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PORÓWNANIE SYSTEMÓW ROZMYTYCH
I SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH
Streszczenie. W pracy opisano podstawowe pojêcia dotycz¹ce podstawowego modelu matematycznego systemów neurorozmytych potraktowanych jako tzw. czarna skrzynka oraz
ró¿nych jego wersji. W skrócie przedstawiono wybrane kierunki badañ dotycz¹cych fuzji obu
technologii. Praca zawiera elementarny opis nowej klasy systemów tzw. inteligencji obliczeniowej.

WSTÊP
Nazwa system rozmyty oznacza przede wszystkim modele procesów zdefiniowanych w sposób niepe³ny (tzw. procesy le definiowalne lub ma³o rozpoznawalne). Liczba
mo¿liwych modeli rozmytych (w tym neurorozmytych i sztucznych sieci neuronowych) mo¿liwych do zastosowania w konkretnej sytuacji bywa zwykle du¿a. Poszczególne modele ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹ niekiedy znacznie.
W literaturze rzadko spotyka siê systematykê modeli rozmytych oraz ich porównanie z systemami neurorozmytymi oraz sztucznymi sieciami neuronowymi. Sztuczne sieci neuronowe mo¿emy rozwa¿aæ jako uniwersalne aproksymatory systemów
ci¹g³ych.
Systemy rozmyte mo¿emy uwa¿aæ jako szczególny przypadek ogólnej teorii systemów. Zgodnie z koncepcj¹ rewolucji naukowych Thomasa S. Kuhna mo¿na stwierdziæ, ¿e teoria systemów ogólnych stanowi³a rewolucjê w nauce. Pojawienie siê ogólnej teorii systemów doprowadzi³o do gruntownej zmiany teoretycznego uk³adu odniesienia i sposobu postrzegania badanych obiektów i procesów. Nale¿y podkreliæ fakt,
¿e ogólna teoria systemów zrodzi³a sie przede wszystkim z d¹¿enia do integracji nauk.
Szczególn¹ pozycjê ojca ogólnej teorii systemów zajmuje Ludwik von Bertalanffy. Zadaniem ogólnej teorii systemów by³o ujawnienie i opisanie w sposób teoretyczny prawid³owoci budowy, zachowania siê, funkcjonowania i rozwoju systemów. Natomiast
wspó³czesne badania systemowe s¹ niezmiernie wielostronne. Prawie ka¿da poszczególna czêæ tych badañ przekszta³ci³a siê obecnie w odrêbn¹ dyscyplinê naukow¹ np.
Ogólna teoria systemów, matematyczna teoria systemów itd. Powsta³y te¿ odrêbne
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kierunki w tradycyjnych naukach, przyk³adowo: ujêcie systemowe w biologii, lingwistyce, psychologii, socjologii, itp.
Pojêcie podzbioru rozmytego mo¿e byæ przypisane bezporednio L.A. Zadehowi,
gdy¿ wywodzi siê z inspiracji jego pracy z roku 1965.
Celem modelu jest uchwycenie funkcjonowania pewnego systemu. Na konstrukcjê
modelu mo¿na patrzeæ jak na proces, w którym bada siê relacje pomiêdzy zbiorem
obiektów zwanych zmiennymi i parametrami modelu i pewnych innych obiektów zwanych spójnikami lub funktorami modelu. Zmienne modelu odpowiadaj¹ pewnym charakterystykom modelowanego uk³adu. Mówi¹c inaczej dwie klasy modeli mo¿na zidentyfikowaæ i rozró¿niaæ za pomoc¹ typów spójników stosowanych w procesie modelowania. Pierwsz¹ klasê modeli, wykorzystuj¹c¹ operacje algebraiczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, ró¿niczkowanie, nazywamy modelami matematycznymi. Zarówno parametry, jak i wartoci zmiennych tych modeli s¹ zasadniczo okrelone przez
wartoci liczbowe.
Drug¹ klasê modeli, wykorzystuj¹cych spójniki typu logicznego, takie jak i, lub
oraz je¿eli- to, bêdziemy nazywali modelami logicznymi. Zawieraj¹ one przewa¿nie
parametry natury lingwistycznej. Do roku 1970 wiêkszoæ modeli, które stosowali
projektanci systemów, by³a typu matematycznego. Pocz¹wszy od roku 1970 przede
wszystkim na podstawie prac w dziedzinie sztucznej inteligencji i baz danych zaczêto
powa¿nie traktowaæ modele typu logicznego jako narzêdzie tworzenia systemów. Logika rozmyta by³a i jest z powodzeniem stosowana przy obu typach modelowania. O ile
podzbiory rozmyte mog¹ byæ wykorzystane przy obu sposobach modelowania, o tyle
obecnie stosuje siê je g³ównie w klasie modeli logicznych, zwanych modelami na podstawie regu³ lub modelami na podstawie wiedzy [1].
Wspó³czenie prowadzone s¹ badania dotycz¹ce opracowania metod identyfikacji
systemów rozmytych (szczególnie z wykorzystaniem rozmytych równañ relacyjnych
i sztucznych sieci neuronowych), analizy regu³ uczenia siê sieci neuronowych jako
podstawy identyfikacji systemów których podstaw¹ s¹ rozmyte regu³y oraz badania
dotycz¹ce wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prowadzenia rozmytych
wnioskowañ.

MODELE SYSTEMÓW ROZMYTYCH I NEURO-ROZMYTYCH
Przedstawione poni¿ej modele i porównania zosta³y zaczerpniête z artyku³u
Blanco A., Delgado M., Requena I.Relating fuzzy systems and neural networks [2].
Ogólnie mo¿emy traktowaæ system jako tzw. czarn¹ skrzynkê do której wchodz¹
sygna³y wejciowe (tworz¹ one zbiór sygna³ów wejciowych) natomiast wychodz¹ z
niej sygna³y wyjciowe, które tworz¹ zbiór sygna³ów wyjciowych. W terminach klasycznej teorii modeli matematycznych mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹cy opis matematyczny zachowania siê systemu:
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y = F (x); F: X ® Yx: input, xÎ X Í Rp y: output, yÎ Y Í Rq

(1)

Model matematyczny systemu przedstawiony powy¿ej stanowi numeryczne odwzorowanie relacji wejcie-wyjcie, nazwiemy go modelem rzeczowym (crisp model  CS).
W zbiorze modeli CS mo¿na wyró¿niæ podzbiór ci¹g³ych systemów rzeczowych
(CCS).
Modele CCS posiadaj¹ ci¹g³e relacje typu wejcie-wyjcie (najczêciej ze wzglêdu
na okrelone normy w przestrzeni euklidesowej). W tym modelu mo¿e wyst¹piæ tylko
skoñczona liczba nieci¹g³oci. Modele CS nie opisuj¹ ani relacji typu wejcie-wyjcie
w przypadku le zdefiniowanych sygna³ów ani nie w pe³ni znanych sygna³ów. Nie
opisuj¹ tak¿e le zdefiniowanych ani nie w pe³ni znanych zachowañ systemu. W celu
opisu zachowania systemów rozmytych wprowadzimy model FS (system rozmyty).
System rozmyty rozwa¿amy jako czarn¹ skrzynkê dla której zarówno sygna³y
wejciowe jak i wyjciowe stanowi¹ zbiory rozmyte (definiowane w rozmytych przestrzeniach sygna³ów). Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika fakt, ¿e ka¿dy system
CS mo¿e posiadaæ wersjê rozmyt¹ (przede wszystkim lingwistyczn¹). Wersjê rozmyt¹
systemu CS mo¿na skonstruowaæ poprzez operacje fuzzyfikacji (rozmycia) sygna³ów wejciowych i/lub wyjciowych. W tym przypadku mo¿na zastosowaæ po pierwsze: operacje odwzorowania stosownych sygna³ów do postaci zmiennych lingwistycznych. Druga metoda to odwzorowanie systemu oryginalnego do postaci rozmytych
relacji (g³ównie typu wejcie-wyjcie). W obu przypadku system CS (system rzeczowy) bêdzie stanowi³ czêæ systemu FS (systemu rozmytego). Ponadto podobnie jak
w przypadku systemów typu CCS mo¿liwoæ konstrukcji u¿ytecznych modeli matematycznych w celu rozmycia systemu CS jest ograniczona wy³¹cznie do przypadku
przestrzeni Rp i Rq. To znaczy, ¿e rozmyte wejcia i wyjcia musz¹ stanowiæ odpowiednie podzbiory przestrzeni Rp i Rq.
Zgodnie z drug¹ metod¹ odwzorowania sygna³ów wejcia i wyjcia systemu CS
(postaæ rozmytych relacji) podstawê opisu stanowi zbiór rozmytych relacji. Bêdzie to
zatem system oparty na regu³ach (system based on rules SBR). Najprostsz¹ postaæ
regu³y rozmytej przedstawia nastêpuj¹ca regu³a R:
R: je¿eli x jest A wtedy y jest B

(2)

gdzie A i B stanowi¹ odpowiednio podzbiory (labels) przestrzeni sygna³ów wejciowych i wyjciowych. Ogólnie rzecz ujmuj¹c stanowi¹ one rozmyt¹ wersjê zdañ logicznych na temat zwi¹zków pomiêdzy zmiennymi x i y. Mechanizm dzia³ania systemu SBR
jest nastêpuj¹cy: w przypadku dowolnego wejcia rozmytego A (rozmyty podzbiór
przestrzeni sygna³ów wejciowych) system SBR produkuje rozmyte wyjcie B z
wykorzystaniem modu³u rozmytych wnioskowañ. W literaturze przedmiotu (literatura
z zakresu logiki rozmytej) wystêpuj¹ opisy zastosowañ w praktyce dwóch g³ównych
metod wnioskowañ (tzw. ogólne opisy wnioskowañ- general approximations to inference in fuzzy logic).

56

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 4, 2010

Pierwsz¹ metodê stanowi tzw. z³o¿ona regu³a wnioskowañ (the compositional
rule of inference), natomiast drug¹ metodê stanowi tzw. mechanizm wnioskowañ
ograniczony do wartoci prawdy (mechanism of inference restricted to truth values).
Nale¿y podkreliæ fakt, ¿e z³o¿ona regu³a wnioskowañ, jako najprostsze rozszerzenie logiki klasycznej jest obecnie najczêciej u¿ywan¹ metod¹ wnioskowañ. Natomiast techniki, których podstawê stanowi druga z wymienionych metod w praktyce s¹
u¿ywane bardzo rzadko. Pomimo tego posiadaj¹ one te zalety, ¿e mog¹ byæ na bie¿¹co
uaktualniane oraz istnieje mo¿liwoæ wprowadzenia zale¿noci funkcjonalnych pomiêdzy poprzednikami i konkluzjami regu³. Wspó³czenie obie g³ówne metody wnioskowañ s¹ wspomagane technologiami sztucznych sieci neuronowych. Przyk³adowo
A. Blanco, Delgado M., Requena I. [2] przedstawili ju¿ w 1994 r. now¹ metodê
wnioskowañ w oparciu o kombinacjê logiki rozmytej i sztucznych sieci neuronowych w celu ekstrapolacji z³o¿onych relacji pomiêdzy poprzednikami i konkluzjami
rozmytych regu³. Metoda ta nie wymaga wiedzy a priori na temat regu³. Natomiast
Nafarieh A., Keller J. w 1991 roku opisali nowy mechanizm wnioskowañ ograniczony do wartoci prawdy [3].
Kolejny podsystem systemu rozmytego FS, który krótko zostanie scharakteryzowany to system rozmytych równañ relacyjnych FRE (fuzzy relational equations).
W systemie FRE relacje pomiêdzy zbiorami sygna³ów typu wejcie-wyjcie s¹ opisane z wykorzystaniem rozmytych równañ relacyjnych. Wzór 3 przedstawia prosty
zapis systemu rozmytych równañ relacyjnych:
Bi = Ai Å Ri, i = {1,2,..., I},

(3)

gdzie: Ri s¹ to rozmyte relacje pomiêdzy przestrzeni¹ sygna³ów wejciowych i wyjciowych systemu, natomiast operacjê Å stanowi z³o¿enie dwóch operacji,
t-conorm/t-norm (obie operacje s¹ typu ci¹g³ego). Jednak¿e w systemach rozmytych
stosowanych w praktyce mamy do czynienia z dyskretnymi reprezentacjami zmiennych wejciowych i wyjciowych.
Proces dyskretyzacji mo¿e byæ przedstawiony w nastêpuj¹cy uproszczony sposób. (opis w przestrzeni jednowymiarowej tzn. p = q = 1). Przypadek jednowymiarowy mo¿e byæ ³atwo rozszerzony do przypadku ogólnego.
Niech A oznacza zbiór rozmyty scharakteryzowany przez funkcjê przynale¿noci,
której podstawê stanowi przedzia³ liczb rzeczywistych [u0, u1] Í R. Niech k bêdzie
liczb¹ ca³kowit¹, która oznacza, ¿e podstawa zbioru A jest podzielona na k-1 przedzia³ów w celu otrzymania k punktów ekstremalnych:
si = u0 + [(i - 1) (ui - u0) ] / (k - 1), i = {1, 2, ..., k}.

(4)

Z wektorem s = (s1, s2, ..., sk) zwi¹zany jest nastêpuj¹cy wektor:
a = (a1, a2, ..., ak) = (A (s1), ..., A(sk)), ai = A(si) Î [0, 1].
£¹czne reprezentacje ró¿nych zmiennych wejciowych i wyjciowych mog¹ byæ
przedstawione jako wektory (x1, x2, , xi, ..., xn) oraz (y1, y2, , yi, ..., ym), gdzie
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odpowiednio xi, yj Î [0, 1]. Wynika st¹d wa¿ny wniosek, ¿e dowolny system FS mo¿e
byæ opisany matematycznie jako odwzorowanie pomiêdzy [0, 1]n oraz [0, 1]m [2].
Nale¿y podkreliæ fakt, ¿e dyskretyzacja opisana powy¿ej nie jest jedyn¹ mo¿liw¹.
Mo¿na np. u¿yæ tzw. a-przeciêæ. Wybór sposobu dyskretyzacji zale¿y od konkretnych
zastosowañ systemu rozmytego.
Podkrelmy, ¿e dla okrelonych konkretnych przypadków dyskretnej reprezentacji
stosowny system FS mo¿e stanowiæ czêæ systemu CS (crisp systems).
W zwi¹zku z powy¿szym nazwa system ci¹g³y (Continuous System) powinna oznaczaæ systemy zarówno crisp lub fuzzy, gdzie mamy do czynienia z odwzorowaniem
ci¹g³ym zmiennych wejcie-wyjcie. Dopuszczalna jest w tym przypadku skoñczona
liczba nieci¹g³oci. Wspomniany przypadek wymaga dalszej analizy.
Nale¿y wprowadziæ nowy typ systemu rozmytego rozmyty system aproksymacji
(FSA  fuzzy system approximator). Systemy FSA bêd¹ stanowi³y czêæ systemów
CS. S¹ one reprezentowane przez zbiór mierzalnych relacji pomiêdzy zmiennymi wejciowymi i wyjciowymi, które posiadaj¹ wartoci (crisp) cis³e. Rozwa¿any przypadek przedstawia rysunek 1.
;
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<

Rys. 1. Architektura rozmytego systemu aproksymacji [2]

Jak wynika z rysunku 1 system FSA posiada modu³y fuzzyfikacji  rozmywania i defuzzyfikacji  antyrozmywania. Ponadto relacje pomiêdzy zmiennymi wejciowymi, a wyjciowymi systemu s¹ ci¹g³e.
W wyniku dotychczasowych rozwa¿añ mo¿na wyró¿niæ bardziej ogólny typ
systemu rozmytego. Nazwiemy go UA (uniwersalny aproksymator). Do systemów
typu UA zaliczymy np. systemy FSA dzia³aj¹ce w oparciu o system RBS. Ogólnie
rzecz ujmuj¹c zawsze istnieje mo¿liwoæ konstrukcji konkretnego systemu FSA w
celu aproksymacji danego systemu CS z okrelon¹ dok ³adnoci¹. Szczegó³y mo¿na
znaleæ w literaturze [4].
Ponadto z punktu widzenia zastosowañ in¿ynierskich ten typ systemów rozmytych mo¿na zaliczyæ do systemów typu rozmyty sterownik (fuzzy controller
 FC).
Nale¿y podkreliæ fakt bujnego rozwoju teorii oraz udanych implementacji tego
typu rozmytych systemów.
W celu porównania wyró¿nionych dotychczas typów systemów rozmytych
i systemów sztucznych sieci neuronowych wprowadzimy system typu NN (sztuczna
sieæ neuronowa).
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Niech system typu NN dla potrzeb niniejszych rozwa¿añ oznacza sztuczn¹ wielowarstwow¹ sieæ neuronow¹ z wnioskowaniem do przodu (feedforward), która posiada n neuronów w warstwie wejciowej oraz m neuronów w warstwie wyjciowej.
Jak wynika z literatury przedmiotu [5] sieci neuronowe wielowarstwowe z wnioskowaniem do przodu stanowi¹ doskona³e aproksymatory funkcji (proces uczenia poprzez algorytm wstecznej propagacji b³êdów).
Ogólnie rzecz ujmuj¹c topologiê rozmytych sieci neuronowych FNN [Fuzzy neural
networks] mo¿na opisaæ w nastêpuj¹cy sposób: wystêpuj¹ pary sygna³ów typu wejcie- wyjcie (x1, ..., xi, ..., xr) oraz (out1, ..., out2, ..., outs) odpowiednio. Wyjcia outj
s¹ okrelone poprzez operacje max-min typu: outj = max[min (xj, wij)], gdzie wij s¹ to
elementy macierzy wag W. Sieci tego typu tworz¹ odwzorowanie sygna³ów wejciewyjcie typu: [0, 1]n do [0, 1]m.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW ROZMYTYCH I SIECI NEURONOWYCH
Opis relacji pomiêdzy poszczególnymi typami systemów

Rysunek 2 przedstawia w formie graficznej porównanie opisanych typów systemów rozmytych i sieci neuronowych. Schemat na rysunku 2 stanowi rodzaj diagramu
Venna. Wystêpuje tutaj relacja inkluzji zbiorów (zgodnie z treci¹ rozwa¿añ poprzedniego
punktu). Natomiast strza³ki reprezentuj¹ nastêpuj¹ce typy relacji pomiêdzy modelami:
model-1 ® model-2,
oznacza sytuacjê, gdzie model-1 formalnie stanowi przypadek szczególny modelu-2
lub, ¿e ka¿dy przyk³ad modelu-1 mo¿e byæ aproksymowany poprzez zastosowanie
odpowiedniego typu modelu-2:
model-1 « model-2.
Nale¿y podkreliæ fakt, ¿e powy¿sze relacje s¹ symetryczne tzn., ¿e oba modele
mog¹ byæ formalnie równowa¿ne oraz co najmniej zastêpowalne w zastosowaniach
praktycznych.
Zgodnie z rysunkiem 2 mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce typy relacji pomiêdzy modelami systemów rozmytych i sieci neuronowych (numeracja relacji jest zgodna z numerami strza³ek  rys. 2):
1. Relacja typu: model rozmytych równañ relacyjnych ® model systemu rozmytego.
Jest to relacja typu: przyczynowo  skutkowego. System rozmytych równañ relacyjnych zawsze jest równie¿ systemem rozmytym. Natomiast przypadek odwrotny
nie zawsze jest s³uszny. Twierdzenie typu: dowolny system rozmyty mo¿e byæ
opisany poprzez uk³ad stosownych równañ relacyjnych jest w ogólnym przypadku fa³szywe. Istniej¹ bowiem systemy rozmyte dla których uk³ad stosownych rozmytych równañ relacyjnych nie posiada rozwi¹zañ!
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Rys. 2. Porównanie systemów rozmytych i sieci neuronowych [2]

Ponadto nale¿y podkreliæ fakt, ¿e zadanie identyfikacji (uczenia) systemu rozmytego poprzez uk³ad rozmytych równañ relacyjnych typu wejcia-wyjcia nie jest wykonalne bez znajomoci t-conorm/t-norm dla stosownych par w relacji. Zadanie identyfikacji mo¿e dotyczyæ tylko rozmytych systemów np. max-min, max-produkt, itp.
2. Relacja typu model rozmytych sieci neuronowych ® system rozmyty.
Przypadek analogiczny do poprzedniego. Dowolny system rozmytych sieci neuronowych jest systemem rozmytym. Odwrotna zale¿noæ jest mo¿liwa pod warunkiem znajomosci specyficznych t-norm i t-conorm stosownych par relacji. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ szczegó³owe badania w/w zagadnienia (identyfikacji rozmytych systemów z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych). Jednak¿e wspó³czenie w literaturze przedmiotu brak jest ogólnych dowodów twierdzenia, ¿e FNS jest uniwersalnym aproksymatorem funkcji [2].
3. Relacja typu model rozmytych równañ relacyjnych « rozmyte sieci neuronowe.
Ogólnie jest to relacji typu równowa¿noci. Dla danego uk³adu rozmytych równañ
relacyjnych mo¿liwa jest jego identyfikacja z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych. Relacja odwrotna równie¿ jest mo¿liwa. Warunek konieczny w/w równowa¿noci to znajomoæ t-norm/t-conorm dla stosownych par wejæ-wyjæ!
4. Relacja typu model systemu ci¹g³ego « sieæ neuronowa.
Dowolna funkcja mo¿e byæ aproksymowana przez wielowarstwow¹ sieæ neuronow¹ z wnioskowaniem do przodu zgodnie z powszechn¹ zasad¹ uniwersalnego
aproksymatora [2]. Ponadto dowolna sieæ neuronowa wielowarstwowa jest systemem ci¹g³ym. Zatem omawiana relacja jest typu równowa¿noci.
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5. Relacja typu model systemu ci¹g³ego ® rozmyty sterownik.
Ka¿dy system FC jest systemem CS. Zgodnie z literatur¹ przedmiotu [2] aproksymatory systemów rozmytych s¹ aproksymatorami uniwersalnymi. Tzn., ¿e dla danego systemu typu CCS zawsze mo¿na znaleæ odpowiedni system FSA (z dowoln¹ dok³adnoci¹).
6. Relacja typu model systemu FSA ® model CS.
System FSA jest zgodnie z definicj¹ (wzór 1) systemem rzeczowym (Crisp System).
Fuzja obu technologii (sztuczne sieci neuronowe, systemy rozmyte)
w ramach systemów inteligencji obliczeniowej
&20387$7,21$/
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Rys. 3. Koncepcja systemu inteligencji obliczeniowej [6]

Geneza terminu inteligencja obliczeniowa  rys historyczny

W ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem cieszy siê problematyka dotycz¹ca sieci neuronowych, algorytmów genetycznych i systemów rozmytych. Zagadnienia
te s¹ czêci¹ nauki okrelanej w literaturze angielskiej terminem Computational Intelligence. Wzajemne powi¹zania (rys. 3) miêdzy sieciami neuronowymi, algorytmami genetycznymi i systemami rozmytymi by³y powodem zorganizowania przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers  USA) wiatowego Kongresu Computational Intelligence. Na Kongres ten z³o¿y³y siê 3 konferencje, które odby³y siê w dniach
od 26 czerwca do 2 lipca 1994 r. w Orlando na Florydzie:
a) IEEE International Conference on Neural Networks,
b) IEEE International Conference on Fuzzy Systems,
c) IEEE International Conference on Evolutionary Computation.
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W latach 19951997 ka¿da z tych konferencji jest organizowana osobno, aby w
roku 1998 powtórnie przyj¹æ formê Kongresu, tym razem zorganizowanego w Anchorage na Alasce. Jak wynika z rysunku 3, zagadnienia sieci neuronowych, algorytmów
genetycznych i systemów rozmytych mog¹ byæ rozpatrywane niezale¿nie jedno od
drugiego, ale niezwykle wa¿ne s¹ ich wzajemne powi¹zania. W szczególnoci algorytmy genetyczne mo¿na zastosowaæ do znalezienia wag i topologii sieci neuronowej oraz
bazy regu³ i funkcji przynale¿noci systemu rozmytego. Z kolei sieci neuronowe umo¿liwiaj¹ wyznaczenie odpowiednich parametrów w³aciwym algorytmom genetycznym
(tzw. parametry krzy¿owania i mutacji), a ponadto filozofiê sieci neuronowych mo¿na
wszczepiæ na grunt systemów rozmytych, które w ten sposób nabieraj¹ cechy systemów ucz¹cych siê. Ponadto metody zbiorów rozmytych pozwalaj¹ odpowiednio dobraæ zarówno wspomniane wy¿ej parametry algorytmów genetycznych, jak i wspó³czynniki charakteryzuj¹ce szybkoæ uczenia sieci neuronowych.
Nale¿y tak¿e podkreliæ fakt, ¿e w literaturze wiatowej znane s¹ i cenione monografie autorów polskich. Dotycz¹ one dziedzin [6]:
a) sieci neuronowych  ksi¹¿ka profesora Jacka ¯urady [7] oraz profesora Andrzeja
Cichockiego (wspó³autor [8]),
b) systemów rozmytych  ksi¹¿ka profesora Witolda Pedrycza [9],
c) algorytmów genetycznych  ksi¹¿ka profesora Zbigniewa Michalewicza [10] .
Fuzja technologii: systemy rozmyte sztuczne sieci neuronowe 
krótki przegl¹d badañ

Sztuczne sieci neuronowe posiadaj¹ unikalne w³aciwoci uczenia siê maszynowego oraz przetwarzania informacji numerycznej. Natomiast systemy rozmyte posiadaj¹
unikalne w³aciwoci przetwarzania informacji tzw. lingwistycznej. Nie budzi wiêkszego zdziwienia fakt, ¿e fuzja obu technologii od d³u¿szego czasu stanowi przedmiot
intensywnych badañ w licznych orodkach na wiecie. Wymienimy tylko najwa¿niejsze kierunki badañ:
1) M.M. Gupta i J. Qi rozwinêli trzy podstawowe modele tzw. rozmytego neuronu
[11],
2) H. Ishibuchi ze wspó³pracownikami wprowadzili miary mo¿liwoci i koniecznoci
(possibility and necessity measures) do podstawowego algorytmu wstecznej propagacji b³êdów w sieci neuronowej [12] oraz architekturê sieci neuronowej, która
uczy siê na podstawie rozmytych regu³ typu: je¿eli-to [13],
3) J.M. Keller, H. Tahani [14] oraz J.M. Keller, R.R. Yager, H. Tahani [15] badali przydatnoæ algorytmu wstecznej propagacji b³êdów w systemach rozmytych,
4) K. Hirota, W. Pedrycz [16] oraz Y. Hayashi ze wspó³pracownikami [17] badali zagadnienia projektowania sieci neuronowych z logik¹ rozmyt¹,
5) B. Kosko zbudowa³ tzw. rozmyt¹ pamiêæ asocjacyjn¹ (ang. FAM  fuzzy associative memory) z wykorzystaniem rozmytego algorytmu Hebba (fuzzy Hebbian learning), wspó³pracowa³a ona z rozmyta baz¹ regu³ typu: je¿eli-to [18],
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6) L.X. Wang, J.M. Mendel badali model neuro-rozmytego systemu eksperckiego [19].
7) Ze wzglêdu na nowe mo¿liwoci wynikaj¹ce z wprowadzenia systemu rozmytego
typu 2 przez J.M. Mendla nowy kierunek badañ to analiza mo¿liwoci budowy
systemu hybrydowego: sieæ neuronowa-system rozmyty typu 2 (pomys³ autorów artyku³u).

WNIOSKI
1. Zgodnie z rozwa¿aniami tej pracy ka¿dy system FSA jest systemem CS. W praktyce zast¹pienie modelu FSA przez model CS jest mo¿liwe poprzez wykorzystanie
odpowiednich za³o¿eñ teoretycznych i metod rozmywania i antyrozmywania funkcji przynale¿noci elementu do podzbioru rozmytego.
2. Bujny rozwój systemów inteligencji obliczeniowej (badania teoretyczne i implementacje softwarowe) wiadczy o wysokiej u¿ytecznoci fuzji obu technologii: systemów rozmytych i sztucznych sieci neuronowych.
3. Nowy kierunek badañ to analiza mo¿liwoci budowy systemu hybrydowego:
sieæ neuronowa-system rozmyty typu 2.
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COMPARISON OF FUZZY LOGIC SYSTEMS AND ARTIFICAL NEURAL
NETWORKS
Summary
In this article we short describe fundamental mathematical model of neuro-fuzzy system treat
as black box known in cybernetic and various version of this fundamental model. Short we
characterize some direction in the research about fusion two technology: fuzzy systems and
artificial neural systems. In our article we short describe elementary notion: new technology:
computational intelligence.
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