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2.1. Wprowadzenie

Pochodne wykorzystuje się w wielu dziedzinach nauki, takich jak matematyka, fizyka,
ekonomia i inżynieria. Metody znajdowania pochodnych można podzielić na dwie grupy: me-
tody wykorzystujące numeryczne przybliżenie wartości (np. przybliżanie pochodnej ilorazem
różnicowym) i metody stosujące podejście symboliczne (np. przekształcanie formuły zgodnie
z regułami różniczkowania). Zaletą podejścia numerycznego jest prostota i wydajność,
wadą możliwość wystąpienia błędów numerycznych. Podejście symboliczne jest wolne od
tego typu błędów, ponieważ jego wynikiem jest formuła opisująca pochodną (aby obliczyć
wartość pochodnej, wystarczy podstawić w niej zmienne odpowiednimi wartościami). Wadą
różniczkowania symbolicznego jest wysoka złożoność obliczeniowa (zwłaszcza w przypadku
złożonych funkcji) oraz brak możliwości różniczkowania funkcji zadanych w postaci zbioru
wartości. Co ciekawe, istnieje jeszcze trzecie, pośrednie podejście łączące zalety metod
numerycznych i symbolicznych. Różniczkowanie automatyczne (czasami nazywane też
różniczkowaniem algorytmicznym) to zbiór metod pozwalających na wydajne obliczanie
wartości pochodnych z dokładnością maszynową.

U podstaw różniczkowania automatycznego leżą: reguła łańcuchowa oraz możliwość
przedstawienia skomplikowanej formuły matematycznej w postaci skończonej sekwencji
n-argumentowych (n-arnych) operacji. Proces obliczania pochodnej polega na stworzeniu
grafu obliczeniowego różniczkowanej formuły (czasami w sposób niejawny) i przejściu
przez elementy grafu. Reguła łańcuchowa pozwala wyrazić pochodną różniczkowanej funk-
cji w zależności od pochodnych jej prostszych składników. Wartość formuły łańcuchowej
można obliczyć na wiele sposobów. Proces wyboru optymalnego sposobu jest problemem
NP-zupełnym [1]. W praktyce stosuje się najczęściej dwa skrajne sposoby: przejście me-
todą „w przód” (forward mode), które rozpoczyna się w wierzchołkach reprezentujących
zmienne (od najbardziej „wewnątrznego” wyrażenia w formule łańcuchowej), oraz przej-
ście metodą „wstecz” (backward mode) rozpoczynające się w wierzchołkach reprezen-
tujących końcowe wartości funkcji (od najbardziej „zewnętrznego” składnika w formule
łańcuchowej). Różniczkowanie automatyczne zostało opisane po raz pierwszy w 1964 roku
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przez Roberta Edwina Wengerta w pracy A simple automatic derivative evaluation pro-
gram [2]. Metodę różniczkowania „wstecz” zaproponował w 1976 roku Seppo Linnainmaa [3].
Współcześnie różniczkowanie automatyczne znajduje zastosowanie między innymi w sie-
ciach neuronowych i pakietach obliczeniowych.

2.1.1. Graf obliczeniowy

Grafem obliczeniowym (computational graph) nazywamy graf skierowany, w którym
wierzchołki zawierają zmienne lub operacje reprezentujące poszczególne elementy badanego
wyrażenia. Krawędź pomiędzy dwoma wierzchołkami oznacza związek pomiędzy formułami.
Wierzchołek, z którego wychodzi krawędź, nazywany jest rodzicem (parent node), a połą-
czone z nim wierzchołki nazywane są jego dziećmi (children nodes). Dla danej formuły
matematycznej może istnieć więcej niż jeden graf obliczeniowy. Poza różniczkowaniem
automatycznym grafy obliczeniowe znajdują zastosowanie również w sieciach neuronowych.
Czasami, w zależności od sposobu reprezentacji formuły (w większości przypadków formułę
można przedstawić w postaci drzewa, a nie grafu), zamiast pojęcia „graf obliczeniowy” można
spotkać się również z określeniem „drzewo składniowe” (abstract syntax tree).

Przykładowy graf obliczeniowy reprezentujący funkcję f (x,y) = 2x + cos(xy + 1
2 x)2

pokazano na rysunku 2.1.

v1 = xv2 = y

v3 = v1v2 v4 = 2v1v5 =
1
2 v1

v6 = v3 + v5

v7 = cos(v6)

v8 = v2
7

v9 = v4 + v8

Rys. 2.1. Graf obliczeniowy funkcji f (x,y) = 2x+ cos(xy+ 1
2 x)2
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2. RÓŻNICZKOWANIE AUTOMATYCZNE

2.1.2. Ogólna definicja pochodnej

Istnieje kilka sposobów na zdefiniowanie pochodnej. Definicja zaprezentowana poniżej
jest szczególnie użyteczna w kontekście programowania funkcyjnego. Klasyczną definicję
pochodnej (dla zwiększenia czytelności pochodną oznaczono symbolem D(x)) można prze-
kształcić w następujący sposób [4, 5]:

d f
dx

= D(x) = lim
h→0

f (x+h)− f (x)
h

,

lim
h→0

f (x+h)− f (x)
h

−D(x) = 0,

lim
h→0

f (x+h)− ( f (x)+D(x) ·h)
h

= 0.

W tej postaci D(x) można potraktować jako przekształcenie liniowe pomiędzy dwoma
przestrzeniami wektorowymi, które spełnia poniższy warunek:

lim
h→0

|| f (x+h)− ( f (x)+ f ′(x) ·h)||
||h||

= 0.

Jeżeli A i B są przestrzeniami wektorowymi, to pochodną można zdefiniować jako funkcję

D :: (A→ B)→ (A→ (A L→ B)),

która spełnia następujące warunki:

– pochodna złożenia sekwencyjnego (sequential composition) funkcji to złożenie ich
pochodnych (reguła łańcuchowa), tzn. D( f ◦g)(a) = D f (g(a))◦Dg(a),

– pochodna złożenia równoległego (parallel composition) funkcji to złożenie ich pochod-
nych, tzn. D( f ||g)(a) = (D f (a),Dg(a)),

– dla każdej funkcji liniowej f : D f (a) = f (przybliżeniem każdej funkcji liniowej jest
funkcja liniowa).

2.1.3. Reguła łańcuchowa

Podstawą różniczkowania automatycznego jest reguła łańcuchowa. Reguła ta pozwala
przedstawić pochodną złożonej funkcji w postaci skończonej kombinacji pochodnych prost-
szych wyrażeń.

– Jeżeli f : X→Y,g : X→ Z,h : Z→Y są funkcjami co najmniej pierwszej klasy (C1) oraz
dim(X) = dim(Y ) = dim(Z) = 1, to reguła łańcuchowa przyjmuje następującą postać:

f ′ = (h◦g)′ = (h′ ◦g ) ·g′,

co można zapisać w notacji Leibniza jako:

d f
dx

=
d f
dh
· dh

dx
.

24



2.2. Różniczkowanie metodą „w przód”

– Jeżeli f : Xn→ Y,n≥ 2, h1, . . . ,hn : X → Z, gdzie f ,h1, . . . ,hn są funkcjami co najmniej
klasy C1 i x j ∈ Xn, to:

∂ f
∂x j

=
∂

dx j
f (h1, . . . ,hn) =

n

∑
i=1

∂ f
∂hi

∂hi

∂x j
,

co można zapisać w postaci wektorowej (~t ∈ Xn) jako:

d
dt

f ( ~v(t)) = ∇ f ( ~v(t)) · d
~v(t)

dt
.

– W przypadku funkcji Rm→ Rn (m,n > 1) regułę łańcuchową można zapisać za pomocą
macierzy Jacobiego:

J f◦g(t) = J f (g(t))Jg(t).

2.2. Różniczkowanie metodą „w przód”

Metoda różniczkowania „w przód” (forward mode) opiera się na przejściu przez
graf zgodnie z kierunkiem krawędzi. Przejście rozpoczyna się od wierzchołków, które
reprezentują zmienne (wartość w wierzchołku, który reprezentuje zmienną, względem któ-
rej odbywa się różniczkowanie, wynosi 1, w pozostałych wierzchołkach początkowych
wartość wynosi 0). Przechodzenie następuje kolejno przez wszystkie wierzchołki połą-
czone krawędziami z wierzchołkami początkowymi. W wierzchołkach następuje obliczenie
i zapamiętanie wartości podformuł oraz ich pochodnych. Procedura jest powtarzana dla
każdego wierzchołka dziecka, aż do momentu dotarcia do węzła, który reprezentuje wartość
badanej funkcji. W ten sposób informacje o pochodnej są przekazywane wraz z wartościami
kolejnych podformuł.

Jako przykład rozważmy funkcję

f (x,y) = 2x+ cos(xy+
1
2

x)2.

Jej graf obliczeniowy pokazano na rysunku 2.1. Za pomocą metody „w przód” pochodną
funkcji f względem x w punkcie (2,5), tj.

d f
dx

(2,5) =
dv9

dx
(2,5),

można obliczyć w następujący sposób (zapis v̇i oznacza pochodną i-tego wierzchołka wzglę-
dem jego rodziców).

1. Procedura rozpoczyna się w wierzchołkach reprezentujących zmienne. Wartości pochod-
nych w wierzchołkach początkowych ustala się zgodnie z definicją pochodnej:

– wierzchołek v1: wartość: v1 = x = 2, pochodna: v̇1 = dx/dx = 1,
– wierzchołek v2: wartość: v2 = y = 5, pochodna: v̇i = dy/dx = 0.
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2. RÓŻNICZKOWANIE AUTOMATYCZNE

2. W kolejnym kroku następuje przejście do wierzchołków v3,v4,v5:

– wierzchołek v3: wartość: v3 = 10, pochodna: v̇3 = v1v̇2 + v2v̇1 = 5,
– wierzchołek v4: wartość: v4 = 4, pochodna: v̇4 = 2v̇1 = 2,
– wierzchołek v5: wartość: v5 = 1, pochodna: v̇5 =

1
2 v̇1 =

1
2 .

3. Dalej następuje przejście przez kolejne wierzchołki, aż do momentu osiągnięcia wierz-
chołka v9:

– wierzchołek v6: wartość: v6 = 10+1 = 11, pochodna: v̇6 = v̇3 + v̇5 = 5+ 1
2 = 5,5,

– wierzchołek v7: wartość: v7 = cos(v6) = cos(11) ≈ 0,0044, pochodna: v̇7 =

−sin(v6)v̇6 =−sin(11)v̇6 = 0,999 ·5,5≈ 5,499,
– wierzchołek v8: wartość: v8 = 0,00442 ≈ 0, pochodna: v̇8 = 2v7v̇7 = 2 · 0,0044 ·

5,499≈ 0,048,
– wierzchołek v9: wartość: v9 = 4+ 0 ≈ 4, pochodna: v̇9 = v̇4 + v̇8 = 2+ 0,048 ≈

2,048.

W metodzie „w przód” informacja o pochodnej jest przekazywana „na zewnątrz”, począwszy
od najbardziej „wewnętrznego” wyrażenia w zapisie reguły łańcuchowej:

d f
dx

=
dv9

dx
=

v̇9︷ ︸︸ ︷

dv9

dv4

( v̇4︷ ︸︸ ︷
dv4

dv1

dv1

dx︸︷︷︸
v̇1

)
+

dv9

dv8

(

v̇8︷ ︸︸ ︷

dv8

dv7

(
v̇7︷ ︸︸ ︷

dv7

dv6

(
v̇6︷ ︸︸ ︷

dv6

dv3

v̇3︷ ︸︸ ︷(dv3

dv2

dv2

dx︸︷︷︸
v̇2

+
dv3

dv1

dv1

dx

)
︸ ︷︷ ︸

v̇1

+
dv6

dv5

v̇5︷ ︸︸ ︷(dv5

dv1

dv1

dx

)
︸ ︷︷ ︸

v̇1

)))

W podobny sposób można obliczyć pochodną d f/dy a także pochodną kierunkową d f/d~u

dla dowolnego wektora~u (d f/d~u = ∇~u, w szczególności d f/dx = d f/d[1,0] i d f/dy = d f/d[0,1]).

2.3. Różniczkowanie metodą „wstecz”

W metodzie różniczkowania „wstecz” (backward mode) informacja o pochodnej jest
przekazywana „z zewnątrz” formuły aż do jej „środka”. W tej metodzie wraz z pochodną
nie jest obliczana wartość funkcji. Różniczkowanie metodą „wstecz” składa się z dwóch faz.
W fazie pierwszej następuje przejście przez graf zgodne z kierunkiem krawędzi (forward
primal trace), w trakcie którego następuje obliczenie i zapamiętanie wartości podformuł
w poszczególnych wierzchołkach (tzw. forward pass). W drugim etapie (forward tangent
trace), począwszy od wierzchołka, który reprezentuje wartości całej formuły, rozpoczyna się
proces obliczania pochodnej wstecz (tj. od wierzchołków dzieci do wierzchołków rodziców,
tzw. backward pass). Dzięki regule łańcuchowej pochodną funkcji f względem wierzchołka
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rodzica (vi) można zapisać w zależności od konfiguracji jego wierzchołków dzieci (v j)
w następujący sposób [6]:

d f
dvi

= ∑
v j∈Ci

d f
dv j

dv j

dvi
,

gdzie Ci to zbiór wierzchołków zawierających dzieci wierzchołka vi. W przypadku funkcji f
z poprzedniego przykładu pochodną d f/dx metodą „wstecz” można obliczyć w następujący
sposób (zapis vi oznacza pochodną funkcji f względem i-tego wierzchołka).

1. Procedura rozpoczyna się od przejścia przez graf zgodnie z kierunkiem krawędzi.
Obliczone wartości podformuł zostają zapisane w pamięci.

2. Właściwe różniczkowanie rozpoczyna się w wierzchołku v9:

– d f
dv9

= dv9
dv9

= v9 = 1.

3. Następnie procedura „cofa się” do wierzchołków v8 i v4:

– d f
dv8

= v8 = v9
dv9
dv8

= 1,

– v4 = v9
dv9
dv4

= 1.

4. Procedura przechodzi do wierzchołków v7 i v6:

– v7 = v8
dv8
dv7

= 2v7 ≈ 0,0088,

– v6 = v7
dv7
dv6

= 2v7(−sin(v6))≈ 0,999 ·0,0088≈ 0,00879.

5. Następnie do wierzchołków v3 i v5:

– v3 = v6
dv6
dv3

= v6 ≈ 0,00879,

– v5 = v6
dv6
dv5

= v6 ≈ 0,00879.

6. Przejście kończy się wierzchołku v1:

– v1 =
d f
dx = v3

dv3
dv1

+ v4
dv4
dv1

+ v5
dv5
dv1
≈ 0,0088 ·5+1 ·2+0,0088 ·0,5≈ 2,048.

Jedną z zalet różniczkowania metodą „wstecz” jest możliwość równoczesnego obli-
czenia pochodnych funkcji względem innych zmiennych. W tym przykładzie obliczenie
pochodnej d f/dy sprowadza się do obliczenia wartości w węźle v2 (poza dv3/v2 wartości
wszystkich składników są już znane):

d f
dy

=
d f
dv2

= v3
dv3

dv2
= v3v1 ≈ 0,00879 ·2≈ 0,01758.

Własność ta jest wykorzystywana w procesie uczenia sieci neuronowych. Algorytm propa-
gacji wstecznej jest szczególnym przypadkiem metody różniczkowania automatycznego [7].

W kontekście metody „wstecz” warto wspomnieć o możliwości optymalizacji im-
plementacji. Ponieważ daną formułę można przedstawić w postaci więcej niż jed-
nego drzewa, jedną z możliwości poprawy wydajności jest znalezienie jego optymalnej
postaci (np. eliminacja powtarzających się fragmentów). Dodatkowo w trakcie początkowego
przejścia zgodnie z kierunkiem strzałek można zoptymalizować proces zapamiętywania
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2. RÓŻNICZKOWANIE AUTOMATYCZNE

wartości. Na przykład podczas obliczania pochodnej funkcji f (x) =
√

tg(x)2 +1− tg(x)
możemy zapamiętać wartość tg(x) i wykorzystać ją podczas obliczania pochodnej,
którą da się przedstawić w postaci, w której występują jedynie, znane już, wartości
tg(x): f (x)′ = tg(x)

√
tg(x)2 +1− (tg(x)2 +1). Proces optymalizacji grafów został ciekawie

opisany w pracy [8]. Porównanie wydajności różnych implementacji można znaleźć w arty-
kule [9].

2.4. Przypadek Rm→ Rn

Różnice pomiędzy metodą „w przód” i metodą „wstecz” stają się widoczne w przypadku
funkcji f : Rn → Rm (n > 1,m > 1). Znalezienie macierzy Jacobiego funkcji f wymaga
n przejść metodą „w przód” lub m przejść metodą „wstecz”.

W przypadku metody „w przód” pojedyncze przejście przez graf obliczeniowy po-
zwala obliczyć pochodne d f j/dxi ( j ∈ {1, . . . ,m}) względem i-tej zmiennej (i ∈ {1, . . . ,n}).
Przejście takie odpowiada wypełnieniu i-tej kolumny macierzy Jacobiego (wypełnienie
całej macierzy wymaga więc n przejść). Metoda ta sprawdza się lepiej w przypadku
funkcji, dla których m >> n.

Metoda „wstecz” sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku funkcji, dla których
n >> m. Jedno przejście metodą „wstecz” pozwala na obliczenie pochodnej d f j/dxi

względem wszystkich zmiennych (dla ustalonego j). Pojedyncze przejście metodą „wstecz”
odpowiada więc wypełnieniu jednego wiersza w macierzy Jacobiego (tj. znalezieniu
gradientu funkcji f j). Znalezienie całej macierzy Jacobiego wymaga wykonania m przejść
przez graf. Stosowanie metody „wstecz” wiąże się jednak z koniecznością przechowywania
w pamięci większej ilości informacji (większa złożoność pamięciowa). Z tego powodu
w praktyce metoda „w przód” okazuje się szybsza w przypadku, gdy m i n są podobne.

Na rysunku 2.2 pokazano graf obliczeniowy funkcji

f (x,y,z) =
[
(x+ yz)e2x+y,

√
(x+ yz)2

]
.

Znalezienie jej pochodnych w punkcie (1,3,5) względem wszystkich zmiennych wymaga
trzech przejść za pomocą metody „w przód” (kolejne wartości pokazano w tabeli 2.1).
Znalezienie tych samych wartości za pomocą metody „wstecz” wymaga tylko dwóch
przejść (obliczenia wartości w wierzchołkach podano w tabeli 2.2). W przypadku metody
„wstecz” nie należy zapominać o dodatkowym przejściu zgodnie z kierunkiem krawędzi,
które ma na celu obliczenie wartości w wierzchołkach (stąd w tym przykładzie de facto
zostaną wykonane trzy przejścia).
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2.4. Przypadek Rm→ Rn

v1 = x v2 = y v3 = z

v4 = 2v1 v5 = v2v3

v6 = v4 + v2 v7 = v1 + v5

v8 = ev6 v9 = v2
7

v10 = v7v8 v11 =
√

v9

v12 = [v10,v11]

Rys. 2.2. Graf obliczeniowy funkcji f (x,y,z) =
[
(x+ yz)e2x+y,

√
(x+ yz)2

]

Tabela 2.1
Ewaluacja funkcji i przejścia metodą „w przód”

fff (((xxx,,,yyy,,,zzz))) Pochodna d f
dx

d f
dx

d f
dx

v1 1 – 1 0 0

v2 3 – 0 1 0

v3 5 – 0 0 1

v4 2v1 = 2 v̇4 = 2v1 2 0 0

v5 v2v3 = 15 v̇5 = v̇2v3 + v̇3v2 0 5 3

v6 v2 + v4 = 5 v̇6 = v̇2 + v̇4 2 1 0

v7 v1 + v5 = 16 v̇7 = v̇1 + v̇5 1 5 3

v8 ev6 = e5 v̇8 = ev6 v̇6 2e5 e5 0

v9 v2
7 = 256 v̇9 = 2v7v̇7 32 160 96

v10 v7v8 = 16e5 ˙v10 = v7v̇8 + v8v̇7 33e5 21e5 3e5

v11
√

v9 = 16 ˙v11 =
1
2 v
− 1

2
9 v̇9 1 5 3

v12 [v10,v11] = [16e5,16] ˙v12 = [ ˙v10, ˙v11] [33e5,1] [21e5,5] [3e5,3]
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2. RÓŻNICZKOWANIE AUTOMATYCZNE

Tabela 2.2
Przejścia metodą „wstecz”

Pochodna d f1
dx ,,,

d f1
dy ,,,

d f1
dz

d f2
dx ,,,

d f2
dy ,,,

d f2
dz

v12 – 0 1

v11 – 0 1

v10 – 1 0

v9 v9 =
d f
dv9

= d f
dv11

dv11
dv9

= v11
1
2 v
− 1

2
9 0 1
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v8 v8 = v10v7 16 0

v7 v7 = 2v9v7 + v10v8 e5 1

v6 v6 = v8ev6 16e5 0

v5 v5 = v7 e5 1

v4 v4 = v6 16e5 0

v3 v3 = v5v2
d f1
dz = 3e5 d f2

dz = 3

v2 v2 = v6 + v5v3
d f1
dy = 21e5 d f2

dy = 5

v1 v1 = 2v4 + v7
d f1
dx = 33e5 d f2

dx = 1

2.5. Implementacja z użyciem liczb dualnych

Jednym ze sposobów na implementację metody różniczkowania „w przód” jest
wykorzystanie liczb dualnych [10]. Koncepcja liczb dualnych jest podobna do idei liczb
zespolonych. Liczbę dualną z można przedstawić jako parę liczb rzeczywistych (v,v′) lub
w postaci następującego wyrażenia:

z = v+ εv′,

gdzie:
ε2 = 0 (nilpotent),
ε 6= 0,

v,v′ ∈ R.
Dodatkowo na liczbach dualnych definiuje się dwie operacje:

1) dodawanie: (a,a′)+(b,b′) = (a+b,a′+b′),
2) mnożenie: (a,a′) · (b,b′) = (ab,ab′+a′b).

Na ich podstawie można również zdefiniować dzielenie (przy założeniu, że b 6= 0):

a+ εa′

b+ εb′
=

a+ εa′

b+ εb′
· b− εb′

b− εb′
=

(a+ εa′) · (b− εb′)
b2− εb′ ·b+ εb′ ·b+ ε2b′2

=
ab− εab′+ εa′b− ε2a′b′

b2

=
ab+ ε(a′b−ab′)

b2 =
a
b
+

a′b−ab′

b2 =

(
a
b
,

a′b−ab′

b2

)
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Arytmetyka pierwszych komponentów liczb dualnych przypomina klasyczną arytme-
tykę. Wydaje się, że obliczenia na drugich elementach odpowiadają regułom różniczkowa-
nia. Warto zauważyć, że elementem neutralnym w tej strukturze jest para (1,0), a dowolną
liczbę rzeczywistą x ∈ R w dziedzinie liczb dualnych można przedstawić jako (x,0).
Stąd mnożenie liczby dualnej przez skalar k ∈ R przyjmuje postać k · (a,a′) = (ka,ka′).
Można udowodnić, że liczby dualne tworzą dwuwymiarową algebrę nad ciałem liczb
rzeczywistych. Poza możliwością zapisu wartości, do stworzenia praktycznej implemen-
tacji różniczkowania automatycznego potrzebne będą jeszcze funkcje, a dokładniej ich
reprezentacje w dziedzinie liczb dualnych. Rozszerzenie dziedziny popularnych funkcji na
zbiór liczb dualnych jest bardzo proste. Z rozwinięcia funkcji w szereg Taylora mamy

f (x) =
∞

∑
n=0

f n(x0)

n!
(x− x0)

n.

Po podstawieniu za x = a+ εa′, x0 = a otrzymamy skończone wyrażenie opisujące daną
funkcję w dziedzinie liczb dualnych (szereg staje się szeregiem skończonym, ponieważ dla
n≥ 2 wyrażenie εn = ε2εn−2 = 0 · εn−2 = 0):

f (a+ εa′) =
∞

∑
n=0

f n(a)
n!

(a+ εa′−a)n =
∞

∑
n=0

f n(a)(a′)n
εn

n!
= f (a)+ εa′ f ′(a).

Tabela 2.3
Reprezentacja popularnych funkcji w dziedzinie liczb dualnych

Wartość dla xxx ∈∈∈ R Wartość w dziedzinie liczb dualnych

Wielomian f (x) = ∑
n
i=0 aixi f (x) = ∑

n
i=0 aixi + εx′∑n

i=1 aiixi−1

ex ex + εx′ex

ln(x) ln(x)+ ε
x′
x

sin(x) sin(x)+ εx′ cos(x)

cos(x) cos(x)− εx′ sin(x)

tg(x) tg(x)+ εx′ sec2(x)

ctg(x) tg(x)− εx′ csc2(x)

ax ax + εx′ax ln(a)
√

x
√

x+ ε
x′

2
√

x

c c+ ε0 = c

Za pomocą powyższej formuły można zaimplementować reprezentacje popularnych
funkcji wykorzystywanych w obliczeniach. Wartości najpopularniejszych funkcji pokazano
w tabeli 2.3. Arytmetykę liczb dualnych można zaimplementować w wielu językach
programowania. Liczby dualne można przedstawić w postaci klasy/struktury. Operacje na
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2. RÓŻNICZKOWANIE AUTOMATYCZNE

liczbach dualnych można zdefiniować np. w postaci metod lub wykorzystać do tego moż-
liwość przeciążenia operatorów. Poniżej pokazano prostą implementację różniczkowania
automatycznego z użyciem liczb dualnych w języku Haskell [11].

import Prelude as Pl

main :: IO ()

main = return ()

data D a = D (Double, Double) deriving (Eq,Show)

instance (Num a) => Num (D a) where
D (a,b) + D (c,d) = D (a+c,b+d)

D (a,b) * D (c,d) = D (a*c,a*d+b*c)

D (a,b) - D (c,d) = D (a-c,b-d)

fromInteger i = D (fromIntegral i, fromInteger 0)

abs (D (a,b)) = D (abs a, abs b)

signum (D (a,b)) = D (signum a, signum b)

instance (Fractional a) => Fractional (D a) where
D (a,b) / D (c,d) = D (a/c,(b*c-a*d)/c*c)

fromRational i = D (fromRational i,0)

instance (Floating a) => Floating (D a) where
pi = D(pi, 0)

sin (D (a,b)) = D(Pl.sin a, b*(Pl.cos a))

cos (D (a,b)) = D(Pl.cos a, -b*Pl.sin a)

tan (D (a,b)) = D(Pl.tan a, b/((Pl.cos a)**2))

exp (D (a,b)) = D(Pl.exp a, b*Pl.exp a)

D (a,b) ** D(c,_) = D(a ** c, b*c*(a**(c-1)))

Kod ten można wykorzystać np. do obliczenia pochodnej funkcji f (x) = sin(2πx) + x2

w punkcie x = 2:

> let x = D (2,1)

> 2*sin(1/2*x*pi)+x**2
> D (16.0,11.141592653589793)

Jak widać, program spełnia swoje zadanie, jednak sama implementacja ma wiele wad. Po
pierwsze program nie potrafi obliczać pochodnych funkcji wielu zmiennych i pracuje jedynie
na wartościach skalarnych (brak obsługi wektorów). Co więcej, program nie obsługuje
pochodnych wyższych rzędów. Drugi z problemów można rozwiązać, stosując zamiast liczb
dualnych arytmetyki działające na dłuższych krotkach liczb rzeczywistych. Na przykład,
aby uwzględnić drugą pochodną, w obliczeniach można zastosować liczby hiperdualne [12]
postaci z = v+ εv′+ γv′′ (gdzie γ = ε2, γ2 = ε3 = 0). Bardziej szczegółowy opis różniczko-
wania z użyciem liczb dualnych oraz procesu implementacji w języku Python można znaleźć
w artykule [13].
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2.6. Metody implementacji

2.6. Metody implementacji

2.6.1. Przeciążanie operatorów

Jak pokazano w podrozdziale 2.5, różniczkowanie automatyczne można zaimplemen-
tować za pomocą przeciążania operatorów (operator overloading). Podejście to pozwala
zdefiniować na nowo działanie istniejących w danym języku operatorów matematycznych,
tak aby obsługiwały one zasady różniczkowania. Podejście to zilustrowano na rysunku 2.3.

Kod obliczający
wartość funkcji

Kompilator/interpreter

Biblioteka AD
(przeciążone operatory)

Wartość
funkcji i jej pochodnej

Rys. 2.3. Przepływ informacji w metodzie przeciążania operatorów

2.6.2. Przekształcanie kodu źródłowego

Poza wykorzystaniem możliwości przeciążania operatorów, różniczkowanie automa-
tyczne można zaimplementować w postaci programu, który przekształca kod źródłowy róż-
niczkowanej funkcji (source code transformation). Program taki dodaje do kodu funkcji
wyrażenia związane z obliczaniem pochodnych w węzłach i w efekcie powstaje nowy
kod, który można następnie skompilować/uruchomić (rys. 2.4). Zaletą tego podejścia jest
możliwość zwiększenia wydajności obliczeń za pomocą narzędzi do optymalizacji kodu (np.
zastosowanie kompilacji just-in-time).

Kod obliczający
wartość funkcji

Narzędzie
AD

Nowy
kod

Kompilator/
interpreter

Wartość funkcji
i jej pochodnej

Rys. 2.4. Przepływ informacji w metodzie przekształcania kodu źródłowego

2.6.3. Gotowe rozwiązania

Na rynku dostępnych jest wiele bibliotek oferujących gotowe funkcje pozwalające
obliczać pochodne metodą automatyczną. W środowisku języka Python dostępne są biblioteki
autograd, JAX lub Theano. Metody różniczkowania automatycznego dostępne są również
w bibliotekach wspierających uczenie maszynowe, np. PyTorch. Z myślą o języku C++
powstała biblioteka autodiff . W przypadku programu napisanego w języku C/Fortran można
skorzystać z TAPENADE. Dla języka Julia dostępne jest łatwe w użyciu narzędzie JuliaDiff .
Różniczkowanie automatyczne jest wykorzystywane również w środowisku MATLAB-a
w Deep Learning Toolbox i Optimization Toolbox. Szersza lista gotowych rozwiązań jest
dostępna na stronie autodiff.org.
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2.7. Porównanie wydajności i dokładności

W bibliotekach i pakietach obliczeniowych dostępnych jest wiele gotowych metod
pozwalających obliczać wartości pochodnych. Obliczenia często sprowadzają się jedynie
do wywołania odpowiedniej funkcji bibliotecznej. Decyzję dotyczącą wyboru konkretnej
metody warto podjąć przy znajomości wad i zalet poszczególnych metod. Warto mieć na
uwadze zwłaszcza kwestię dokładności oraz czas obliczeń. Jeżeli w tworzonym programie
kluczowym parametrem jest wydajność, to kod obliczający pochodną warto zoptymalizować.
Poniżej zamieszczono porównanie różnych metod różniczkowania. W przypadku pomiarów
dokładności jako punkt odniesienia przyjęto pochodną obliczoną w sposób symboliczny
(zastosowano podstawienie wartości z dokładnością do stu cyfr po przecinku).

2.7.1. Dokładność pochodnej

Rozważmy dość prostą funkcję jednej zmiennej:

f (x) =
√

tg2(x)+1− tg(x).

Jej wykres wraz z pochodną pokazano na rysunku 2.5.

Rys. 2.5. Funkcja f (x) =
√

tg(x)2 +1− tg(x) i jej pierwsza pochodna
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Pochodną f (x) można obliczyć symbolicznie (tg(x)′ = 1+ tg2(x)):

f ′(x) = tg(x)
√

tg2(x)+1− (tg2(x)+1).

W przypadku numerycznego przybliżania wartości pochodnej w okolicach punktów
π/2 + kπ,k ∈ Z mogą pojawić się błędy numeryczne wynikające z odejmowania bli-
skich wartości. W ramach eksperymentu obliczono wartość pochodnej f (x) za pomocą
pokazanych wcześniej metod różniczkowania numerycznego oraz za pomocą podejścia
automatycznego (do tego celu wykorzystano metodę z biblioteki autograd). Porównanie
przeprowadzono w środowisku Python. W przypadku metod numerycznych długości kro-
ków (h) dobrano eksperymentalnie. Wartość błędu względnego w punkcie x = π/2− 10−4

pokazano na rysunku 2.6. Rysunek 2.7 pokazuje średni błąd względny obliczony dla
stu wartości rozłożonych równomiernie w przedziale [0,π/2− 10−4]. W obu przypadkach
najmniejszy błąd występuje przy zastosowaniu różniczkowania automatycznego. Dobrym
stosunkiem wydajności do złożoności cechuje się iloraz różnicowy z krokiem zespolonym.

Rys. 2.6. Błąd względny przybliżenia pochodnej f ′(π/2−10−4)

Rys. 2.7. Średni błąd względny przybliżenia pochodnej f ′(x) w przedziale x ∈ [0,π/2−10−4]

(sto punktów)
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2.7.2. Wydajność obliczeń gradientu

Jeżeli chodzi o czas obliczeń, to w przypadku powyższego przykładu obliczenie pochod-
nej metodą automatyczną trwa krócej niż w przypadku metod numerycznych. Wynika to
prawdopodobnie z licznych optymalizacji, jakie zastosowano w bibliotece autograd. Różnice
na korzyść metod numerycznych stają się widoczne w przypadku bardziej złożonych funkcji.
W ramach drugiego eksperymentu przeanalizowano czas obliczania gradientu wielowymiaro-
wej funkcji Rosenbrocka:

f (X) =
n−1

∑
i=1

(1− xi)
2 +100(xi+1− x2

i )
2. (2.1)

Do znalezienia gradientu ∇ f (X) = [∂ f/dx1, ∂ f/dx2, . . . , ∂ f/dxn]
T wykorzystano funkcję element-

wise_grad z pakietu autograd (różniczkowanie automatyczne) i funkcję approx_fprime
z biblioteki SciPy (różniczkowanie numeryczne). Na rysunku 2.8 pokazano czas obliczeń
gradientu w zależności od rozmiaru dziedziny funkcji f (X). W wektorze X znajdowały
się wartości losowe, a pomiar czasu dla każdego rozmiaru dziedziny powtórzono sto razy.
W przypadku tej funkcji, gdy n∈ [1,180], znalezienie gradientu metodą automatyczną zajmuje
więcej czasu niż w przypadku podejścia numerycznego. Dla n > 180 czas potrzebny na
znalezienie rozwiązania metodą automatyczną jest krótszy niż czas w przypadku rozwiązania
numerycznego (rys. 2.9).
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Rys. 2.8. Czas obliczeń gradientu funkcji f (X) w zależności od rozmiaru dziedziny n ∈ [1,200]
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Rys. 2.9. Czas obliczeń gradientu funkcji f (X) w zależności od rozmiaru dziedziny n ∈ [150,500]

2.7.3. Macierz Jacobiego

Różniczkowanie automatyczne może być stosowane również w algorytmach, które
wykorzystują w toku obliczeń pochodne. W podrozdziale 7.2 opisano metodę strzałów, w im-
plementacji której wykorzystywana jest funkcja fsolve. Funkcja ta służy do rozwiązywania
układów równań nieliniowych i jako opcjonalny parametr przyjmuje ona funkcję obliczającą
macierz Jacobiego rozwiązywanego układu. W przypadku, w którym nie określi się takiej
funkcji, wartości w macierzy Jacobiego są przybliżane za pomocą ilorazu różnicowego
w przód (funkcja fsolve z biblioteki SciPy). Takie przybliżenie wiąże się z możliwością
wystąpienia błędu numerycznego, który może wpłynąć na liczbę ewaluacji funkcji niezbędną
do znalezienia rozwiązania. Ponieważ ręczne obliczenie macierzy Jacobiego dla układu
równań różniczkowych może być żmudne, warto sięgnąć po narzędzia automatyczne. Aby
pokazać zachowanie funkcji w różnych przypadkach, wartości początkowe zostały wybrane
w sposób losowy. Na rysunku 2.10 pokazano liczbę ewaluacji funkcji i jakobianu niezbędną
do znalezienia rozwiązania układu równań opisującego dynamikę wahadła podwójnego
(w każdej próbie punkt startowy był wybierany losowo). Jak widać, przekazanie funkcji
fsolve jakobianu może zmniejszyć liczbę ewaluacji niezbędną do znalezienia rozwiązania
(chociaż nie zawsze tak jest, w przypadku funkcji z podrozdziału 7.2 dla niektórych punktów
startowych liczba ewaluacji w wywołaniu z macierzą Jacobiego jest większa).
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Rys. 2.10. Liczba ewaluacji funkcji i jakobianu w przypadku wywołania fsolve z jakobianem
vs. liczba ewaluacji funkcji w przypadku przybliżania jakobianu ilorazem różnicowym

2.7.4. Metoda gradientów sprzężonych

Kolejną metodą pozwalającą wykorzystać potencjał różniczkowania automatycznego
jest metoda gradientów sprzężonych. Funkcja fmin_cg z biblioteki SciPy pozwala znaleźć
minimum i umożliwia opcjonalne przekazanie funkcji obliczającej gradient. W przypadku
gdy nie przekaże się takiej funkcji, gradient jest przybliżany numerycznie. Rozważmy
ponownie funkcję Rosenbrocka (równanie (2.1)). Na rysunku 2.11 pokazano sumaryczną
liczbę ewaluacji gradientu i funkcji niezbędną do znalezienia minimum funkcji Rosen-
brocka w zależności od rozmiaru dziedziny (punkt startowy za każdym razem był wybie-
rany losowo z przedziału (0, 1)). Ponowne zastosowanie różniczkowania automatycznego
znacząco redukuje liczbę ewaluacji niezbędnych do znalezienia minimum.
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Rys. 2.11. Liczba ewaluacji funkcji i gradientu w przypadku wywołania fmin_cg z gradientem
vs. liczba ewaluacji funkcji w przypadku numerycznego przybliżania gradientu

2.8. Podsumowanie

W tym rozdziale przedstawiono różniczkowanie automatyczne – metodę obliczania
pochodnych, która łączy ze sobą zalety podejścia numerycznego i symbolicznego. Metoda
ta pozwala wydajnie obliczać pochodne z dokładnością maszynową. W rozdziale zaprezen-
towano różniczkowanie metodami „w przód” i „wstecz” wraz z przykładami znajdowania
wartości pochodnej za pomocą tych metod oraz niezbędnymi teoretycznymi podstawami.
Omówiono też możliwość implementacji metody różniczkowania „w przód” za pomocą liczb
dualnych i dokonano przeglądu metod implementacji i istniejących rozwiązań. Zaprezen-
towano też porównanie wydajności i dokładności metod różniczkowania automatycznego
i numerycznego oraz zbadano wpływ metody różniczkowania automatycznego na wydajność
obliczania gradientu oraz liczbę ewaluacji jakobianu w metodzie strzałów i metodzie gradien-
tów sprzężonych.
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