxa ben entrenada. 
 
 
Connexions 
 
Pel que fa a la connectivitat, una neurona pot estar connectada a unes poques 
veïnes, a totes les neurones de la capa prèvia o a totes les neurones de la 
xarxa. Normalment es dissenyen xarxes on una neurona està totalment 
interconnectada amb les neurones de les capes consecutives però no ho està 
amb les demés neurones de la seva mateixa capa.  
Una xarxa on el flux d'informació és d'una neurona cap a una altra que pertany 
a la capa posterior és una xarxa “feed-forward” o de connexions cap endavant 
(fig. 3.1). 
També existeixen sistemes recurrents, que contenen connexions cap 
endarrera. En aquest tipus de xarxes poden existir també connexions de les 
neurones amb elles mateixes. 
 
 
Aprenentatge 
 
L'aprenentatge d'una xarxa neuronal és el procés pel qual adquireix el 
comportament desitjat, a través de variar els pesos de connexió entre 
neurones. Existeixen dos tipus d'aprenentatge: 
 
- L’aprenentatge supervisat, on la xarxa s’entrena amb dades d’entrada i amb 
dades de sortida associades. Per a realitzar aquest aprenentatge és necessari 
un conjunt d’elements representatius del comportament desitjat, de parelles 
d’estímul - resposta per a ensenyar la xarxa. En primer lloc hi ha un període 
d'entrenament. Durant aquesta fase s'adapten els pesos de la xarxa en funció 
de les dades aportades a través de minimitzar una funció d’error en el conjunt 
de dades d’entrenament. Comparant la resposta de la xarxa amb la resposta 
desitjada es modifiquen els pesos de manera que minimitzin aquest error 
mitjançant retropropagació. L’aprenentatge continua fins que l’error és menor a 
un valor establert o fins que és mínim. A continuació, durant la fase d’execució, 
la xarxa neuronal funciona amb els pesos fixats. 
 



Capítol 3  Introducció a les xarxes neuronals 

 49

- En l'aprenentatge no supervisat no es proporcionen exemples del 
comportament desitjat, sinó que és la xarxa mateixa que adapta els pesos de 
connexió, en funció de la correlació existent entre les activacions de les 
neurones involucrades en les connexions. En aquest cas no. existeix distinció 
entre període d’entrenament i d’execució. 
 
Retropropagació 
 
En un procés d’aprenentatge, els valors d’activació es propaguen cap a les 
unitats de sortida o output, i el output obtingut del sistema es compara amb el 
valor desitjat. Normalment s’obté un error en cada una de les unitats d’output. 
Aquest error e0 és el que es pretén minimitzar. Cal doncs modificar les 
connexions a la xarxa neuronal de manera que la següent vegada que es faci 
el càlcul, el valor d'aquest error e0 sigui menor. L’aprenentatge en una xarxa 
feed-forward implica la retropropagació de l’error obtingut on es modifiquen els 
pesos de la xarxa, distribuint l’error d'una unitat d’output a totes les unitats que 
hi estan connectades. 
 
L’algoritme de retropopagació es pot resumir com: 
 

1. Es dona un valor aleatori als pesos. 
 
2. La xarxa propaga el valor dels inputs de les dades d’entrenament per 

a obtenir un output de cada dada. 
 

3. L’output resultant es compara amb el valor real de referència i es 
calcula l’error com a diferència de quadrats: 

 
( )2,,∑ −=

i
outputireali AAE  

 
4. L’error es retropropaga. Es calcula la derivada de l’error respecte de 

la funció d’activació i respecte del valor d’input de cada neurona, 
començant per la capa d’output i retrocedint successivament per les 
capes anteriors.  

 
5. Finalment s’actualitzen els pesos, generalment amb la següent 

expressió: 
 

anterior
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 on: 
 lrate és el paràmetre d’aprenentatge de la xarxa (learning rate) que 

 serveix per escalar l’efecte de la derivada de l’error. 
 m és el paràmetre de momentum, que escala l’increment 

respecte de l’anterior canvi en el pes. Aquest terme serveix 
per evitar mínims locals, per evitar l’overfitting i augmentar la 
velocitat de convergència. 

 
6. Repetir els passos 2 a 6 fins que la xarxa estigui correctament 
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entrenada. 
 
Hi ha dues maneres d’entrenar una xarxa amb l’algoritme de retropropagació: 
“batch learning” i “online learning”. En el primer es presenten totes les dades 
d’entrenament simultàniament, es calcula l’error a partir d’aquestes i es 
corregeixen els pesos d’acord amb aquest error. Amb el mode online els pesos 
s’actualitzen després de processar cada dada per separat. 
 
No hi ha una regla general per a escollir entre un i l’altre mode d’entrenament. 
El sistema batch requereix menys actualitzacions de pesos i per tant és més 
ràpid, però pot quedat aturat en un mínim local. Per a això es suggereix fer 
primer un entrenament tipus batch i fer la comprovació amb les dades que no li 
han sigut ensenyades, i si el nivell d’error no és l’esperat, llavors seguir amb un 
entrenament on line. 
 
 
Selecció de dades per a l'entrenament de la xarxa 
 
La selecció d'un nombre adequat de dades d'entrenament és molt important, 
així com que les escollides siguin representatives del domini d'entrenament. 
Una xarxa ben entrenada ha de poder respondre a noves dades dins del domini 
apropiat. Actualment, les xarxes neuronals no permeten extrapolar informació 
per a dades fora del domini d'entrenament. 
 
No hi ha normes generalitzades per a determinar la mida i la composició de les 
dades d'entrenament. Està clar que les escollides han de cobrir els extrems 
superiors i inferiors, i que cal un nombre suficient de mostres representatives 
dins de la totalitat del domini. També cal recordar que és necessari tenir unes 
quantes dades per a comprovar la xarxa un cop entrenada, aquestes han de 
significar al voltant d’un 15% del total de dades. Aquestes dades han de ser 
noves per a la xarxa, i per tant no poden usar-se per al seu entrenament. 
 
 
Duració de l'entrenament 
 
L'acció de presentar la totalitat de dades d'entrenament al sistema s'anomena 
“epoch”. El nombre d'epochs afecta l'efectivitat de la xarxa. Aquest nombre 
depèn de diversos factors, sobretot del nombre de dades d'entrenament, de 
capes ocultes, de neurones en aquestes capes ocultes i dels paràmetres de 
sortida. Si la xarxa s'entrena durant massa temps, comença a modelitzar el 
“soroll” de les dades d'entrenament, fent que la xarxa no respongui 
correctament davant de dades noves. Si no s'entrena prou, la xarxa no podrà 
aprendre totes les característiques necessàries del problema i tampoc podrà 
resoldre el problema satisfactòriament. No hi ha cap regla general que permeti 
definir quants epochs calen per a l'entrenament d'una xarxa. 
 
És necessari un estudi paramètric per a determinar el nombre d'epochs òptim. 
Per aquest motiu, un cop s'ha escollit el tipus de xarxa i les dades d'entrada, el 
que es fa és anar guardant els resultats de l'entrenament a mida que aquest té 
lloc, en intervals determinats. Aleshores es pot comprovar, amb les dades 
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reservades per a això, el funcionament de la xarxa. Es pot aturar l'entrenament 
quan l'error obtingut sigui inferior al buscat, o l'error mig no baixi o s'hagi 
estancat, o fins i tot comenci a augmentar. A la següent figura es veu com a 
mida que creix el número d’epochs es redueix l’error fins a arribar a un mínim a 
partir del qual un increment en el número d’epochs fa créixer l’error per a les 
dades noves. 
 
 

 
 
Fig. 3.4. Corbes d’entrenament on es veu l’error en les dades d’entrenament i de comprovació. 
 
 
Una forma de millorar l'entrenament de la xarxa és modificant el paràmetre 
d'aprenentatge de la xarxa. Algunes xarxes permeten relacionar les variacions 
en aquest terme amb les dels pesos. En d'altres aquest canvi cal fer-lo 
manualment, tenint en compte que si els canvis en els pesos del programa són 
constants en la mateixa direcció, aleshores pot augmentar-se aquest paràmetre 
d'entrenament. En canvi, si canvien en direccions alternades cal disminuir-lo. 
 
 
Preprocessament de les dades d'entrenament 
 
Les xarxes neuronals només poden processar les dades quan se’ls presenta en 
un determinat format. Aquesta forma de presentació afecta fins i tot el procés 
d'aprenentatge de la xarxa. Per aquest motiu és necessari preprocessar les 
dades abans de presentar-les al sistema. 
 
Per a una generalització millor i més suau, pot ser necessari treure les dades 
que difereixin molt de la resta, els "outliers", si aquestes són extremes i no són 
característiques del problema. 
 
També és important igualar l'escala de les dades. Normalment es fa servir una 
funció sigmoidal a la xarxa. Els límits d'aquesta funció són generalment 0 i 1. Si 
s'escalen els inputs a [0;+1] millora molt la velocitat d'aprenentatge, ja que entre 
aquests valors la funció sigmoidal és més sensible a les variacions dels valors 
d'entrada. Les dades poden escalar-se de manera linear o no linear, depenent 
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de la seva distribució. Per a un millor resultat, convé que els valors d'entrada a 
la xarxa estiguin lluny dels extrems de la funció sigmoide 0 i 1. 
 
Per a escalar els imputs s’ha utilitzat un procés de normalització lineal entre 0,2 
i 0,8 com és el següent: 
 

minmax

min6020ˆ
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Per als outputs s’ha utilitzat un sistema diferent de normalització, per a reduir 
l’efecte dels outliuers mitjançant una arrel quadrada. 
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on n és el número de dígits de la par entera de la variable V, i C és una 
constant per a garantir que el rang de valors està comprès entre 0,2 i 0,8. 
 
 
 
3.4 PDP++ 
 
El programa PDP++ és un sistema de simulació de xarxa neuronal escrit en 
llenguatge C++, creat per per Randall C. O'Reilly, Chadley K. Dawson, James 
L. McClelland, de Ia Carnegie Mellon University al 1995, per a aquesta tesina 
s’ha fer servir la versió 3.1 actualitzada l’any 2003. Es tracta d'una eina prou 
senzilla per a ser utilitzada per principiants, però molt poderosa i flexible per al 
seu ús en investigació. 
 
El programa fa servir un algoritme de retropropagació per a entrenar el sistema. 
En aquest cas, s'han usat xarxes multicapes del tipus “feed-forward” o 
connexions cap endavant (sense connexions entre elements d'una mateixa 
capa o que pertanyin a capes anteriors) de manera que la primera capa serà la 
d'entrada, i la última la de sortida. 
 
Aquest programa permet triar el nombre de capes que ha de tenir la xarxa 
neuronal. Un cop s'ha establert això, cal definir quantes neurones ha de tenir 
cada capa, i les seves interrelacions. Alguns programes ajusten el seu 
coeficient d'aprenentatge, lrate, segons les necessitats de la xarxa, de manera 
que s'aconsegueix que l'error vagi disminuint constantment. En aquest 
programa el coeficient s'ha d'ajustar manualment. 
 
 
 
 




