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هـاي   ده دسـته اي از شـبكه   خودسـازمان  نگاشـت هاي  شبكه :چكيده

سـازي و نمـايش داده كـاربرد     عصبي هستند كـه در كاربرهـاي چنـدي   

هـا تعيـين توپولـوژي و انـدازه      يكي از مشكالت اين شبكه. ندرفراواني دا

يـن  ده اهاي رشـد يابنـ   شبكه. شبكه پيش از شروع فرآيند آموزش است

هـا نيـز هماننـد     شـبكه ايـن  امـا  مشكل را تا حد زيادي رفع مـي كننـد   

ده غيررشديابنده داراي مشكل سـرعت پـايين در    هاي خودسازمان شبكه

بـا   هـا  ايـن شـبكه  هزينه محاسباتي . مراحل آموزش و بكارگيري هستند

بـراي تعيـين   . كند افزايش اندازه شبكه به صورت خطي افزايش پيدا مي

 گيـري فاصـله   انـدازه  nحداقل به  nنده در يك شبكه با اندازه نورون بر

دو اليه ارائه رشديابنده ده  در اين مقاله يك شبكه خودسازمان. نياز است

هاي الزم براي تعيين نـورون برنـده را بـه حـدود      شده كه تعداد مقايسه

n2 در مرحله اين كاهش چه در مرحله آموزش و چه . دهد كاهش مي

ده داراي  هـاي خودسـازمان   شـبكه امكـان اسـتفاده از شـبكه     بكارگيري

نتـايج  . كنـد  سازي پـايين را فـراهم مـي    هاي زياد و خطاي چندي نورون

سـازي،   دهنده آنست كه با افـزايش نـاچيز خطـاي چنـدي     تجربي نشان

شبكه جديد قادر است با تعداد بسيار كمتري مقايسه نسبت بـه شـبكه   

  .ديابنده نظير كار كنديك اليه رش

هـاي عصـبي،    ده، شـبكه   هـاي خودسـازمان   نگاشت :كليدي واژه هاي

  .سازي هاي رشديابنده، موازي شبكه

  مقدمه ��

هـاي عصـبي    ده كـه از آنهـا بـه عنـوان شـبكه      هاي خودسازمان نگاشت

شـود،   ده نيز ياد مي  هاي خودسازمان ده و يا به اختصار شبكه خودسازمان

هاي عصبي هستند كه از زمان ارائـه تـا كنـون در     كهدسته مهمي از شب

كاربردهاي بسيار زيادي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و حجـم زيـادي از      

هاي عصـبي را بـه خـود اختصـاص      تحقيقات انجام شده در زمينه شبكه

ده عموماً از يك مجموعـه نـورون كـه بـا      هاي خودسازمان شبكه. اند داده

به هر نورون بـردار  . شوند ند تشكيل مياتصاالتي به يكديگر متصل هست

شود كه در ضمن فرآيند آموزش شبكه يـاد گرفتـه    وزني نسبت داده مي

نحـوه  . شـود  شود و از آن به عنوان بردار مرجع نـورون نيـز يـاد مـي     مي

بردارهاي . كند ها به يكديگر را توپولوژي شبكه تعيين مي اتصاالت نورون

هـدف از  . اي ورودي شـبكه هسـتند  ها بيانگر نقـاطي از فضـ   وزن نورون

اي  ها به گونـه  هاي نورون ده يادگيري وزن هاي خودسازمان آموزش شبكه

سازي  اي نظير كاهش خطاي چندي است كه اهداف از پيش تعيين شده

هاي نهايي بدست آمده در كاربردهاي مختلفي نظير  ازشبكه. محقق شود

و يــا نمــايش  هــاي ورودي ســازي، تقريــب توزيــع احتمــال داده چنـدي 

هـاي ورودي اسـتفاده    هـا و سـاختارهاي ذاتـي موجـود در داده     شباهت

مكانيزم آموزش شبكه به اين شكل است كه در هر تكرار بـردار  . شود مي

ورودي به شبكه اعمال و نزديكترين نورون شبكه به اين داده ورودي بـر  

ا هـ  اساس يك معيار فاصله ميان بـردار ورودي و بردارهـاي وزن نـورون   

هاي توپولوژيكي  بردار وزن نورون برنده به همراه همسايه. شود تعيين مي

به ايـن ترتيـب   . كنند آن با يك ضريب به سمت داده ورودي حركت مي

هـاي ورودي   هـاي شـبكه در آن نـواحي كـه داده     با گذشت زمان نورون

بر اساس اينكه آيـا تنهـا بـردار مرجـع گـره      . گيرند تمركز دارند قرار مي

هـا، الگـوريم    و همسايگان آن بروز شود و يا بردار مرجع كليه گـره  برنده

. گوينـد  مي winner take mostو  winner take allيادگيري شبكه را 

ده از سـه معيـار حفـظ توپولـوژي،      هاي خودسـازمان  براي ارزيابي شبكه

سـازي اسـتفاده    سازي خطاي چنـدي  سازي توزيع احتمال و كمينه مدل

  .ميت اين معيارها در كاربردهاي مختلف متفاوت استاه. [1,2]شود مي

ده با وجـود توانـايي فراوانـي كـه در      هاي عصبي خودسازمان شبكه

سازي توزيع ورودي دارنـد، داراي مشـكالتي نيـز     كاربردهايي نظير مدل

ها نظير لزوم تعيين توپولوژي شـبكه   برخي مشكالت اين شبكه. هستند

هــاي  انــواع جديــدي از شــبكهباعــث معرفــي  آمــوزشپــيش از شــروع 

هـاي   توان بـه شـبكه   ها مي از جمله اين شبكه. ده شده است خودسازمان

ويژگــي عمــده ايــن دســته از . ده رشــديابنده اشــاره كــرد خودســازمان

ده، تعيـين انـدازه شـبكه بـه صـورت تطبيقـي و        هاي خودسازمان شبكه

ايـن   هر چنـد . يادگيري توپولوژي شبكه در ضمن فرآيند يادگيري است

سازند، اما آنها نيز هماننـد   ها مشكل تعيين توپولوژي را مرتفع مي شبكه

هـاي بـزرگ بـا مشـكل      شبكه خودسازمانده استاندارد در مجموعـه داده 

در ايـن مقالـه الگـوريتم جديـدي     . شوند سرعت پايين آموزش روبرو مي

ده  هـاي خودسـازمان   ارائه شـده اسـت تـا ضـمن حفـظ مزايـاي شـبكه       
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سـازي،   مراتبـي و مـوازي   هـاي سلسـله   با استفاده از تكنيـك رشديابنده، 

  .هاي ورودي بزرگ را فراهم كند سرعت آْموزش شبكه در مجموعه داده

مروري بـر كارهـاي انجـام شـده در      2در ادامه اين مقاله در بخش 

مراتبـي   هاي سلسـله  ده رشديابنده و شبكه هاي خودسازمان زمينه شبكه

ــي ــي  ده سلســله كه خودســازمانشــب 3در بخــش . شــود انجــام م مراتب

 4پيشنهادي معرفي و نتايج تجربي حاصـل از بكـارگيري آن در بخـش    

گيـري كلـي بيـان     بنـدي و نتيجـه   جمع 5نهايتاً در بخش . شود بيان مي

  .گردد مي

 ده رشديابنده و سلسله مراتبي هاي خودسازمان شبكه ��

ده  زمانهاي عصبي خودسا در اين بخش به بررسي دو دسته عمده شبكه

از . پـردازيم  انـد مـي   ها ارائـه شـده   كه به منظور بهبود كارآيي اين شبكه

ده در الگوريتم  هاي عصبي خودسازمان هاي اين دو دسته از شبكه ويژگي

  .استفاده خواهد شد 3پيشنهادي در بخش 

  ده رشديابنده  هاي خودسازمان شبكه  ���

عيــين ده لــزوم ت هــاي خودســازمان از جملــه مشــكالت اساســي شــبكه

هـا و سـاختار همسـايگي، پـيش از      توپولوژي شبكه، شامل تعداد نورون

هـاي   براي رفع مشكل تعيين تعـداد نـورون  . آموزش شبكه عصبي است

  )GCS(هـاي سـلولي رشـديابنده     تـوان از سـاختار   مورد نياز شبكه مـي 

هـاي   اي از شـبكه  سـاختارهاي سـلولي رشـديابنده دسـته    . استفاده كرد

تند كه قادرند در طي يـك فرآينـد رشـد، توپولـوژي     ده هس خودسازمان

ساختارهاي پايـه ايـن   . [1]هاي ورودي را بيابند مناسب شبكه براي داده

ايـن سـاختارها بـراي    . بعدي هستند-kهاي hypertetrahedronشبكه 

k=1 براي , يك خطk=2    يك مثلـث و بـرايk=3   يـكtetrahedron 

اي شبكه سـاختار مـورد نظـر    ه با حذف و اضافه كردن نورون. باشند مي

اين كار در طي فرآيند آمـوزش شـبكه كـه هماننـد روش     . شود پيدا مي

تفـاوت سـاختارهاي سـلولي    . شود آموزش شبكه كوهونن است انجام مي

ــن اســت كــه كليــه   رشــديابنده و شــبكه نگاشــت خودســازمانده در اي

در هـر مرحلـه   . پارامترهاي ساختارهاي سلولي رشديابنده ثابت هسـتند 

. شـوند  يادگيري تنها نورون برنده و همسايگان مسـتقيم آن بـه روز مـي   

سازي شـده و   ساختارهاي سلولي رشديابنده در حالت بانظارت نيز پياده

  .[3,4]مورد استفاده قرار گرفته است

هاي توسعه يافته مبتني بر ساختارهاي سـلولي   يكي ديگر از شبكه

 )EGCS( 1يا رشـد خـارج  ب ابندهيرشد يسلول يساختارها،  ابندهيرشد

و  GCSافزايش سرعت همگرايي شبكه  EGCSاهداف شبكه . [5]است

سـاختار اصـلي شـبكه    . همچنين بهبود كارآيي تعميم اين شـبكه اسـت  

EGCS  مشابهGCS          اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه هـر گـاه نـورون داراي

يعنـي نـوروني كـه بـراي افـزودن      (بيشترين مقدار خطاي انباشته شده 

در مرز شبكه موجود واقع شود، بـه جـاي   ) شود انتخاب مينورون جديد 

                                                                 

1 Externally Growing Cell Structures 

بين نورون (هاي جديد به فضاي داخل شبكه  ، نورونGCSاينكه همانند 

هـاي   تـوان نـورون   اضافه شود، مي) انتخاب شده و يكي از همسايگان آن

و  EGCSتفـاوت ديگـر   . جديد را در فضاي بيرون شـبكه نيـز قـرار داد   

GCS هـا در   ه براي محاسبه وزن اوليه نورونهاي جديدي است ك روش

EGCS در مواردي كه نورون انتخاب شده براي اضـافه  . ارائه شده است

مشـابه   EGCSكردن نورون جديد يك نورون مـرزي نباشـد، عملكـرد    

GCS است.  

ساختار همسايگي مورد استفاده در ساختارهاي سلولي رشـديابنده  

شـبكه  . كنـد  شبكه ايجاد مـي هايي را در فرآيند يادگيري اين  محدوديت

ــبي  ــاز عص ــبكه   [6] (NG) 2گ ــرين ش ــه مهمت ــبي   از جمل ــاي عص ه

هـا   همسايگي نـورون اي است كه در فرآيند يادگيري آن از  ده خوسازمان

براي به دست آوردن اتصـاالت  . شود در فضاي شبكه عصبي استفاده نمي

يـب  به اين ترت. شود استفاده مي 3(CHL)شبكه از يادگيري هب رقابتي 

اي كـه داراي كمتـرين    دو مركـز داده  xكه به ازاء هـر سـيگنال ورودي   

فاصله اقليدسي بـا ايـن داده هسـتند بـا يـك يـال بـه يكـديگر متصـل          

 NGمنجر به ارائـه شـبكه     NGو   GCSهاي  تركيب الگوريتم. شوند مي

هـدف اصـلي در ايـن روش اضـافه كـردن      . [7]شد  (GNG)رشديابنده 

ايـن كـار بـر    . به يك شبكه كوچك اوليه اسـت  هاي جديد تدريجي گره

انـد   گيري شده هاي تطبيق قبل اندازه اساس معيارهاي آماري كه در گام

  .گيرد صورت مي

توپولوژي شبكه به صورت افزايشـي بـا اسـتفاده از     GNGدر شبكه

CHL شــود و بعــد شــبكه در هــر ناحيــه از فضــاي ورودي  تعيــين مــي

ر آن ناحيـه اسـت و ممكـن اسـت در     هاي ورودي د متناسب با بعد داده

يتم كامل اين روش الگور .هاي مختلف فضاي ورودي متفاوت باشد بخش

هـاي   بـا وزن  bو  aو گـره  اي بـا د  به اين ترتيب است كه در ابتدا شبكه

سـيگنال ورودي  ام در هر گ .ايجاد ميشود nRدر bwو  awتصادفي 

ζ  بر اساس توزيع ورودي)(ζP  ولين و دومين نزديكترين و اتوليد

خطاي حاصل كه بـا   .شوند ميپيدا ) s2و  s1(ها به سيگنال ورودي  گره

اضـافه   s1متغيـر محلـي خطـا    شود بـه   محاسبه مي 1استفاده از رابطه 

  .گردد مي
2

11 ||||)( ξ−=∆ swserror                                 )1(  

بـه  nεو  bεهـاي   نسـبت  به ترتيـب بـا  و همسايگان آن  s1گره 

  .كنند ميحركت  ζسمت 

       )2(  

       )3 (  
1

11

)(

)(

snnn

sbs

Nnww

ww

∈−=∆

−=∆

ξε

ξε
  

ه يكديگر متصل هستند، عمر اين يال برابر بـا  با يالي ب s2و  s1اگر 

سـن   .شـود  مـي اگر چنين يالي وجود ندارد ايجاد داده شده و صفر قرار 

                                                                 

2
 Neural Gas  

3
 Competitive Hebbian Learning 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

اگر يالي با عمر هاي در هر تكرار يك واحد افزايش داده شده و  تمام يال

اگر همچنين . شود ميحذف يال آن شته باشد وجود دا maxaبيشتر از 

ها نيز حذف  هايي بدون اتصال شد اين گره منجر به ايجاد گرهل حذف يا

  .شوند مي

هـاي   تعـداد سـيگنال  هاي جديد هـر گـاه    براي اضافه كردن نورون

اضـافه  بكه اسـت گـره جديـدي بـه شـ      λورودي ضريب صـحيحي از  

مشـخص و  با بيشترين خطاي انباشته شده  qگره براي اين كار .شود مي

 (r)گره جديد سپس . شود پيدا مي (f)با بيشترين خطا  آنره همسايه گ

براي جلوگيري از اضـافه شـدن    .شود قرار داده مي fو  qدر وسط اتصال 

ها در هر  هاي جديد به يك ناحيه خاص خطاي محلي كليه نورون نورون

  .شود گام با يك ضريب ثابت كاهش داده مي

هـاي   هـا بـه سـمت داده    نورون به اين ترتيب با تطبيق انجام شده،

هـاي   با حذف و اضافه كـردن يـال بـين نـورون    . كنند ورودي حركت مي

شـوند و   مجاور اتصال برقرار شده و اتصاالتي كه مفيد نباشند حذف مـي 

  .هاي ورودي را كشف كند شبكه در مجموع قادر است توپولوژي داده

 مراتبي ده سلسله هاي خودسازمان شبكه  ���

ده كه در ايـن بخـش بـه     هاي عصبي خودسازمان بكهدسته ديگري از ش

. مراتبي هسـتند  ده سلسله هاي خودسازمان پردازيم شبكه بررسي آنها مي

هـاي   ها عموماً بـا هـدف اسـتخراج سـاختار توپولـوژيكي داده      اين شبكه

هاي ورودي بزرگ  ورودي و يا افزايش سرعت يادگيري در مجموعه داده

  .گيرد صورت مي

توان بـه   مراتبي مي ده سلسله هاي عصبي خودسازمان از جمله شبكه

TreeGCS [8] ده  در اين مدل از شبكه خودسـازمان . اشاره كردGCS 

شود و درختي بر مبناي رشد و تقسيم  به عنوان ساختار پايه استفاده مي

شود هر  در درختي كه در انتهاي كار توليد مي. شود اين شبكه ايجاد مي

در خـالل فرآينـد سـاخت    . اسـت  GCSك شبكه ها بيانگر ي يك از برگ

هاي ورودي  كه بيانگر يك خوشه در داده GCSدرخت هرگاه يك شبكه 

است به دو قسمت تقسيم شود، گره مربوطه در درخت متناظر شبكه به 

بـه   GCSدو شاخه تقسيم و هر يك از دو قسمت ايجاد شده در شـبكه  

اي در حين آمـوزش از   هاگر شبك. شود ها نسبت داده مي يكي از اين گره

هـيچ گونـه   . بين برود، گره مربوط به آن شبكه نيز حـذف خواهـد شـد   

شود و با هر تغييري در  محدوديتي بر روي درخت ايجاد شده اعمال نمي

درخت به ازاي هـر  . درخت مربوطه نيز تغيير خواهد كرد GCSساختار 

راي بـه ايـن ترتيـب زمـان اجـ     . شـود  بـه روز مـي   GCSتكرار الگوريتم 

خواهد بـود؛ چـرا كـه از    ) هاي شبكه است تعداد گره O(n) )nالگوريتم 

 TreeGNGشبكه . شود يك جستجوي كامل در تمام شبكه استفاده مي

به همراه يك بازه زماني براي بررسي اتصـال   GNGنيز كه از شبكه  [9]

شـبكه  . اسـت  TreeGCSكند داراي ساختاري مشابه  گراف استفاده مي

GNG  كند و گراف نهايي توليـد   ميبا رشد و هرس در طول زمان تغيير

در . هـاي مجـزا تشـكيل شـود     توانـد از بخـش   شده در ايـن شـبكه مـي   

TreeGNG هاي مجزا به همراه يك بازه زماني براي درنظر  از اين بخش

گرفتن زمان جدا شدن آنها از يكديگر بـراي تشـخيص سـاختار سلسـله     

  .شود هاي ورودي استفاده مي مراتبي داده

ــبكه  GHSOMش
ــي 4 ــبكه يد يك ــر از ش ــا گ ــازمان يه ده  خودس

داراي  GHSOMمعمـاري شـبكه    .[10]است يابنده سلسله مراتبيرشد

 SOMيك ساختار چند اليه است كـه هـر اليـه آن از چنـدين شـبكه      

در باالترين سـطح معمـاري تنهـا يـك شـبكه      . شود مستقل تشكيل مي

 هاي مختلف به شكل يـك شـبكه   ها در اليه هر يك از شبكه. وجود دارد

هـاي ورودي را بـا دقـت     كنند تا داده توري رشديابنده گسترش پيدا مي

هـايي   پس از اتمام فاز گسترش، در صورتي كه نورون. خاصي ارائه كنند

بيشـتر بـودن خطـاي    (در شبكه وجود داشته باشند كـه شـرط توسـعه    

را دارا باشند، رشد داده خواهند شد و بـه ازاء  ) چندي از يك حد آستانه

شود تا  داراي شرط توسعه شبكه مجزايي در اليه بعد ايجاد ميهر نورون 

هاي نسبت داده شده به اين نورون در اليه فعلي با دقـت بيشـتر در    داده

  .اليه بعد بررسي شوند

هاي سلسله مراتبي كه به آنها اشاره شـد دو شـبكه    در ميان شبكه

TreeGCS   وTreeGNG  هـاي پايـه    تغييري در شبكهGCS   وGNG  

هـاي پايـه    كنند و تنها به ايجاد درختي بر مبناي رشد شـبكه  ايجاد نمي

مراتبـي   ها عمدتاً اسـتخراج سـاختار سلسـله    هدف اين شبكه. پردازند مي

نيـز    GHSOMبـا وجـود اينكـه هـدف شـبكه      . هاي ورودي اسـت  داده

سـازي را نيـز    ايـن شـبكه خطـاي چنـدي    , هاست استخراج ساختار داده

يچ گونه تمهيدي بـراي كـاهش زمـان آمـوزش در     دهد، اما ه كاهش مي

از معدود كارهـاي انجـام شـده در    . طراحي اين شبكه لحاظ نشده است

مراتبي كه به منظـور افـزايش سـرعت آمـوزش      هاي سلسله زمينه شبكه

تـوان بـه    ده رشديابنده صورت پذيرفته است مـي  هاي خودسازمان شبكه

در اين كار از يك شبكه دو   .[10]كار تاكاناشي و همكارانش  اشاره كرد

ARTاليه مركب از شبكه عصبي 
ده  و يك شبكه عصـبي خودسـازمان   5

در . گرد اسـتفاده شـده اسـت    رشديابنده براي حل مسأله فروشنده دوره

براي تقسـيم كـردن فضـاي ورودي بـه نـواحي       ARTاليه اول از شبكه 

در شـبكه   هر يك از اين نواحي به نورون مجزايي. شود مجزا استفاده مي

ART كـه در ايـن مسـأله مراكـز     , هـاي ورودي  نسبت داده شده و داده

هـاي   بنـدي بـه مجموعـه    بر اساس اين ناحيـه , شهرهاي مختلف هستند

هـاي   هر يك از ايـن مجموعـه داده    سپس به ازاء. شوند مجزا تقسيم مي

در . شـود  ده رشديابنده آمـوزش داده مـي   ورودي يك شبكه خودسازمان

ده محلي جواب نهايي به دسـت   هاي خودسازمان كيب شبكهنهايت از تر

  .آيد مي

هـاي   ده جديدي بر مبناي تكنيـك  بخش بعد شبكه خودسازماندر 

ــبكه   ــده در ش ــه ش ــار گرفت ــه ك ــازمان  ب ــاي خودس ــديابنده و  ه ده رش
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ده  هاي خودسازمان شود كه سرعت آموزش شبكه مراتبي ارائه مي سلسله

  .دهد لف افزايش ميرشديابنده را در كاربردهاي مخت

ده رشديابنده  عصبي خودسازمانگاز شبكه  ��

  (HGNG) مراتبي سلسله

هاي قبل نيز اشاره شد، هدف از الگـوريتم پيشـنهادي    چنانچه در بخش

خودسـازمانده اسـت كـه ضـمن دارا بـودن       اي در اين مقاله ارائه شـبكه 

سـرعت آمــوزش ايــن   ،ده رشــديابنده هـاي خودســازمان  مزايـاي شــبكه 

. هاي آموزشي بزرگ افـزايش دهـد   ها را خصوصاً در مجموعه داده شبكه

شود كه  ده دو اليه استفاده مي براي اين منظور از يك شبكه خودسازمان

اليه . شود ياد مي 6 (HGNG)مراتبي  سلسله  GNGاز آن با عنوان شبكه 

هـر    شود كه به ازاء تشكيل مي  GNGاز يك شبكه   HGNGاول شبكه 

ديگر در اليه دوم در نظر گرفتـه    GNGهاي آن يك شبكه  يك از نورون

  TreeGNGو  TreeGCSمراتبـي   هـاي سلسـله   برخالف شبكه. شود مي

ده  ها از شبكه خودسازمان مراتب داده كه تنها به استخراج ساختار سلسله

هـدف كـاهش خطـاي      HGNGدر شـبكه   ،پردازنـد  رشديابنده پايه مي

. شـود  ل از شـبكه سـاخته نمـي   سازي اسـت و سـاختاري مسـتق    چندي

كه آموزش هر اليـه بعـد از اتمـام      HGSOMهمچنين بر خالف شبكه 

ها بـه صـورت    آموزش اليه  HGNGدر  ،شود آموزش اليه قبل شروع مي

  .پذيرد همزمان صورت مي

  :به شكل زير است  HGNGساختار كلي الگوريتم پيشنهادي 

ارهــاي وزن شــبكه اوليــه را بــا دو گــره در اليــه اول كــه برد )0

به ازاء هر يك از ايـن دو  . تصادفي دارند مقداردهي اوليه كن

با دو نـورون كـه بردارهـاي وزن آنهـا       GNGگره يك شبكه 

 .برابر با بردار وزن نورون والد است ايجاد كن

توليد  ζP)(را بر اساس توزيع ورودي  ζسيگنال ورودي  )1

 .كن

ــردار ورودي  GNGكه شــب )2 ــا اســتفاده از ب  ζاليــه اول را ب

 .آموزش بده

را در اليـه دوم  مربوط به نورون برنده اليه اول  GNGشبكه  )3

 .آموزش بده ζبا استفاده از بردار ورودي 

هاي اليه  دوم را با ضرب در مقدار  پارامتر خطاي كليه نورون )4

 .كاهش بده d ثابت

جديدي به شبكه اضافه ) هاي يا نورون(در صورت لزوم نورون  )5

 .كن

 .برو 1در صورت برقرار نبودن شرط خاتمه به گام    )6

 

                                                                 

6
 Hierarchical 

در ادامه گامهـاي مهـم الگـوريتم فـوق بـا جزئيـات بيشـتر شـرح داده         

  .شوند مي

  هاي اليه اول و دوم آموزش نورون  ���

اشاره شد، به ازائ هر بـردار ورودي ابتـدا     HGNG چنانچه در الگوريتم

آموزش اين شـبكه مشـابه   . شود اليه اول آموزش داده مي  GNGشبكه 

بـه ايـن   . به آن اشاره شـد  1-2است كه در بخش   GNGآموزش شبكه 

معمـولي رشـد يافتـه و      GNGترتبي شبكه اليه اول همانند يك شبكه 

هر نورون شبكه اليـه اول، يـك   به ازاء . دهد فضاي ورودي را پوشش مي

هـا   هر يك از ايـن شـبكه  . مستقل در اليه دوم وجود دارد  GNGشبكه 

نورون مربوط به آن شبكه  7ها كه در ناحيه ورونوئي تنها با بخشي از داده

براي اين منظور بعد از آموزش شـبكه  . شود در اليه اول آموزش داده مي

ربوط به آن در اليه دوم نيـز بـا   اليه اول، نورون برنده انتخاب و شبكه م

تنهـا تفـاوتي كـه در آمـوزش      .شـود  داده ورودي جديد آموزش داده مي

HGNG    هـر نـورون در اليـه اول،    وجود دارد اينست كه خطاي محلـي

برابر بـا مـاكزيمم خطـاي محلـي شـبكه        چنانچه در ادامه خواهيم ديد،

  .باشد آن نورون مي  مربوط به

  اضافه كردن نورون  	��

هاي مهم شبكه خودسازمانده پيشنهادي ايـن مقالـه روش    از جنبهيكي 

  .هاي جديد به شبكه است اضافه كردن نورون

هـاي آمـوزش داده شـده بـه      براي اضافه كردن نورون از تعداد داده

هـاي ورودي   به اين ترتيب كه اگر تعداد سيگنال. شود شبكه استفاده مي

هاي اليـه دو از حـداكثر انـدازه     تعداد كل گره  و λضريب صحيحي از 

الگوريتم اضافه كردن  .شود شبكه كوچكتر باشد شبكه گسترش داده مي

  :به شكل زير است   HGNGنورون 

 :هاي اليه اول را بروز كن خطاي نورون) الف

))s(error(max)s(error j

i
j

i =  

)is  بيانگر نورونi   در اليه اول وj

is هاي  بيانگر نورونj   از

  )در اليه دوم است isزير شبكه مربوط به نورون 

  .در اليه اول را مشخص كنمحلي با بيشترين خطاي  1qگره  )ب

كمتـر از   1qهاي زيرشبكه مربـوط بـه نـورون     اگر تعداد نورون) ج

  :استهاي اليه اول  تعداد كل نورون

I.  1گره همسايهq  1(با بيشترين خطاf(را مشخص كن. 

II.   گره جديد(r)  1را در وسط اتصالq  1وf اضافه كن . 

)(5.0
11 fqr www +=  
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III. 1ان اتصال قبلي ميq  1وf  را حذف و اتصاالت ميانr  با

  .دو گره مذكور را برقرار كن

IV.  1خطاي انباشته شدهq  1وf  را با ضرب درα   كـاهش

دار خطاي جديد را برابر با مق rداده و ميزان خطاي نورون 

1q قرار بده . 

V.  شبكهGNG  نورون   جديدي به ازاءr   با دو نورون ايجـاد و

و خطاي هر يك  rهاي آن را برابر با وزن نورون  نورون  وزن

 .قرار بده rاز آنها را برابر با نصف خطاي 

 1qهاي زيرشبكه مربوط بـه نـورون    تعداد نورونصورتي كه در   )د

 :استهاي اليه اول  تعداد كل نورونبيشتر يا مساوي 

I.  1گره

1q       با بيشـترين خطـاي انباشـته شـده در زيرشـبكه

 .را مشخص كن 1qمربوط به نورون 

II.  1گره همسايه

1q  1(با بيشترين خطا

1f ( را مشخص كـن .

1را در وسط اتصال  (r)گره جديد 

1q  1و

1f قرار بده . 

)(5.0 1
1

1
1 fqr www +=  

III.  1اتصال قبلي ميان

1q  1و

1f  را حذف و اتصاالت ميانr  با

  .دو گره مذكور را برقرار كن

IV. 1ي انباشته شده خطا

1q  1و

1f  را با ضرب درα   كـاهش

1را برابر با مقدار خطـاي جديـد    rداده و ميزان خطاي 

1q 

  .قرار بده

براي اضافه كردن نـورون در اليـه اول يـا     هشرط در نظر گرفته شد

اي انتخاب شده است كه از توسعه بيش از حد اليه اول و يا  هدوم به گون

سازي تعداد مقايسـه   گيري شود تا هدف كمينهها اليه دوم جلو زيرشبكه

ــود  ــق ش ــاي وزن و داده ورودي محق ــده .برداره ــت اي ــراي  در حال ال ب

هاي اليـه   نورون در اليه دوم، شبكه اليه اول و كليه شبكه Nاي با  شبكه

هـاي   در اين حالـت تعـداد مقايسـه    .نورون داشته باشند Nدوم بايد 

مقايسـه خواهـد    N2الزم براي پيدا كردن نورون برنده در اليـه دوم  

   .بود


 نتايج تجربي �

هاي انجام شده براي تعيـين نـورون برنـده و     براي ارزيابي تعداد مقايسه

سازي شبكه پيشنهادي و مقايسه آن با  همچنين ميانگين خطاي چندي

GNG       از يك مجموعه داده داراي توزيـع يكنواخـت در مربـع بـا طـول

ــي  ــدي اســتفاده م ــيم واحــد در فضــاي دوبع ــت . كن ــابي دق ــراي ارزي ب

ها از يك مجموعه نقطه ثابت كه به صورت يكنواخت  سازي شبكه چندي

  .شود اند استفاده مي در ناحيه مورد نظر توزيع شده

پارامترهـاي پيشـنهاد    GNGرامترهاي مورد اسـتفاده در شـبكه   پا

تنهـا بـه منظـور درج سـريعتر     . باشـد  مـي  [7]شده براي اين شـبكه در  

. انتخـاب شـده اسـت    10براي هر دو شبكه برابر با  λها پارامتر  نورون

50maxهمچنــين در صــورت اســتفاده از  =a  كــه تعــداد در حــالتي

هـاي شـبكه زيـاد اسـت، تعـداد زيـادي از يالهـا و در نتيجـه آن          نورون

شـود   اين عامل باعث مي. شوند هاي شبكه حذف و مجدداً درج مي نورون

هاي خـود كـه باعـث     هيچگاه به تعداد ماكزيمم نورون GNGكه شبكه 

در آزمايشات انجام شده ايـن  . شود نرسد سازي مي كاهش خطاي چندي

هاي شبكه در حـال   به صورت تطبيقي و متناسب با تعداد نورونپارامتر 

هاي موجـود   در اين مقاله از سه برابر تعداد نورون. شود رشد انتخاب مي

  .در شبكه به عنوان حداكثر عمر يالهاي شبكه استفاده شده است

 a-1شــكل . نشــان داده اســت 1نتــايج آزمــايش فــوق در شــكل 

همانطور كـه مشـاهده   . شبكه استسازي دو  دهنده خطاي چندي نشان

، چنانچـه پيشـتر نيـز اشـاره شـد،      GNGسـازي   شود خطاي چندي مي

علت اين امـر نيـز اينسـت كـه در     . است HGNGاندكي كمتر از شبكه 

GNG شوند،  ها به صورت يك شبكه واحد در نظر گرفته مي كليه نورون

ي كوچكتر بـه يـادگير   GNGهاي  ها در زيرشبكه نورون HGNGاما در 

هـاي مـورد    تعداد مقايسـه  b-1شكل . پردازند نواحي مختلف ورودي مي

را هـا   نياز براي تعيين نورون برنده در هر گام آموزش هر يـك از شـبكه  

تكرار الگوريتم يـك نـورون جديـد بـه شـبكه       10در هر . دهد نشان مي

هاي مـورد نيـاز    رود تعداد مقايسه همانطور كه انتظار مي. شود اضافه مي

يابد و بعد از كامـل   به صورت خطي با زمان افزايش مي GNGكه در شب

در حاليكـه  . مانـد  ثابـت مـي  ) ها حداكثر شدن تعداد نورون(شدن شبكه 

به مراتب كمتر از شـبكه   HGNGهاي مورد نياز در شبكه  تعداد مقايسه

GNG  است و در نهايت به مقداري در حدودN2  شـود  همگرا مـي .

نـورون در اليـه اول و بـه طـور      13تعداد  HGNGيك نمونه اجراي  در

در نتيجـه  . شـود  نورون در هر زيرشبكه اليه دو ايجـاد مـي   7/7متوسط 

 21هاي مورد نيـاز بـراي تعيـين نـورون برنـده در حـدود        تعداد مقايسه

هـاي   به ترتيـب توزيـع نـورون    d-1و  c-1در شكل . مقايسه خواهد بود

در هـر دو شـبكه،   . نمايش داده شده است HGNGو  GNGهاي  شبكه

شـبكه  . اند بـه خـوبي فضـاي ورودي را پوشـش دهنـد      ها توانسته نورون

HGNG  سـازي ارائـه شـده     معرفي شده با هدف كاهش خطاي چنـدي

در . ها اتصالي وجود نـدارد  هاي زيرشبكه به همين دليل بين نورون. است

اضافه كـرد كـه در آن    توان يك فاز هموارسازي به شبكه صورت نياز مي

هاي اليـه دوم بـه صـورت يـك شـبكه واحـد آمـوزش داده         كليه نورون

  .شوند مي

 جمعبندي �

ده رشديابنده ارائه شـد   در اين مقاله يك شبكه دو اليه خودسازمان

امكـان   GNGده رشـديابنده   كه ضمن حفظ مزاياي شبكه خودسـازمان 

در اين شبكه اليه . كند آموزش و بكارگيري سريع شبكه را نيز فراهم مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

به ازاء هـر نـورون   . اول وظيفه تقسيم كلي فضاي ورودي را برعهده دارد

شـود كـه    در اليـه دوم آمـوزش داده مـي    GNGدر اليه اول يك شبكه 

در شـبكه  . وظيفه پوشش فضاي ورودي به طور دقيق را بـر عهـده دارد  

HGNG  در صورت استفاده ازN ود تـوان بـا حـد    نورون در اليه دوم مي

N2 هاي تجربـي   نتايج آزمايش. مقايسه نورون برنده را مشخص كرد

نشـان ميدهـد كـه بـا افـزايش بسـيار نـاچيز خطــاي        انجـام شـده نيـز    

توان چنين كاهش چشمگيري در پردازش و در نتيجـه   سازي مي چندي

هـاي خودسـازمانده    شـبكه و بكـارگيري  زمان مورد نياز بـراي آمـوزش   

  .ابنده ايجاد نمودرشدي

  

  

(a) 

  
(b) 

  
(c)  

  
(d) 

تعداد  (b)سازي  خطاي چندي (a). هاي داراي توزيع يكنواخت در مربع واحد سازي داده براي چندي HGNGو  GNGهاي  استفاده از شبكه  -1شكل 

  .GNGهاي  توزيع نورون HGNG (d)هاي  توزيع نورون (c)هاي مورد نياز براي تعيين نورون برنده  مقايسه
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