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Abstract 

Artificial Intelligence is achieved by studying the way the human brain thinks, the way it learns 

and takes decisions, all these helping to create intelligent software and systems. In the context 

of artificial intelligence, artificial neural networks play an important role in solving various 

problems. Neural networks have a wide variety of economic applications, especially in the 

development areas of industrial companies because one of the application of the neural 

networks is classification problems. In this context, the most used type of neural network is the 

multilayer feedforward network. It has an input layer, an output layer and several hidden layers 

where processing is performed. This paper describes the backpropagation algorithm and shows 

a possible implementation with Python programming language with a user friendly graphical 

interface. Among others, this algorithm can be used in handwriting recognition and sound 

recognition. 

Cuvinte cheie: rețele neuronale artificiale, backpropagation algoritm, rețele multistrat, retele 

feetforward.  
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Introducere 

 Inteligența Artificială este „știința și ingineria de a face mașini inteligente, în special 

programe informatice inteligente”. Inteligența artificială ajută la crearea de sisteme inteligente, 

acestea avînd un comportament inteligent de învățare, de explicare, de demonstrare și de oferire 

a unor sfaturi utilizatorilor. Cu ajutorul inteligenței artificiale se poate implementa inteligența 

umană la mașinile create, acestea fiind capabile să înțeleagă, să învețe, să gândească și să se 

manifeste similar oamenilor. 

 O ramură importantă de cercetare în domeniul inteligenței artificiale o reprezintă 

rețelele neuronale artificiale, dintre care amintim perceptronul simplu generalizat, rețelele de 

tip feedforward uninivel, de exemplu  perceptronul clasic, si retelele neuronale feedforward 

multistrat, care pot fi implementate cu ajutorul algoritmului backpropagation. Tipul rețelelor 

neuronale artificiale este complex și variat, iar în literatura de specialitate sunt studiate și alte 

tipuri de rețele cum ar fi: rețele Hopfield (cu aplicații în probleme de optimizare și în conversia 

variabilelor de tip analogic și discret), rețele Kohonen (cu aplicații în prelucrarea vorbirii), 

rețele Madaline (cu aplicații în prelucrarea adaptivă de semnal), rețele Hamming (utilizate în 

rezolvarea problemelor de optimizare), mașina Boltzman (cu aplicații în probleme de 

recunoașterea formelor), rețele RBF (utilizate în modelarea de funcții neliniare),  rețele ART 

(utilizate în prelucrarea semnalelor radar) etc.  

Tema lucrării de față este studiul rețelelor neuronale de tipul feedforward multistrat. Se 

are în vedere algoritmul backpropagation care ajută la rezolvarea problemelor de clasificare, 

acesta va fi aplicat și testat în diverse situații economice de clasificare,  care vor permite luarea 

deciziilor fără a mai fi necesar trecerea prin epocile de instruire a fiecărui caz nou apărut. 

În prezenta lucrare este implementat algoritmul backpropagation în Python, acest 

mediu de programare oferă permisiunea utilizatorului de a introduce datele inițiale ale 

problemei de clasificare. Software-ul Python oferă utilizatorului posibilitatea să vizioneze 

inițial dreapta/hiperplanul care nu separă formele, iar după procesul de instruire derulat pe 

parcursul mai multor epoci de instruire (mai multe iterații), software-ul Python va afișa funcția 

sigmoidală care va separa formele împărțindu-le în două clase distincte. 
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 Rețelele neuronale pot fi utilizate în diverse probleme de clasificare care necesită un 

nivel ridicat de complexitate. Acestea sunt extrem de folosite în situații precum recunoașterea 

formelor având în vedere chiar și formele vizuale și vocale. Probleme precum prelucrarea 

semnalelor incluzând și semnalele vocale, prelucrarea imaginilor putând chiar recunoaște optic 

caracterele, scrisul de mână nu este o dificultate pentru rețelele neuronale utilizând algoritmul 

backpropagation. Rețelele neuronale sunt folosite și în probleme de monitorizare și control, 

cum sunt procesele de fabricație industrială, oferind soluții utile privind predicțiile în domeniul 

de producției, finanțelor, marketingului, prognozelor meteo, etc., dar în egală măsură sunt 

folosite și rezolvarea problemelor în optimizare. 

 Se observă o dorință din ce în ce mai mare de automatizare a tuturor situațiilor 

economice sau de orice natură astfel că un ajutor în acest sens este oferit tocmai de tema care 

este studiată în acest articol. Rețelele neuronale ajută la rezolvarea diverselor situații în mod 

special pentru a ajuta firmele să aibă o analiză detaliată a situației actuale, oferind predicții 

pentru ce va urma.  

Lucrarea de față începe prin a prezenta și explica caracteristicile rețelelor neuronale, 

cum se poate alege un tip de rezolvare sau altul. În cazul problemei economice abordată în 

lucrare, (o firmă de vânzare laptopuri), se va observa că algoritmul backpropagation este cel 

mai în măsură de a facilita rezolvarea problemei cu ajutorul funcției sigmoidale. Totodată în 

lucrare este prezentat algoritmul backpropagation în software-ul Python, cu aplicare în 

clasificarea intrărilor funcției logice XOR în forme similare și în forme care nu sunt similare, 

deci în două clasificări. 

 Datele utilizate în articol sunt preluate din literatura de specialitate din domeniul 

rețelelor neuronale, în special prezentarea algoritmului backpropagation, care este un algoritm 

complex.  În lucrarea de față este prezentat în detaliu algoritmul backpropagation, pentru a se 

vedea modalitatea de propagare a erorii, ca diferență dintre ieșirea dată și ieșirea calculată, 

această propagare fiind de la stratul de ieșire spre stratul de intrare.  
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Caracteristicile rețelelor neuronale Feedforward multistrat 

Rețelele neuronale feedforward sunt alcătuite din părți care realizează procesarea, 

acestea fiind interconectate și grupate pe mai multe straturi. Se poate face legătura foarte simplu 

cu biologia umana în care neuronul biologic conține mai multe straturi printre ele se numără și 

stratul de neuroni senzoriali, un alt strat de neuroni de procesare și neuronii motori 

(rasfoiesc.com, 2020).  

Neuronii artificiali din rețelele neuronale feedforward multistrat sunt clasificați în 

neuroni care se află pe primul strat, aceștia primind semnalele din exterior; acest prim strat al 

neuronilor se numește stratul de intrare/Input. Neuronii din primul strat sunt neuroni 

„degenerați”. Neuronii artificiali din stratul intermediar și din stratul de ieșire sunt neuroni 

sigmoidali. Stratul intermediar mai este denumit și stratul ascuns/Hidden, unde se efectuează 

prelucrări. Între neuronii din diferite straturi există legături directe Un aspect foarte important 

îl reprezintă faptul că există legături si prelucrări între neuronii din diferite straturi excluzând 

primul strat, cel de intrare, însă nu există legături între neuronii din același strat, deci rețelele 

feedforward nu sunt recurente, ci unidirecționale.  Rețelele neuronale de tipul feedforward pot 

conține unul sau mai multe straturi intermediare sau ascunse. O rețea neuronală artificială 

feedforward multistrat este ilustrată în figura 1 (rasfoiesc.com, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reprezentare Rețele neuronale feedforward multistrat 
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De obicei, aplicațiile utilizate pentru recunoașterea formelor folosesc un singur strat 

intermediar sau ascuns. Pentru aplicațiile de modelare, rețelele feedforward trebuie să 

folosească minim două straturi ascunse unde au loc prelucrări (Moise M., 2010). 

Numărul neuronilor de intrare din stratul inițial cât și numărul neuronilor de ieșire din 

stratul final nu este fixat apriori, ci acest număr al neuronilor este dat de specificul  aplicației 

de rezolvat.  Numărul neuronilor din stratul intermediar sau ascuns nu este dat de cineva sau 

de aplicație, ci este dat în mod experimental, în funcție de simulările efectuate sau care se pot 

efectua (Moise M., 2010). 

Pentru a elabora o rețea neuronală de tipul feedforward se au în vedere două faze: 

o învățare 

o testare 

În prima fază, cea de învățare, rețeaua neuronală este antrenată să învețe un anumit 

număr de șabloane cu o eroare specificată. Un șablon de învățare pentru rețeaua neuronală este 

compus din două elemente. Primul element este dat de valorile intrărilor ale neuronilor din 

stratul inițial sau de intrare, iar al doilea element este dat de valorile ieșirilor care corespund 

neuronilor din stratul de ieșire. Complexitatea unei probleme soluționată cu ajutorul  rețelelor 

neuronale este strâns legată de numărul de șabloane necesare pentru antrenare (Moise M., 

2010). 

Algoritmul backpropagation se bazează pe învățare supervizată, întrucât datele 

statistice de intrare și ieșire sunt cunoscute, adică valorile de ieșire ale rețelei sunt determinate 

de intrările din șablonul de antrenare curent, iar după aceea se compară ieșirile calculate cu 

ieșirile cunoscute, rezultate din șablon; aceste diferențe reprezintă eroarea curentă de învățare 

a șablonului. 

În cazul perceptronului, există o singură sarcină pentru fiecare intrare și o singură ieșire, 

însă la rețelele feedforward multistrat există sarcini multiple și fiecare dintre acestea contribuie 

într-un anumit mod la obținerea mai multor ieșiri (missinglink.ai, 2020). 

Învățarea automată a unor modele are următoarele direcții principale: 
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o Clasifirea și regresia 

o Clusterizarea (gruparea) 

o Determinarea regulilor de asociere 

o Selecția trăsăturilor 

În problemele de clasificare se presupune că se dă o mulțime de antrenare care conține 

o mulțime de instanțe, cum ar fi vectorii de antrenare și obiectele. Instanțele au atribute 

caracteristici, iar fiecare instanță are atribute cu anumite valori, iar în final ultimul atribut este 

reprezentat de clasă, iar ieșirea este discretă. 

 

Prezentare algoritm backpropagation 

 În anul 1986, Rumelhart, Hinton și Wiliams publică articolul „Learning 

Representations by Back-Propagation Errors”, unde vorbesc despre acest algoritm foarte 

complex și despre importanța lui. Acest subiect a fost apreciat de o comunitate mare de oameni 

interesați de domeniul inteligenței artificiale (Wikipedia, Wikipedia, 2020). 

 Algoritmul backpropagation are două faze importante: 

o Rețeaua neuronală primește vectorul neuronilor de intrare și propagă semnalul 

înainte, parcurgând fiecare strat până se ajunge la generarea ieșirii. 

o Semnalul de eroare se propagă înapoi parcurgând rețeaua de la stratul de ieșire 

către stratul de intrare, iar pentru a se ajunge la rezultat se ajustează ponderile 

Pașii algoritmului backpropagation: 

Pasul 1: Se inițializează ponderile și pragurile cu valori aleatorii mici, condiția fiind să fie 

diferite de 0. O euristică recomandă ca valorile să fie luate din intervalul (-2.4/Fi, 2.4/Fi), unde 

Fi este numărul de intrări al neuronului i.  

Această inițializare a ponderilor se face independent pentru fiecare neuron care intră în rețeaua 

neuronală.  

Pasul 2: Se activează rețeaua neuronală cu ajutorul vectorului de antrenare x1(p), x2(p),..., 

xn(p) cu ieșirile dorite yd1(p), yd2(p), ... , ydo(p). După aceea se calculează ieșirile neuronilor 
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din stratul ascuns sau intermediar, utilizând formula: yi(p)=sigmoid[sigma de la i=1 la n din 

xi(p)*wij(p)-Oj], unde n reprezintă numărul de intrări al neuronului j din stratul ascuns astfel 

se utilizează pentru acest caz funcția de activare sigmoidă. După aceea se calculează ieșirile 

reale ale neuronilor din stratul de ieșire. (Moise M., 2010) 

Pasul 3: Ajustarea ponderilor  

o Se calculează gradientul erorii pentru neuronii din stratul de ieșire cu ajutorul 

relației: corecția variației intensității ponderii Δwjk(p)=αxOc,j(p)xδk(p) 

ajustarea ponderii wjk(p+1)=wjk(p)+Δwjk(p). Iterația aceasta presupune că se 

va crește p cu 1 -> p+1 și se revine la pasul 2, astfel procesul se va relua până 

când criteriul pentru eroare este satisfăcut. 

o Se utilizează, ca funcție de transfer  pentru rezolvare, funcția sigmoid care prin 

reprezentare grafică inițial nu va separa formele deoarece rețeaua nu este 

instruită. Graficul unei funcții sigmoid este reprezentat în figura 2 (Dutta, 2019). 

 

 

Figura 2. Grafic sigmoid 
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 4. Aplicarea algoritmulului Backpropagation pentru funcția logică XOR. Considerăm 

rețeaua neuronală din figura 3 pentru soluționarea funcției XOR.  

 

Figura 3. Rezolvare rețea neuronală cu XOR 

 

 

Funcția de transfer, utilizată pentru calcularea ieșirii calculate are formă de sigmoid, iar 

ieșirea calculată y  are următoarea expresie:  

 

 

Modalitate de lucru în echipă 
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 Pentru a facilita lucrul în echipă și pentru a comunica mai ușor fără a transmite 

nenumărate fișiere si snippet-uri de cod de la un autor la celălalt s-a utilizat sistemul de gestiune 

a versiunilor SVN. (Wikipedia, https://en.wikipedia.org, 2020) Pentru a putea utiliza acest 

server care poate eficientiza lucrul în echipă chiar și în „pandemie” se poate accesa adresa 

https://tortoisesvn.net/downloads.html de unde se poate descărca desrverul și instala pe PC-ul 

colegilor de echipă. Activarea contului se poate realiza ca în figura 4 (tortoisesvn.net, 2020). 

 

 

Figura 4. Activare cont SVN 

 

 După aceea panoul de control al adminului de server va arăta ca în figura 5. Astfel, se 

poate crea folderul unde se vor încărca fișierele echipei în lucru, după aceea, o dată ce un 

utilizator modifică ceva în fișier, celălalt utilizator va putea sa vadă numai după ce acela va da 

commit pe fișier. 
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Figura 5. Panou admin SVN 

 

Aplicarea algoritmului Backpropagation pentru cumpărătorii de laptoop-uri 

Aplicarea manuală pentru exemplu de instruire din Situația 4. 

 Se consideră firma ITStore care comercializează laptopuri. Se pune problema dacă un 

utilizator achiziționează un laptop, care ar fi acela și în ce condiții. Datele sunt reprezentate în 

următorul tabel. 

Tabelul 1. Situație firmă comercializare laptopuri 

Cumpărători Situația 1 Situația 2 Situația 3 Situația 4 

X1 0 1 0 1 

X2 0 0 1 1 

Outputul scop 0 1 1 0 

 

 Funcția de activare: 
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Vom calcula pentru situația 4 în care x1 și x2 au valoarea 1. Neuronii 1 și 2 din stratul 

inițial folosesc intrările x1 și x2 vor redistribui valorile inițiale către stratul ascuns fără nici o 

procesare. Astfel vom avea:  

x1=x13=x14                                     Inițializare ponderi: 

x2=x23=x24                                     w13=0,6            w14=0,7            θ3=0,7 

x1=1                                  w23=0,5            w24=1,5            θ4=0,4 

x2=1                                  w35=-2,3          w45=2,1             θ5=-0,1 

Se știe că: x1=1       x2=1      Os,5=0 

Astfel, intrările curente ale neuronului 5 din stratul de ieșire sunt ieșirile neuronilor 4 și 

3 din stratul ascuns. 

Epoca de instruire 1 pentru exemplu de instruire 4: 

Oc,3= [ ∗ ∗ ]
 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.3296 Exemplul 4 de instruire 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.4501 Exemplul 3 de instruire 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.5249 Exemplul 2 de instruire 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.3318 Exemplul 1 de instruire 

Oc,4= [ ∗ ∗ ]
 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.8581 Exemplul 4 de instruire 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.7502 Exemplul 3 de instruire 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.5744 Exemplul 2 de instruire 

=
[ ∗ . ∗ . . ]

  =  
.
  =  0.4013 Exemplul 1 de instruire 
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Oc,5= [ ∗ ∗ ]
 

=
[ . ∗( . ) . ∗ . . ]

  =  
.

  =  0.9428 Exemplul 4 de instruire 

=
[ . ∗( . ) . ∗ . . ]

  =  
.

  =  0.9432 Exemplul 3 de instruire 

=
[ . ∗( . ) . ∗ . . ]

  =  
.

  =  0.9271 Exemplul 2 de instruire 

            =
[ . ∗( . ) . ∗ . . ]

  =  
.

  =  0.8410 Exemplul 1 de instruire 

 

Se calculează eroarea pentru neuronul 5. 

e5(1)=Os,5(1)-Oc,5=0-0,9428=-0,9428 Exemplul 4 de instruire 

e5(1)=Os,5(1)-Oc,5=1-0.9432=0.0568 Exemplul 3 de instruire 

e5(1)=Os,5(1)-Oc,5=1-0.9271=0.0729 Exemplul 2 de instruire 

e5(1)=Os,5(1)-Oc,5=0-0.8410=0.159 Exemplul 1 de instruire 

Acum instruim rețeaua prin ajustarea ponderilor eroarea urmând să se propage înapoi. 

δ5(1)=Oc,5(1-Oc,5)*e5 => 0.9428(1-0.9428)*(-0.9428)=-0.0508 

Se calculează variația ponderilor presupunând α=0.1 

Δw35=α*Oc,3(1)*δ5(1) => 0.1*0.3296*(-0.0508)=-0,00167 

Δw45=0.1*0.8581*(-0.0508)=-0.00435 

Δθ5=0.1*(-1)*(-0.0508)=0.005 

Se calculează gradientul erorii și se determină astfel: 

δ3 = Oc,3(1-Oc,3)*δ5*w35    =>  0.3296(1-0.3296)*( -0.0508)*(-2.3) = 0.0258 

δ4 = Oc,4(1-Oc,4)*δ5*w45    =>  0.8581 (1-0.8581)*( -0.0508)*(2.1) = -0.0129 

Se calculează corecțiile variației ponderilor: 
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Δw13=α*x1*δ3=0.1*1*0.0258=0.00258 

Δw23=α*x2*δ3=0.1*1*0.0258=0.00258 

Δθ3=α*(-1)*δ3=0.1*(-1)*0.0258=-0.00258 

Δw14=α*x1*δ4=0.1*1*(-0.0129)=-0.00129 

Δw24=α*x2*δ4=0.1*1*(-0.0129)=-0.00129 

Δθ4=α*(-1)*δ3=0.1*(-1)*(-0.0129)= 0.00129 

După aceea se ajustează ponderile și biasurile/pragurile. 

W13(p+1)=w13(p)+Δw13=0.6+0.00258 = 0.60258 

W14(p+1)=w14(p)+Δw14=0.7+(-0.00129) = 0.69871 

W23(2)=w23(1)+Δw23=0.5+0.00258 = 0.50258 

W24(2)=w24(1)+Δw24=1.5+(-0.00129) = 1.49871 

W35(2)=w35(1)+Δw35=(-2.3)+(-0,00167) = -2.30167 

W45(2)=w45(1)+Δw45=2.5+(-0.00435) = 2.49565 

Θ3(2)=θ3(1)+Δθ3=0.7+(-0.00258) = 0.69742 

Θ4(2)=θ4(1)+Δθ4=0.4+0.00129 = 0.40129 

Θ5(2)=θ5(1)+Δθ5=(-0.1)+ 0.005 = -0.995 

 

Procesul se repetă până când suma pătratelor erorilor este mai mică decât 0.001. 

E=Ʃe2 =>(-0,9428)2 + ( – 0.0568)2 + (-0.0729)2 + (-0.159)2= 1.0773 

 

Aplicarea algoritmului folosind mediu de programare Python 
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 Pentru a se realiza algoritmul, a fost necesară instalarea programului Python 3.9 

(python, 2020). La realizarea aplicației a fost imperios necesar să se creeze interfața cu 

utilizatorul pentru aceasta a fost necesar să se implementeze wxpython (wxPython, 2020). A 

fost, de asemenea, necesară implementarea librăriei numpy pentru calcule (numpy.org, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interfața cu utilizatorul 

Particularități legate de implementare 

Pentru a avea o implementare facilă, un debug ușor al codului, dar și în vederea unei 

viitoare mentenanțe sau reutilizări, codul sursă a fost împărțit în două fișiere: unul pentru 

implementare interfeței grafice cu utilizatorul și altul pentru implementarea efectivă a 

algoritmului backpropagation. Scriptul Python dedicat implementării algoritmului poate fi 

executat și separat, în linie de comandă, independent de interfața grafică.  

if __name__ == "__main__": # Sectiune rulare script direct din cmd line 

    randomizeaza_ponderi() 

    alg = antreneaza() 

    while alg: # Atat timp cat alg mai are pasi de executat... 

         try: 

            linie = next(alg) # Execut un pas 

         except StopIteration: 

            break 
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Rolul interfeței grafice este să preia de la utilizator intrările (ponderile, parametrii 

algoritmului, etc.) și să afișeze ieșirile (epocile de instruire, etc). În plus, interfața grafică oferă 

posibilitatea pornirii și opririi forțate a execuției algoritmului.  

Pentru a asigura o experiență bună utilizatorului, algoritmul este pornit și executat într-

un fir de execuție (thread) separat de programul principal (cel ce execută interfața grafică). 

Dacă algoritmul ar fi fost execut în același fir de execuție ca și interfața grafică, am fi avut 

următoarele efecte nedorite: după pornirea algoritmului, întreaga interfață grafică ar îngheța 

până la finalizarea algoritmului, nelăsând posibilitatea utilizatorului să miște fereastra 

programului (sau să o minimizeze de ex.), să oprească forțat algoritmul, să intervină asupra 

intrărilor (în vederea unei re-startări a algoritmului), etc.  

def thread_func_exec_alg(self, stop): 

   self.txt_rezultat.SetValue("") # Sterg ce s-a afisat pana acum (rezultatele precedentei antrenari) 

   alg = bp.antreneaza() 

   while alg: # Parcurg epocile una cate una 

      try: 

         linie = next(alg) # Capteaza ce a transmis cu yield functia bp.antreneaza() 

      except StopIteration: 

         break 

      self.txt_rezultat.AppendText(linie + "\n") 

      if stop(): # Daca s-a apasat butonul Stop ies din bucla, nu mai astept celelalte epoci 

         break 

... 

   x = threading.Thread(target = self.thread_func_exec_alg, args = (lambda: stop_thread_algorithm, 
)) 

   x.start() 

 

Un alt lucru dificil a fost transmiterea rezultatelor algoritmului de antrenare din scriptul 

Python dedicat (și funcția aferentă) către interfața grafică (celălalt script Python). Acest lucru 

a fost implementat folosind mecanismul „yield” din Python. Practic, algoritmul pornește și 
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execută un număr de pași (uzual mii de epoci de instruire), iar la finalul fiecarul pas (epocă de 

instruire) rezultatul este transmis codului care încapsulează execuția algoritmului.  

def antreneaza(): 

    # Training algorithm 

    for nr_epoca in range(nr_max_epoci):  

       ... 

       s  = "epoca=%5d, " % nr_epoca 

       s += "w13=%+0.4f, w14=%+0.4f, w23=%+0.4f, w24=%+0.4f, " % (ponderi_strat_ascuns[0][0], 

               ponderi_strat_ascuns[0][1], ponderi_strat_ascuns[1][0], ponderi_strat_ascuns[1][1]) 

       s += "w35=%+0.4f, w45=%+0.4f, " % (ponderi_strat_iesire[0], ponderi_strat_iesire[1]) 

       s += "bias1=%+0.4f, bias2=%+0.4f, bias3=%+0.4f, " % (bias_strat_ascuns[0][0], 
bias_strat_ascuns[0][1], 

               bias_strat_iesire[0][0]) 

       s += "patrat_erori=%0.4f" % patrat_erori 

       yield s # Informez programul apelant ... si trimit mai departe rezultatul sub forma de string 

       if patrat_erori <= patrat_erori_oprire: # Daca eroarea calculata e mai mica decat... 

          break 

 

Pentru realizarea calculelor s-a folosit biblioteca pentru calcul numeric numpy. 

Pentru realizarea interfeței grafice cu utilizatorul s-a folosit biblitoeca wxPython. 

Componentele vizuale de intrare și ieșire au fost desenate în fereastra programului folosind 

elementele specifice de dimensionare și spațiere: wx.BoxSizer(wx.VERTICAL), 

wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL), wx.StaticBoxSizer(wx.HORIZONTAL, ...), 

wx.GridBagSizer(hgap = 2, vgap = 9), etc. Componentele vizuale folosite au fost: wx.Button, 

wx.StaticText, wx.TextCtrl, wx.StaticBitmap, etc.   

 

  

Concluzii 
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 Inteligența artificială este utilizată pentru a crea sisteme inteligente, acestea având un 

comportament inteligent de învățare, de explicare, de demonstrare și pentru a oferiri sfaturi 

utilizatorilor. Cu ajutorul inteligenței artificiale se poate implementa inteligența umană la 

mașinile create, acestea fiind capabile să înțeleagă, să învețe, să gândească și să se manifeste 

ca oamenii. Rețelele neuronale au aplicații numeroase în multe domenii de activitate, iar pentru   

rezolvarea problemelor de clasificare pot fi folosite rețelele feedforward multistrat. Algoritmul 

backpropagation are mai multe variante de implementare, există în jur de 100, dar algoritmul 

prezentat poate fi folosit în rezolvarea problemelor de clasificare, și mai mult în recunoașterea  

caracterelor scrise de mână chiar și sunetele.  

 În lucrarea de față a fost prezentat algoritmul backpropagation care este cel mai utilizat 

pe scară largă pentru rezolvarea problemelor dificile de clasificare în diverse domenii de 

activitate. A fost prezentată o aplicație economică de clasificare pentru o firmă de IT care 

dorește să vândă cât mai multe laptopuri. Pentru aceasta, a fost necesar să se aplice în calcul 

algoritmul backpropagation de la rețelele neuronale de tipul feedforward multistrat. S-au 

parcurs manual toate etapele de calcul a algoritmului și s-a observat faptul că pentru un calcul 

eficient este necesară scrierea unui program care să calculeze mult mai rapid algoritmul și să 

ofere soluții.  

 Mediul de programare Python este un limbaj flexibil ce ajută pe programatori să 

modeleze diverse situații într-un mod facil, dar necesitând cunoașterea limbajului în 

profunziume pentru a putea să se implementeze diverse artificii. De aceea s-a utilizat acest 

limbaj pentru dezvoltarea algoritmului.  

 Algoritmul realizat cu ajutorul limbajului python este eficient din punctul de vedere al 

timpului și calității rezultatelor deoarece totul este rapid și fără efort mental pentru utilizatorii 

aplicației realizate. Astfel, toți utilizatorii pot să introducă datele problemei de clasificare, iar 

în câteva secunde rezultatul va fi afișat de către program fără a mai fi necesar calcul de mână 

realizat de experți matematicieni. 

 Algoritmul backpropagation poate fi dezvoltat până la nivelul de recunoaștere a 

caracterelor de mână. În studiile viitoare se dorește a se dezvolta algoritmul pentru a ajunge la 

acest nivel. 
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