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Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα
Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων
Γενικά
O όρος νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα
σύνολο διαφορετικών υπολογιστικών µοντέλων που εξοµοιώνουν
κάποιες από τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου,
χρησιµοποιώντας ορισµένες βασικές δοµές.
Ένα Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο (Τ.Ν.∆.) είναι µια οργανωµένη
δοµή µονάδων επεξεργασίας, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους. Το
δίκτυο περιλαµβάνει µια σειρά εισόδων και µια σειρά εξόδων. Μια
επεξεργαστική µονάδα είναι ένας τεχνητός νευρώνας µε
περιορισµένη µνήµη και επεξεργαστική ισχύ. ∆έχεται εισόδους από
νευρώνες µε τους οποίους συνδέεται και υπολογίζει µια τιµή εξόδου
σαν συνάρτηση των εισόδων του, την οποία διοχετεύει µε τη σειρά
του σε άλλους νευρώνες µε τους οποίους επικοινωνεί. Οι
υπολογισµοί που πραγµατοποιούνται από κάθε µονάδα είναι µηγραµµικοί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες µονάδων: µονάδες "εισόδου"
οι οποίες λαµβάνουν τα δεδοµένα εισόδου από εξωτερικές πηγές,
µονάδες "εξόδου" οι οποίες στέλνουν τα αποτελέσµατα εκτός
συστήµατος, και "κρυµµένες" µονάδες.
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Σχήµα 1 - Μονάδα Επεξεργασίας

Η ενεργοποίηση a j ( t ) κάποιας µονάδας u j αντιπροσωπεύει την
κατάστασή της στη χρονική στιγµή t . Οι τιµές ενεργοποίησης
µπορεί να είναι συνεχείς ή διακριτές. Αν είναι συνεχείς, τότε µπορεί
να είναι φραγµένες ή µη-φραγµένες. Αν είναι διακριτές, τότε µπορεί
να είναι δυαδικές ή να παίρνουν τιµές από ένα µικρό σύνολο τιµών.
∆ιαφορετικές υποθέσεις για τις τιµές ενεργοποίησης οδηγούν σε
µοντέλα µε λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Σε κάθε µονάδα u j αντιστοιχεί µια συνάρτηση εξόδου f j , η οποία
µετασχηµατίζει την παρούσα κατάσταση a j ( t ) της µονάδας σε ένα
σήµα εξόδου o j ( t ) = f j ( a j ( t )) . Στις περισσότερες περιπτώσεις, η
f ( x ) είναι κάποια οριακή συνάρτηση (threshold function). Έτσι µία
µονάδα επηρεάζει µια γειτονική της, µόνο όταν η τιµή
ενεργοποίησής της είναι µεγαλύτερη από µια προκαθορισµένη τιµή.
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Σχήµα 2 - Οριακές Συναρτήσεις Εξόδου
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Η κατάσταση ενεργοποίησης σε µια µονάδα δίνεται από την
i

εξίσωση: a j ( t ) = ∑ w jk ok ( t ) + θ j
k =1

όπου w jk είναι οι συντελεστές βαρών των εισόδων της µονάδας u j
και θ j είναι ένα εσωτερικό όριο που χαρακτηρίζει την ίδια τη µονάδα.
Σε µια τέτοια περίπτωση, η αναπαράσταση του προτύπου σύνδεσης
καθορίζεται από τον προσδιορισµό του συντελεστή βάρους κάθε
σύνδεσης του δικτύου. Ο συντελεστής w jk είναι θετικός, εάν η
µονάδα uk διεγείρει τη µονάδα u j , αρνητικός εάν την αποδιεγείρει
και µηδέν, αν η µονάδα uk δε συνδέεται µε τη µονάδα u j . Η απόλυτη
τιµή του συντελεστή βάρους w jk καθορίζει την ισχύ της σύνδεσης.
Συνήθως οι µονάδες του δικτύου διατάσσονται σε ξεχωριστές
δοµές, οι οποίες καλούνται "στρώµατα" (layers). Τα πρωταρχικά
µοντέλα αποτελούνται από ένα απλό στρώµα, όπου κάθε είσοδος
του δικτύου συνδέεται µε όλες τις µονάδες του στρώµατος αυτού. Οι
πληροφορίες ρέουν µέσω του στρώµατος από τις εισόδους στις
εξόδους, χωρίς ανάδραση των εξόδων. Τα µοντέλα αυτής της
κλάσης ονοµάζονται feed-forward µοντέλα. Άλλα µοντέλα έχουν
επεκτείνει αυτή την ιδέα σε δοµές πολλαπλών feed-forward
στρωµάτων. Επίσης έχουν εισαχθεί µοντέλα τα οποία
χρησιµοποιούν την έννοια των feed-backward συνδέσεων. Τα
δίκτυα αυτά (δίκτυα ανάδρασης) βελτιώνουν τη διαδικασία
εκπαίδευσης και µάθησης του δικτύου τροφοδοτώντας προς τα
πίσω αποτελέµατα (σφάλµατα) από ένα επόµενο στρώµα σε ένα
προηγούµενο.
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Σχήµα 3 - Γενικό Μοντελο ∆οµής ΤΝ∆

Ο κανόνας µάθησης είναι ο τρόπος εύρεσης των σωστών
συντελεστών βαρών, έτσι ώστε οι σωστές µορφές ενεργοποίησης να
δηµιουργηθούν κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Για να αλλάξουµε
τη δοµή επεξεργασίας ή της γνώσης σε ένα ΤΝ∆, χρειάζεται να
τροποποιήσουµε το πρότυπο συνδέσεων. Οι αλλαγές αυτές
µπορούν να γίνουν µε τους εξής τρόπους:
1. Ανάπτυξη καινούριων συνδέσµων.
2. Αφαίρεση παλιών συνδέσµων.
3. Τροποποίηση συντελεστών βάρους.
Οι µέθοδοι 1 και 2 χρησιµοποιούνται πιο σπάνια, διότι µπορούν
να θεωρηθούν ως ειδικές περιπτώσεις της µεθόδου 3. Η αλλαγή του
συντελεστή βάρους µιας σύνδεσης από 0 σε κάποια θετική ή
αρνητική τιµή έχει το ίδιο αποτέλεσµα όπως και η δηµιουργία µιας
νέας σύνδεσης. Η αλλαγή ενός συντελεστή βάρους σε 0 έχει το ίδιο
αποτέλεσµα όπως και η αφαίρεση µιας υπάρχουσας σύνδεσης.
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Μορφές µάθησης των ΤΝ∆
Μεγάλες δυσκολίες συναντώνται στην προσπάθεια καθορισµού
κατάλληλων αλγορίθµων µάθησης για την εκπαίδευση των ΤΝ∆. Η
προσέγγιση, η οποία χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη αλγορίθµων
µάθησης ΤΝ∆ µοντέλων είναι τελείως διαφορετική από την
προσέγγιση των κλασικών αλγορίθµων µηχανικής µάθησης
(machine learning).
Πρώτον, υποθέτουµε ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι ο
σχηµατισµός σαφών κανόνων, αλλά η εύρεση κατάλληλων
συντελεστών βάρους, οι οποίοι θα επιτρέπουν στο δίκτυο να ενεργεί
σαν να γνώριζε τους κανόνες.
∆εύτερον, δεν αποδίδουµε ισχυρές υπολογιστικές ικανότητες στο
µηχανισµό µάθησης, αλλά χρησιµοποιούµε απλούς µηχανισµούς
διαµόρφωσης συντελεστών βάρους, οι οποίοι αναπροσαρµόζουν
την ισχύ των συνδέσεων µεταξύ των µονάδων, βασισµένοι µόνο σε
τοπικά διαθέσιµες πληροφορίες στο δίκτυο.
Οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση ΤΝ∆
µπορούν να διακριθούν στις: µάθηση µε επίβλεψη και µάθηση
χωρίς επίβλεψη.
Η µάθηση µε επίβλεψη (supervised learning) απαιτεί ένα σύνολο
εκπαιδευτικών προτύπων γνωστής ταξινόµησης και µία εξωτερική
διαδικασία διδασκαλίας. Η διαδικασία διδασκαλίας χρησιµοποιείται
για την αναπροσαρµογή των συντελεστών βάρους του δικτύου,
σύµφωνα µε την απόκριση του δικτύου στα εκπαιδευτικά πρότυπα.
Τις περισσότερες φορές η αναπροσαρµογή αυτή είναι ανάλογη του
σφάλµατος που προκύπτει κατά την ταξινόµηση των προτύπων
εισόδου. Η χρήση µάθησης µε επίβλεψη χωρίζεται σε δύο φάσεις:
τη φάση µάθησης (learning phase) και τη φάση έρευνας (search
phase). Κατά τη διάρκεια της φάσης µάθησης δηµιουργείται ένα
σύνολο εκπαιδευτικών προτύπων, το οποίο προέρχεται από
αντιπροσωπευτικά δείγµατα του περιβάλοντος στο οποίο πρόκειται
να λειτουργήσει το ΤΝ∆. Αυτό το σύνολο πρέπει να περιλαµβάνει
δείγµατα από όλες τις δυνατές κλάσεις προτύπων. Κατόπιν, τα
εκπαιδευτικά πρότυπα εισάγονται στο δίκτυο και το σύστηµα
τροποποιείται µέσω ενός εκπαιδευτικού αλγορίθµου. Όταν τα
αποτελέσµατα της φάσης µάθησης είναι ικανοποιητικά, δηλαδή όταν
όλα τα εκπαιδευτικά πρότυπα ταξινοµούνται σωστά, το δίκτυο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη φάση έρευνας. Κατά τη φάση
έρευνας, άγνωστα πρότυπα εισάγονται στο δίκτυο.

Σελίδα - 6

Μοντέλα & Αλγόριθµοι Εκπαίδευσης

Η µάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) χρησιµοποιεί
εκπαιδευτικά πρότυπα άγνωστης ταξινόµησης, χωρίς καµία
εξωτερική διαδικασία διδασκαλίας. Μια εσωτερική διαδικασία
διδασκαλίας καθορίζει τον τρόπο αναπροσαρµογής των
παραµέτρων του δικτύου, βασιζόµενη στη φύση των προτύπων
εισόδου. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία διδασκαλίας έχει ως
αποτέλεσµα
την
εσωτερική
ταξινόµηση
των
προτύπων
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε κάποιο µέτρο οµοιότητας µεταξύ των
προτύπων.
∆ηλαδή,
παρόµοια
εκπαιδευτικά
πρότυπα
οµοδοποιούνται από τον αλγόριθµο εκπαίδευσης. Αυτές οι οµάδες ή
κατηγορίες αποτελούν τις κλάσεις προτύπων, στις οποίες άγνωστα
πρότυπα εισόδου ταξινοµούνται. Αυτή η προσέγγιση έχει
χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ΤΝ∆ µοντέλων, τα οποία έχουν
την ικανότητα να ανακαλύπτουν µοναδικά χαρακτηριστικά σε ένα
σύνολο προτύπων.
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Κανόνες εκπαίδευσης ΤΝ∆
Όλοι οι αλγόριθµοι εκπαίδευσης βασίζονται σε γενικούς "κανόνες"
µάθησης, εκ των οποίων άλλοι έχουν ως πρότυπό τους το µοντέλο
της βιολογικής µάθησης και άλλοι αποτελούν υλοποίηση
µαθηµατικών µοντέλων. Πάντως, ο µηχανισµός της µάθησης είναι
σίγουρα πιο πολύπλοκος από τις απλοποιήσεις που εµπεριέχουν οι
κανόνες που έχουν αναπτυχθεί.
Οι κυριότερες τεχνικές µάθησης παρουσιάζονται παρακάτω.
• Κανόνας Hebb
Ο κανόνας αυτός παρουσιάστηκε από τον Hebb το 1949. Η
βασική του ιδέα είναι ότι αν µια επεξεργαστική µονάδα δέχεται
είσοδο από µια άλλη και εαν και οι δύο έχουν την ίδια µορφή
ενεργοποίησης, ο συντελεστής βάρους µεταξύ τους ενισχύεται.
• Κανόνας ∆έλτα
Είναι αλλιώς γνωστός ως Windrow-Hoff κανόνας µάθησης και
βασίζεται στην ιδέα της συνεχούς µεταβολής των συντελεστών
βάρους. έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφορά (∆) µεταξύ των
επιθυµητών εξόδων και των εκάστοτε εξόδων του δικτύου. Ο
κανόνας αυτός χρησιµοποιείται στο µοντέλο Adaline και τον LMS
(Least Mean Square) αλγόριθµο εκπαίδευσής του.
• Gradient Descent
Είναι
µια
µαθηµατική
προσέγγιση
του
προβλήµατος
ελαχιστοποίησης του σφάλµατος µεταξύ των επιθυµητών και των
πραγµατικών εξόδων. Η ποσοτική αναπροσαρµογή των
συντελεστών βάρους είναι ανάλογη της πρώτης παραγώγου του
σφάλµατος. Ο κανόνας αυτός, αν και συγκλίνει σε µια κατάσταση
ισορροπίας πολύ αργά, χρησιµοποιείται συχνά.
Ο κανόνας ∆έλτα είναι ένα παράδειγµα του γενικότερου Gradient
Descent κανόνα.
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• Κανόνας Kohonen
Ο κανόνας αυτός προέρχεται από τον Teuvo Kohonen και είναι
εµπνευσµένος από τη µάθηση σε βιολογικά συστήµατα.
Χρησιµοποιείται µονάχα σε µη-επιβλεπόµενη µάθηση. Η µονάδα
επεξεργασίας µε τη µεγαλύτερη τιµή εξόδου έχει τη δυνατότητα
απαγόρευσης στις υπόλοιπες µονάδες, εκτός από συγκεκριµένο
αριθµό γειτονικών, να µεταβάλλουν τους συντελεστές βάρους τους.
Επιπλέον, το πλήθος των γειτονικών µονάδων µπορεί να
µεταβάλλεται χρονικά κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης (συνήθως
φθίνει).
• Back-Propagation
Η τεχνική αυτή βασίζεται στη διάδοση του σφάλµατος "προς τα
πίσω" (back-propagation) και είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη
γενίκευση του κανόνα ∆έλτα. Η διαδικασία αποτελείται από δύο
φάσεις: τη φάση ανάκλησης και τη φάση µάθησης.
Γενικά, η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε ιεραρχικά δίκτυα, όπου
έχουµε κρυµµένα στρώµατα µονάδων επεξεργασίας. Γενικά είναι
πολύ αργή, µερικές φορές ασταθής, και συχνά συγκλίνει σε τοπικά
ελάχιστα. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετές βελτιωµένες
εκδόσεις. Ο κανόνας αυτός εφαρµόζεται κυρίως σε Multi-Layer
Perceptron ΤΝ∆ µοντέλα.
• Kανόνας Grossberg
Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό, το ΤΝ∆ αποτελείται από εσωτερικές
και εξωτερικές µονάδες. Εσωτερικές είναι οι µονάδες που δέχονται
πολλές εισόδους, ενώ εξωτερικές οι µονάδες που παράγουν πολλές
εξόδους. Οφείλεται σε µελέτες του Steven Grossberg πάνω στον
κανόνα του Hebb.
Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό, η αναπροσαρµογή των
συντελεστών βάρους είναι ανάλογη τόσο µε τις καταστάσεις
εισόδου. όσο και µε τις καταστάσεις εξόδου. Σηµαντικές παράµετροι
είναι η τιµή κατωφλίου (threshold) και ο χρόνος.
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• Drive-Reinforcement Theory
Οφείλεται στον Harry Klopf. Το DRT είναι περισσότερο ένα
µοντέλο µάθησης, παρά ΤΝ∆ µοντέλο, αλλά έχει αρκετές οµοιότητες
µε τον κανόνα Grossberg.
Εδώ, σε αντίθεση µε τον κανόνα Hebb, οι µονάδες επεξεργασίας
µεταβάλλουν τους συντελεστές βάρους αναλογικά µε το γινόµενο
των καταστάσεων εισόδου και εξόδου. Επιπλέον, η τρέχουσα
κατάσταση εξόδου εξαρτάται περισσότερο από την προηγούµενη
είσοδο, παρά την τρέχουσα. Έτσι, η διάταξη των προτύπων στην
είσοδο του δικτύου είναι πλέον σηµαντική.
Η ισχύς κάθε σύνδεσης µετριέται µε βάση την συχνότητα
ενεργοποίησής της από την µονάδα επεξεργασίας. Αυτή είναι και η
κύρια διαφορά µε τους υπόλοιπους κανόνες µάθησης, και η βασική
οµοιότητα µε πραγµατικά βιολογικά συστήµατα.
Προς το παρόν, το DRT µοντέλο χρησιµοποιείται ως εργαλείο
έρευνας.
• Boltzmann
Μια άλλη τεχνική µάθησης ειναι αυτή που εφαρµόζεται στις
αντίστοιχες "µηχανές" (Boltzmann). Υλοποιεί ένα στοχαστικό
µοντέλο µετάβασης των µονάδων επεξεργασίας, αφού ο
συσχετισµός των καταστάσεων εισόδου µε τις αντίστοιχες
καταστάσεις εξόδου βασίζεται σε υπό συνθήκη πιθανότητες. Αυτή
είναι και η βασική διαφορά µε τις υπόλοιπες τεχνικές, αφού για τις
ίδιες εισόδους, το δίκτυο µπορεί να παράγει διαφορετικές εξόδους.
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Μοντέλα ΤΝ∆ & Αλγόριθµοι
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ΤΝ∆ µοντέλα και οι
αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευσή τους.
• Perceptron
Κεντρική ιδέα του µοντέλου Perceptron είναι η ενσωµάτωση ενός
µηχανισµού µάθησης στο αρχαιότερο µοντέλο Τ.Ν.∆. που
εισήγαγαν οι McCulloch-Pitts περίπου το 1943 και βασίζεται σε
εργασίες του Rosenblatt. Ο όρος Perceptron αναφέρεται σε µια
µεγάλη κλάση αλγορίθµων µάθησης για Νευρωνικά Μοντέλα.. ΟΙ
αλγόριθµοι οι οποίοι µελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τον
Rosenblatt είναι πάρα πολλοί και ποικίλοι. Ο σπουδαιότερος από
αυτους λέγεταιι Perceptron Αλγόριθµος Σύγκλισης (Perceptron
Convergence Algorithm) και εξακολουθεί να βρίσκει εφαρµογές
ακόµα και σήµερα.
Το µοντέλο Perceptron αποτελείται από ένα στρώµα N
επεξεργαστικών µονάδων όπου κάθε µονάδα αντιστοιχεί σε µια
είσοδο. Τιµές εισόδου είναι συνεχείς συναρτήσεις και η µάθηση
γίνεται µε επίβλεψη.

Eßóïäïé

Óôñþìá Íåõñþíùí

¸îïäïé
Σχήµα 4 - ∆οµή Perceptron µοντέλου ΤΝ∆

Οι συντελεστές βάρους wij αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το
m
βαθµό οµοιότητας της πραγµατικής εξόδου ti . Η διαφορά µεταξύ
της πραγµατικής και της επιθυµητής εξόδου ορίζεται ως το σφάλµα
µάθησης, το οποίο τροφοδοτείται προς τα πίσω,
για την
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αναπροσαρµογή των συντελεστών βάρους, σύµφωνα µε τον κανόνα
µάθησης. Ο αλγόριθµος µάθησης περιγράφεται παρακάτω:
Βήµα 1:
Αρχικά τα βάρη wij και τα εσωτερικά όρια
τυχαίες τιµές.

θi παίρνουν µικρές

Βήµα 2:
Παρουσιάζεται κάποιο πρότυπο m ( x0 , x1 ,..., xn −1) στην είσοδο του
δικτύου, το οποίο επιλέγεται τυχαία από το σύνολο προτύπων
εκπαίδευσης.
Βήµα 3:
Υπολογίζεται το αποτέλεσµα εξόδου
N −1

oi ( t ) = f h ( ∑ wij ( t ) x j ( t ) + θi )
j =0

Βήµα 4:
Οι συντελεστές βάρους των συνδέσµων αναπροσαρµόζονται
σύµφωνα µε τον παρακάτω κανόνα:

wij ( t + 1) = wij ( t ) + ε [ tim − oi ( t )] x j ( t )

Βήµα 5:
Επανάληψη, ξεκινώντας από το βήµα 2 µέχρι τη µάθηση όλων
των προτύπων εκπαίδευσης.
i =αριθµός µονάδας, i = 0, 1,..., N − 1
j =αριθµός εισόδου, j = 0, 1,..., N − 1
t =χρονική στιγµή

wij ( t ) =συντελεστής βάρους του συνδέσµου µεταξύ της
j και της µονάδας i , τη χρονική στιγµή t
x j ( t ) =τιµή της εισόδου j του προτύπου m τη χρονική στιγµη t

εισόδου

θi =εσωτερικό όριο της µονάδας i
tim =επιθυµητή έξοδος της µονάδας i στο πρότυπο m

ε

=ρυθµός µάθησης. Είναι θετικός αριθµός µεταξύ 0 και 1 και
κανονίζει το ρυθµό αναπροσαρµογής των συντελεστών
βάρους.
f h =οριακή συνάρτηση (hardlimiter, threshold logic)
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Παρατηρούµε ότι για τα βάρη της κάθε µονάδας έχουµε ένα
πίνακα µεγέθους N , που αντιστοιχεί στις N εισόδους του δικτύου.
Επίσης έχουµε ένα στρώµα N µονάδων στο δίκτυο.

Åßóïäïò

Åíåñãïðïßçóç
(óôñþìá äéêôýïõ)

Õðïëïãéóìüò
Åîüäïõ
ÅðéèõìçôÞ
¸îïäïò

Õðïëïãéóìüò
ÓöÜëìáôïò

ÁíáðñïóáñìïãÞ
Óõíôåëåóôþí
ÂÜñïõò
Σχήµα 5 - Εκπαίδευση Perceptron ΤΝ∆

Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθµου για τον υπολογισµό των
εξόδων της κάθε µονάδας έχουµε για κάθε κόµβο ένα άθροισµα N
όρων, καθένας από τους οποίους απαιτεί ένα άθροισµα και ένα
γινόµενο, και συνολικά N κόµβους στο δίκτυο.
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( N µονάδες)x(( N όροι αθροίσµατος)x(γινόµενο+άθροισµα)) ⇒
O( N 2 )
Επίσης, για την αναπροσαρµογή των N συντελεστών βάρους για
όλες τις N επεξεργαστικες µονάδες, έχουµε O ( N 2 ) πολυπλοκότητα.
Συνεπώς, η πολυπλοκότητα για κάθε επανάληψη είναι O ( N 2 ) .
Τέλος, για M πλήθος προτύπων εκπαίδευσης, η συνολική
2
πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι O ( MN ) .
Σηµείωση: Η πολυπλοκότητα αυτή προκύπτει επειδή έχουµε N
πλήθος εισόδων και όλες οι είσοδοι συνδέονται µε όλες τις µονάδες,
ενώ το πλήθος των επαναλήψεων είναι M .
Ο Rosenblatt έχει αποδείξει ότι αν οι κλάσεις των προτύπων είναι
γραµµικά διαχωρίσιµες (δηλαδή, υπάρχουν υπερεπίπεδα τα οποία
µπορούν να διαχωρίσουν όλα τα ζεύγη των κλάσεων προτύπων),
τότε ο παραπάνω αλγόριθµος συγκλίνει σε ένα πεπερασµένο
αριθµό
επαναλήψεων.
∆ιαφορετικά,
σε
µη-διαχωρίσιµες
περιπτώσεις, οι τιµές των συντελεστών βάρους µπορεί να
µεταβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του αλγορίθµου.
Συγκεκριµένα, θεωρώντας K το πλήθος των διαφορετικών
καταστάσεων στις οποίες µεταβαίνει το δίκτυο κατά την εκπαίδευση,
τότε:
T
N
2δ ( K + δ )
ln T
όπου T είναι ο αριθµός επαναλήψεων που απαιτούνται για την
πλήρη εκπαίδευση του δικτύου, N o αριθµός των επεξεργαστικών
µονάδων και δ ένας συντελεστής που εξαρτάται από το K . Τόσο
το K , όσο και το δ , ορίζονται από το νόµο του Gardner σχετικά µε
τις µεταβατικές φάσεις των διανυσµάτων των συντελεστών βάρους
στο δίκτυο και τη µεταβολή τους σε κάθε επανάληψη. Ο πίνακας
των διανυσµάτων των συντελεστών βάρους των µονάδων που
τελικά προκύπτει είναι συνήθως µη-συµµετρικός.
Αποδεικνύεται ότι για K → 0 , ο νόµος του Gardner δείχνει ότι για

<

−1

τυχαίο σύνολο προτύπων, το µοντέλο συγκλίνει για δ ≅ N 2 , και
µάλιστα ο χρόνος σύγκλισης είναι γραµµικός ως προς το πλήθος N
των µονάδων στο δίκτυο (πολυωνυµικός σε κάθε περίπτωση).
Για K > 0 , το άνω όριο του T υπολογίζεται από την παραπάνω
ανισότητα. Επίσης παρατηρούµε ότι για δ → 0 δεν υπάρχει κανένα
όριο στον αριθµό επαναλήψεων. Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι το
T είναι ανάλογο του πλήθους των µονάδων N . Τελικά,
αποδεικνύεται ότι ο απαιτούµενος χρόνος εκπαίδευσης είναι
γραµµικός ως προς N , γιατί η εκπαίδευση συντελείται ξεχωριστά
σε κάθε µονάδα και µπορεί να γίνει παράλληλα, και ο τελικός
Σελίδα - 14
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πίνακας διανυσµάτων των συντελεστών βάρους είναι συνήθως µησυµµετρικός.
Τα Perceptron ΤΝ∆ βρίσκουν εφαρµογή στην κατηγοριοποίηση
σχηµάτων, στην αναγνώριση χαρακτήρων και στην ροµποτική
(robot vision systems).
• Adaline-Madaline
Το Adaline µοντέλο αναπτύχθηκε λίγο µετά τη διατύπωση του
Perceptron ΤΝ∆ και οφείλεται στον Windrow και στους συνεργάτες
του. Το µοντέλο αυτό αποτελείται από ένα στρώµα, το οποίο
περιέχει µια µόνο µονάδα. Κάθε είσοδος του δικτύου συνδέεται µε
τη µονάδα αυτή. Οι τιµές εισόδου είναι συνεχείς, και η µάθηση
γίνεται µε επίβλεψη.

Åßóïäïé

ÌïíÜäá
Åðåîåñãáóßáò

¸îïäïò
Σχήµα 6 - ∆οµή ADALINE µοντέλου ΤΝ∆

Μια επέκταση του Adaline µοντέλου είναι το Madaline, το οποίο
περιέχει πολλές µονάδες στο στρώµα του δικτύου. Ο αλγόριθµος
µάθησης του Adaline-Madaline µοντέλου ονοµάζεται Least Mean
Square (L.M.S.) και αναπτύχθηκε από τους Windrow και Hoff.
Όπως δηλώνει και το όνοµά του, η µάθηση επιτυγχάνεται
ελαχιστοποιώντας το µέσο τετραγωνικό σφάλµα µεταξύ της
πραγµατικής και επιθυµητής κατάστασης ενεργοποίησης. Η
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ελαχιστοποίηση αυτή πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας µεθόδους
καθόδου µέγιστης κλίσης (steepest descent) σε µια επιφάνεια η
οποία αντιπροσωπεύει το χώρο των συντελεστών βάρους. Σε κάθε
επενάληψη του LMS αλγορίθµου, οι συντελεστές βάρους
τροποποιούνται προς την κατεύθυνση που καθορίζεται από το
διάνυσµα κλίσης (gradient vector). Τα στάδια του LMS αλγορίθµου
µάθησης είναι τα ακόλουθα:
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Βήµα 1:
Αρχικά, τα βάρη wij παίρνουν µικρές τυχαίες τιµές, και τα
εσωτερικά όρια θ i παίρνουν την τιµή +1
Βήµα 2:
Παρουσιάζεται κάποιο πρότυπο m ( x0 , x1 ,..., x N −1 ) , από το σύνολο
προτύπων εκπαίδευσης στην είσοδο του δικτύου.
Βήµα 3:
Υπολογίζεται η κατάσταση ενεργοποίησης της µονάδας
N −1

ai ( t ) = ∑ wij ( t ) x j ( t ) + θi .
j =0

Βήµα 4:
(a) Υπολογίζεται το δυαδικό αποτέλεσµα εξόδου oi ( t )

oi ( t ) = f h ( ai ( t ))
(β) Οι συντελεστές βάρους των συνδέσµων αναπροσαρµόζονται
σύµφωνα µε τον παρακάτω κανόνα:
(tim−ai (t))xj (t)
n−1
ij
ij
[xρ(t)]2

w (t +1) = w (t) +ε

∑
ρ=0

Βήµα 5:
Επανάληψη πηγαίνοντας στο βήµα 3, µέχρι σύγκλισης των
συντελεστών βάρους wij , για το τρέχον πρότυπο.
Βήµα 6:
Επανάληψη, πηγαίνοντας στο βήµα 2, µέχρι µάθησης όλων των
προτύπων εκπαίδευσης.
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Σχήµα 7 - Εκπαίδευση ADALINE ΤΝ∆

Η κύρια διαφορά µεταξύ του Adaline-Madaline µοντέλου και του
Perceptron είναι ότι στον υπολογισµό του σφάλµατος, το AdalineMadaline µοντέλο συγκρίνει την κατάσταση ενεργοποίησης της
µονάδας µε την επιθυµητή έξοδο. Αυτή η σύγκριση δίνει µια πιο
ακριβή ένδειξη σφάλµατος από ότι το Perceptron µοντέλο, το οποίο
συγκρίνει τη δυαδική έξοδο µε την επιθυµητή έξοδο. Επίσης,
υπάρχουν και διαφορές στην αναπροσαρµογή των συντελεστών
βάρους. Συγκεκριµένα, ο LMS αλγόριθµος, προκειµένου να
επηρεάσει το µέγεθος της αλλαγής των συντελεστών βάρους, διαιρεί
το σφάλµα µε το εσωτερικό γινόµενο των εισόδων. Αυτή η
αναπροσαρµογή, εξασφαλίζει ότι η επιθυµητή διόρθωση σφάλµατος
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επιτυγχάνεται µε τη µικρότερη αλλαγή τιµής στους συντελεστές
βάρους. Επιπλέον, οι συντελεστές βάρους αναπροσαρµόζονται
µέχρι σύγκλισης κρατώντας σταθερό κάποιο πρότυπο εκπαίδευσης.
Πάντως, επειδή η αναπροσαρµογή του διανύσµατος των
συντελεστών βάρους είναι ανάλογη προς την πρώτη παράγωγο της
συνάρτησης του σφάλµατος, η σύγκλιση είναι σχετικά αργή όταν το
δίκτυο βρίσκεται σε (σχεδόν) σταθερή κατάσταση. Τελικά, οι
πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στο δίκτυο από την
εκπαίδευση προηγουµένων προτύπων αλλοιώνονται ελάχιστα.
Ta Adaline-Madaline ΤΝ∆ εφαρµόζονται στον έλεγχο θορύβου
(noise cancelling, jamming signals cancelling in antenna arrays),
στη µελέτη µοντέλων καιρού (weather modelling, weather
forecasting), αναγνώριση φωνής (speech recognition), αναγνώριση
σεισµικών κυµατοµορφών (seismic signal pattern recognition), σε
φίλτρα (filtering), σε ιατρικές εφαρµογές (blood presure regulation),
σε προβλήµατα εξισορρόπησης (balancing examples), κ.ά.
• Multi-Layered Perceptron (MLP)
Τα Perceptron µοντέλα µε ένα στρώµα είναι κατάλληλα για την
ταξινόµηση προτύπων, των οποίων οι κλάσεις είναι γραµµικά
διαχωρίσιµες. Όταν οι κλάσεις προτύπων δεν είναι γραµµικά
διαχωρίσιµες, απαιτείται ένα πιο πολύπλοκο δίκτυο. Μια επέκταση
του Perceptron µοντέλου µε ένα στρώµα είναι το Perceptron
µοντέλο µε πολλά στρώµατα (Multi-Layered Perceptron).
Το Multi-Layered Perceptron µοντέλο είναι ένα feed-forward δίκτυο
που έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίζει τους περιορισµούς του
Perceptron µοντέλου µε ένα στρώµα, χρησιµοποιώντας επιπλέον
ένα ή περισσότερα στρώµατα µονάδων. Ενώ το Perceptron ενός
στρώµατος µπορεί να διαχωρίσει τις κατανοµές δύο διαφορετικών
κλάσεων δεδοµένων γραµµικά, ένα Multi-Layered Perceptron µε δύο
στρώµατα µονάδων µπορεί να τις διαχωρίσει δηµιουργώντας κυρτές
και πολυγωνικές περιοχές. Επιπλέον, µπορεί να αποδειχτεί ότι ένα
Perceptron µοντέλο µε τρία στρώµατα είναι ικανό να δηµιουργήσει
µη-γραµµικά όρια οποιασδήποτε πολυπλοκότητας, µεταξύ κλάσεων
προτύπων.
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Σχήµα 8 - Παράδειγµα περιοχών απόφασης MLP µοντέλου ΤΝ∆, για ένα,
δύο και τρία στρώµατα (layers) µονάδων, αντίστοιχα.

Οι ικανότητες των δικτύων αυτών προκύπτουν όταν οι
συναρτήσεις εξόδου των µονάδων είναι µη-γραµµικές. Εάν
χρησιµοποιηθούν γραµµικές συναρτήσεις εξόδου, τότε ένα
κατάλληλα επιλεγµένο ΤΝ∆ µε ένα στρώµα µπορεί να
πραγµατοποιήσει τους υπολογισµούς οποιουδήποτε ΤΝ∆ µοντέλου
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µε πολλά στρώµατα. Σε ένα ΤΝ∆ µε πολλά στρώµατα, κάθε µονάδα
ξεχωριστά έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί µία µόνο γραµµικά
διαχωρίσιµη συνάρτηση. Ο συνδυασµός των χαµηλότερων
επιπέδων εξόδου (κρυµµένα στρώµατα) επιτρέπει στο δίκτυο να
υπολογίζει µη-γραµµικές λογικές συναρτήσεις.
Οι τιµές εισόδου στο µοντέλο αυτό είναι συνεχείς, και η µάθηση
γίνεται µε επίβλεψη. Οι αλγόριθµοι εκπαίδευσης για ΤΝ∆ µε πολλά
στρώµατα (Multi-Layered Perceptrons) διαιρούνται σε δύο φάσεις:
(α) Τη φάση της ανάκλησης (Retrieving)
(β) Τη φάση µάθησης (Learning).
Στη φάση ανάκλησης του αλγορίθµου, οι πληροφορίες ρέουν από
την είσοδο του δικτύου στην έξοδό του διαµέσου των κρυµµένων
στρωµάτων. Σε αυτή τη φάση, οι µονάδες υπολογίζουν τις νέες
καταστάσεις ενεργοποίησης και τις τιµές εξόδου τους. Στη φάση
µάθησης, πραγµατοποιείται η αναπροσαρµογή των συντελεστών
βάρους. Οι φάσεις ανάκλησης και µάθησης λειτουργούν διαδοχικα,
η µια µετά την άλλη, εως ότου οι συντελεστες βάρους αποκτήσουν
τιµές που θα επιτρέπουν στο δίκτυο να πραγµατοποιεί την
επιθυµητή ταξινόµηση.
Στο παρελθόν, τέτοια µοντέλα είχαν ελάχιστη πρακτική αξία, λόγω
έλλειψης κατάλληλων αλγορίθµων εκπαίδευσης. Πρόσφατα, έχουν
αναπτυχθεί αρκετοί επιτυχείς αυτόµατοι αλγόριθµοι εκπαίδευσης,
µεταξύ των οποίων ο πιο διαδεδοµένος είναι ο Back-Propagation.
}

Back-Propagation

O Back-Propagation αλγόριθµος εκπαίδευσης επεκτείνει την ιδέα
της ελαχιστοποίησης του σφάλµατος του LMS αλγορίθµου σε δίκτυα
πολλαπλών στρωµάτων. Όταν χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση
κάποιου ΤΝ∆, τότε οι συναρτήσεις εξόδου των µονάδων του ΤΝ∆
πρέπει να είναι συνεχείς και διαφορίσιµες µη-γραµµικές. Η
διαφορισιµότητα των συναρτήσεων εξόδου επιτρέπει τον
υπολογισµό των µερικών παραγώγων, που απαιτούνται για τον
προσδιορισµό των σφαλµάτων κατά την αναπροσαρµογή των
συντελεστών βάρους. Ο αλγόριθµος εκπαίδευσης περιγράφεται
παρακάτω:
Βήµα 1:
Τα βάρη wij και τα εσωτερικά όρια θ i παίρνουν µικρές τυχαίες
τιµές.
Βήµα 2:
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Παρουσιάζεται κάποιο πρότυπο m ( x0 , x1 ,..., x N −1 ) από το σύνολο
προτύπων εκπαίδευσης.
Βήµα 3 (Φάση Ανάκλησης - Retrieving):
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα εξόδου σε κάθε στρώµα
N0

a ( t ) = ∑ wij(1) ( t ) o (j0) ( t ) + θ

(1)
i

(1)
(1)
, oi = f h ( ai )( t ) , 1 ≤ i ≤ N1

ai( 2 ) ( t ) = ∑ wij( 2 ) ( t ) o (j1) ( t ) + θ

(2)
i

(2)
(2)
, oi = f h ( ai )( t ) , 1 ≤ i ≤ N 2

(1)
i

j =1
N1

j =1

.....
ai( L ) ( t ) =

N L −1

∑w

( L)
ij

( t ) o (j L −1) ( t ) + θ

j =1

( L)
i

( L)
( L)
, oi = f h ( ai )( t ) , 1 ≤ i ≤ N L

Βήµα 4 (Φάση Μάθησης - Learning):
Οι συντελεστές βάρους των συνδέσµων µεταξύ δύο γειτονικών
στρωµάτων ( l , l − 1) αναπροσαρµόζονται, ξεκινώντας από το στρώµα
εξόδου, εως το στρώµα εισόδου (δηλαδή: l = L , L − 1,..., 1), όπως
παρακάτω:

wij(l ) ( t + 1) = wij( l ) ( t ) + ε δ

όπου δ
εξής:

(l )
i

(l )
i

( t ) o (jl −1) ( t )

( t ) είναι το σήµα σφάλµατος και προσδιορίζεται ως

δ
δ

(l )
i

( L)
i

( t ) = ( tim − oi( L) ( t )) f h '( ai( L) ( t ))

( t ) = f h ' ( ai( l ) ( t )) ∑ δ

( l +1)
j

( t ) wij( l +1) ( t )

j

Βήµα 5:
Επανάληψη πηγαίνοντας στο Βήµα 2, µέχρι µάθηση όλων των
προτύπων εκπαίδευσης.

fh
: η µη-γραµµική συνάρτηση εξόδου
(l )
oi ( t ) : ( l = 1, 2 ,..., L ) αποτέλεσµα εξόδου της µονάδας i του
στρώµατος l

oi( 0) ( t ) = xi : τρέχον πρότυπο εισόδου
a i( l ) ( t ) : κατάσταση ενεργοποίησης της µονάδας i του
στρώµατος l
(l)
wij ( t )
: συντελεστής βάρους µεταξύ της µονάδας j του
l − 1 και της µονάδας i του στρώµατος
στρώµατος
l
ε
: ρυθµός µάθησης, 0 < ε < 1
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ti( m)

: επιθυµητή έξοδος της µονάδας i
παρουσιάζεται στο δίκτυο

όταν το πρότυπο m

Η επιλογή της συνάρτησης εξόδου παίζει σπουδαίο ρόλο στον
Back-Propagation αλγόριθµο εκπαίδευσης. Συνήθως, η συνάρτηση
εξόδου είναι η sigmoid οριακή συνάρτηση, δηλαδή

oi( l ) ( t ) = f h ( ai(l ) ( t )) =
Τότε, τα σήµατα σφάλµατος δ

δ
δ

(l)
i

( L)
i

(l )
i

1

1+ e

−a (l ) (t )
i

( t ) παράγονται ως εξής:

( t ) = ( tim − oi( L) ( t )) oi( L ) ( t )(1 − oi( L ) ( t ))

( t ) = oi( L) ( t )(1 − oi( L) ( t )) ∑ δ

( l +1)
j

( t ) w (jil +1) ( t )

j

µπορούν να αναπροσαρµοστούν
Τα εσωτερικά όρια θ
παρόµοια µε του συντελεστές βάρους. Μπορούµε να θεωρήσουµε
(l)
απλά, ότι τα θ i είναι ο συντελεστής βάρους µίας µονάδας η οποία
έχει πάντα σταθερή τιµή εισόδου. Είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι τα
εσωτερικά όρια µπορύν να αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε την
παρακάτω εξίσωση:
(l)
i

θ

(l )
i

( t + 1) = θ

(l )
i

(t ) + ε δ

(l )
i

(t )
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Σχήµα 10 - Εφαρµογή του Back-Propagation αλγορίθµου σε MLP ΤΝ∆

Για το

πρώτο βήµα του αλγορίθµου εκπαίδευσης, έχουµε
L −1

αρχικοποίηση W = ∑ ( N i ⋅ N i +1 )

L −1

συντελεστών βάρους και

i =0

∑N

i

i =0

εσωτερικών ορίων των µονάδων. Το W υπολογίζεται ως εξής:
Θεωρώντας ότι το πλήθος των µονάδων N i ανά στρώµα είναι
διακριτή τυχαία µεταβλητή, ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα N j , τότε :

E ( N i N i +1 ) = E ( N i ) E ( N i +1 ) = E 2 ( N i ) = N 2

Συνεπώς W = L ⋅ N 2 και έχουµε O (W ) = O ( L ⋅ N 2 ) . Για το δεύτερο
βήµα έχουµε O(1) . Στο τρίτο βήµα έχουµε υπολογισµό N i εξόδων
για κάθε ένα από τα L στρώµατα. του δικτύου. Έτσι, όπως και στο
βήµα 1, έχουµε O (W ) = O ( L ⋅ N 2 ) . Στο βήµα 4 έχουµε υπολογισµό
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N i ⋅ N i +1 συντελεστών βάρους για κάθε ένα από τα L στρώµατα του

δικτύου, ενώ συγχρόνως απαιτείται ο υπολογισµός του συντελεστή
δ i για κάθε µια µονάδα, που είναι άθροισµα N i ορων, δηλαδή
συνολικά
L −1

R = ∑ (( N i ⋅ N i +1 ) ⋅ N i )
i =0

Όπως και στο βήµα 1, θεωρώντας τα N i (διακριτές) ανεξάρτητες
τυχαίες µεταβλητές, προκύπτει ότι:
L −1

L −1

R = ∑ ( N i N i +1 ) = ∑ N 3 = LN 3
i =0

2

i =0

και η πολυπλοκότητα είναι O ( R ) = O( LN ) , που είναι και η
µέγιστη πολυπλοκότητα για κάθε επανάληψη. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται για κάθε ένα από τα M πρότυπα εισόδου, ενώ
θεωρώντας τ το µέσο αριθµό εκπαιδευτικών κύκλων που
απαιτούνται µέχρι τη σύγκλιση, η συνολική πολυπλοκότητα του
3

αλγορίθµου εκπαίδευσης είναι το πολύ O ( τ LMN )
Συνήθως, απαιτείται ένας µεγάλος αριθµός επαναλήψεων για τη
σύγκλιση των συντελεστών βάρους. Πειραµατικά αποτελέσµατα
έχουν δείξει ότι ο απαιτούµενος αριθµός επαναλήψεων συνδέεται
άµεσα µε το αριθµό των κρυµµένων στρωµάτων και είναι
αντιστρόφως ανάλογος µε τον αριθµό των κρυµµένων µονάδων ανά
στρώµα.
Ο Back-Propagαtion αλγόριθµος είναι εξαιρετικά χρονοβόρος.
3
Έχει αποδειχθεί ότι ο χρόνος εκπαίδευσης είναι περίπου O (W ) σε
ακολουθιακές µηχανές (serial machines), ενώ σε παράλληλες
µηχανές (parallel machines) είναι O(W 2 ) , µε την προϋπόθεση ότι
για κάθε σύνδεση χρησιµοποιείται ξεχωριστός επεξεργαστής, όπου
W είναι ο συνολικός αριθµός βαρών που υπάρχουν στο δίκτυο. Ο
αριθµός των προτύπων εκπαίδευσης είναι O(W ) . Τέλος, οι
περισσότερες προσοµοιώσεις έχουν δείξει ότι απαιτούνται 1000 µε
10000 επαναλήψεις του συνόλου εκπαίδευσης (κύκλοι) για
σύγκλιση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες εφαρµογές
χρησιµοποιούνται MLP ΤΝ∆ µε τρία στρώµατα.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις περισσότερες εφαρµογές που
χρησιµοποιούν Back-Propagation αλγορίθµους εκπαίδευσης, η
πραγµατική πολυπλοκότητα (ως προς τον αριθµό των µονάδων)
5
του δικτύου είναι O ( cN ) , όπου c ≈ τ L2 .
3

}

Βελτιωµένοι Back-Propagation αλγόριθµοι
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Το υψηλό χρονοβόρο κόστος εκπαίδευσης µεγάλων δικτύων
χρησιµοποιώντας τον Back-Propagation, θέτει ένα πρακτικό όριο
στο µέγεθος του δικτύου. Συγκεκριµένα, πρόσφατη έρευνα έχει
δείξει ότι το γενικό πρόβληµα εκµάθησης της αντιστοιχίας εισόδουεξόδου µιας λογικής (boolean) συνάρτησης, χρησιµοποιώντας τον
Back-Propagation, είναι NP-Complete πρόβληµα και δεν υπάρχει
γνωστή αποδοτική λύση.
Έχουν αναπτυχθεί δύο γενικοί τρόποι προσέγγισης για την
βελτίωση της αποδοτικότητας.
Η πρώτη χρησιµοποιεί µη-γραµµικούς όρους στο υπολογισµό της
κατάστασης ενεργοποίησης µιας µονάδας. ∆ηλαδή, ο υπολογισµός
της κατάστασης ενεργοποίησης πραγµατοποιείται, όχι ως άθροισµα
πρώτης τάξεως γινοµένων, αλλά χρησιµοποιούνται και υψηλότερου
βαθµού γινόµενα. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει σε µία µονάδα
να υπολογίζει µη-γραµµικές περιοχές απόφασης, ώστε να µην
υπάρχει ανάγκη για τη χρησιµοποίηση δικτύων µε πολλαπλά
στρώµατα. Παρ' όλα αυτά, ΤΝ∆ µοντέλα µε µονάδες αυτής της
µορφής χρησιµοποιούν αρχιτεκτονικές δικτύων µε πολλαπλά
στρώµατα.
Η δεύτερη προσέγγιση αποτελείται από µεθόδους που βελτιώνουν
την αποδοτικότητα του Back-Propagation, αλλάζοντας τον ίδιο τον
αλγόριθµο και διατηρώντας την γραµµικότητα του υπολογισµού της
κατάστασης ενεργοποίησης των µονάδων του δικτύου. Σε τέτοιες
περιπτώσεις επιπρόσθετες πληροφορίες χρησιµοποιούνται από
τους βελτιωµένους αλγορίθµους, για την αποφυγή µη αποδοτικών
ερευνών στο χώρο των συντελεστών βάρους για την έυρεση ολικού
ελαχίστου της συνάρτησης σφάλµατος. Αυτό σηµαίνει ότι το ολικό
ελάχιστο µπορεί να προσεγγισθεί ταχύτερα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
οι τεχνκές που χρησιµοποιούνται σε αυτούς τους αλγορίθµους είναι
γενικά "ευρηστικές".
Τα Multi-Layered Perceptron µοντέλα µε Back-Propagation
αλγορίθµους εκπαίδευσης, είναι αρκετά χρήσιµα σε εφαρµογές
σχετικά µε την εκτίµηση του ρίσκου δανειοδότησης, σύνθεση οµιλίας
από κείµενο, στη ροµποτική (βραχίονες), επεξεργασία εικόνας, στην
πρόβλεψη (οικονοµικά και τακτικά-στρατιωτικά µοντέλα), κ.ά.
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• Hopfield
Τα είδη των ΤΝ∆ που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα αποτελούνται από
στρώµατα µονάδων, όπου µονάδες από κάποιο στρώµα συνδέονται
µόνο µε µονάδες σε επόµενα στρώµατα. Πιο πολύπλοκα δίκτυα
περιλαµβάνουν συνδέσµους µεταξύ των µονάδων στο ίδιο στρώµα,
καθώς επίσης και σε προηγούµενα στρώµατα. Η ανάλυση της
συµπεριφοράς τέτοιων Τ.Ν.∆. είναι πολύ δύσκολη.
Μια ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση των µοντέλων αυτών είναι το
µοντέλο Hopfield. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από ένα στρώµα
εξόδου, που είναι ταυτόχρονα και στρώµα εξόδου. Κάθε έξοδος των
κόµβων συνδέεται µε όλους τους υπόλοιπους κόµβους. Αυτή η
"αναδροµικότητα" προσδίδει στο µοντέλο µη-γραµµικότητα. Το
Hopfield ΤΝ∆ χρησιµοποιείται συνήθως µε δυαδικά δεδοµένα, αλλα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και συνεχή δεδοµένα, µε τη
µετατροπή τους σε δυαδικά, µέσω κάποιας κατάλληλης
αναπαράστασης.
Åßóïäïé

ÌïíÜäåò
Åðåîåñãáóßáò

¸îïäïé

Σχήµα 11 - ∆οµή Hopfield µοντέλου ΤΝ∆

Η εκπαίδευση των ΤΝ∆ µοντέλων που έχουµε εξετάσει µέχρι
τώρα, πραγµατοποιείται µε την αναπροσαρµογή των συντελεστών
βάρους. Αντίθετα, στο µοντέλο του Hopfield, οι συντελεστές βάρους
καθορίζονται αυτόµατα. Έτσι, το µοντέλο αυτό δεν έχει την
ικανότητα εκπαίδευσης και χρησιµοποιεί auto-association µάθηση.
Το αποτέλεσµα εξόδου του δικτύου καθορίζεται µετά από ένα
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πεπερασµένα αριθµό επαναλήψεων. Η λειτουργία του βασίζεται
στον παρακάτω αλγόριθµο:
Βήµα 1:
Καθορίζονται οι συντελεστές βάρους στους συνδέσµους:

wij =

M −1

∑x
m= 0

m
i

x mj , αν i ≠ j

wij = 0 , αν i = j
όπου: N =αριθµός των κόµβων, M =αριθµός των προτύπων,
0 ≤ i , j ≤ N − 1 και

xim =i-οστό στοιχείο του m προτύπου.

Βήµα 2:
Εισαγωγή προτύπου m ( x0 , x1 ,..., xn −1) στους κόµβους του δικτύου
oi ( 0) = xi , για 0 ≤ i ≤ N − 1
Βήµα 3:
Υπολογίζεται επαναληπτικά το αποτέλεσµα εξόδου σε κάθε κόµβο
N −1

o j ( t ) = ∑ wij oi ( t )
i =0

o j ( t + 1) = f h ( o j ( t ))

µέχρι o j ( t + 1) = o j ( t ) .
Η f h συµβολίζει τη hardlimiter οριακή συνάρτηση.
Σε κάθε επανάληψη, το αποτέλεσµα εξόδου κάθε κόµβου γίνεται
είσοδος σε όλους τους υπόλοιπους κόµβους του δικτύου. Οι
επαναλήψεις συνεχίζονται, εως ότου το αποτέλεσµα εξόδου τη
χρονική στιγµή t + 1 είναι το ίδιο µε το αποτέλεσµα εξόδου τη στιγµή
t (σύγκλιση).
Παρατηρούµε ότι στο πρώτο βήµα έχουµε υπολογισµό N
συντελεστών βάρους για κάθε µια από τις N µονάδες,
χρησιµοποιώντας όλα τα M πρότυπα. Έτσι, κατά τη φάση αυτή, η
2
πολυπλοκότητα είναι O ( MN ) . Κατά το δεύτερο βήµα δεν έχουµε
επανάληψη, άρα O(1) . Στο τρίτο βήµα θεωρούµε τ τον αριθµό
επαναλήψεων µέχρι τη σταθεροποίηση των εξόδων, και έχουµε N
υπολογισµούς τιµών για επανατροφοδότηση (feedback) για κάθε
έναν από τους N κόµβους, τ φορές. Συνεπώς η συνολική
2
πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι O ( RN ) , όπου
R = max{ M , τ } .
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Ο Hopfield και άλλοι έχουν αποδείξει ότι αυτός ο αλγόριθµος
συγκλίνει όταν οι συντελεστές βάρους ειναι συµµετρικοί ( wij = w ji ) και
οι
έξοδοι
των
κόµβων
αναπροσαρµόζονται
ασύγχρονα
χρησιµοποιώντας τισ εξισώσεις του βήµατος 3. Η επαναληπτική
διαδικασία του βήµατος 3 µπορεί να παρουσιαστεί ως η
ελαχιστοποίηση της "συνάρτησης ενέργειας" του συστήµατος,
χρησιµοποιώντας
τη
µέθοδο
καθόδου
µέγιστης
κλίσης.
Συγκεκριµένα, ο hopfield έχει δείξει ότι αν wij = w ji και wii = 0 , τότε το
δίκτυο αλλάζει πάντα τις καταστάσεις ενέργειάς του κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί µια συνάρτηση ενέργειας η οποία
ορίζεται ως εξής:

E (t ) = −

N −1 N −1

1
2

N −1

∑ ∑ w o (t )o (t ) − ∑ θ o (t )
ij i

i = 0 j =1

j

i i

i =0

όπου θ i το εσωτερικό όριο της µονάδας i
Τα θ i είναι µηδέν στην µορφή του Hopfield αλγορίθµου που
περιγράφεται εδώ, αλλά γενικά σε άλλες µορφές του αλγορίθµου
είναι µη-µηδενικά και έχουν αρκετή σηµασία.
Το Hopfield ΤΝ∆ χρησιµοποιείται συνήθως σαν µνήµη
συµφραζοµένων, για την ταξινόµηση δεδοµένων και για την λύση
προβληµάτων βελτιστοποίησης. Χρησιµοποιούµενο σαν µνήµη
συµφραζοµένων, τα δεδοµένα, τα οποία αποθηκεύονται στο δίκτυο,
αντιστοιχούν σε τοπικά ελάχιστα της συνάρτησης ενέργειας. Κάθε
δεδοµένο εισόδου αντιστοιχεί σε κάποιο σηµείο της συνάρτησης
αυτής. Το δίκτυο συγκλίνει στο ελάχιστο της συνάρτησης ενέργειας
που βρίσκεται πιο κοντά στο σηµείο αυτό. Ο αριθµός των
δεδοµένων που έχει την ικανότητα να αποθηκεύσει το δίκτυο
περιορίζεται από τον αριθµό των κόµβων του, και µάλιστα αν D
είναι το πλήθος των δεδοµένων και N ο αριθµός των µονάδων του
δικτύου, τότε ισχύει: Dmax = 0.146 N , µε την προϋπόθεση ότι τα
δεδοµένα που αποθηκεύονται δεν έχουν πολλά σηµεία. Αυτή η
προϋπόθεση
µπορεί
να
ικανοποιηθεί
πολλές
φορές
χρησιµοποιώντας τεχνικές ορθο-κανονικοποίησης.
Για την λύση προβληµάτων βελτιστοποίησης (optimization)
σκοπός είναι η έκφραση της συνάρτησης ελαχιστοποίησης του
προβλήµατος στη µορφή της συνάρτησης ενέργειας του δικτύου. Η
βέλτιστη λύση του προβλήµατος αντιστοιχεί στο ολικό ελάχιστο της
συνάρτησης ενέργειας του δικτύου.
Άλλες πιθανές εφαρµογές του Hopfield ΤΝ∆ είναι στη ροµποτική
(robotic
control
systems),
στις
στρατιωτικές
εφαρµογές
(target/friend-or-foe
identification),
στην
πλήρη
ανάκτηση
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δεδοµένων από δείγµα και στην
προβληµάτων, όπως το γνωστό TSP.
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• Kohonen
Αυτός ο ΤΝ∆ αλγόριθµος αρχικά είχε προταθεί για την παραγωγή
αυτοπροσαρµοζόµενων χαρτών χαρακτηριστικών (self-organizing
feature maps), παρόµοιων µ'αυτούς που εµφανίζονται στον
εγκέφαλο. Το Kohonen µοντέλο, χρησιµοποιούµενο ως αλγόριθµος
ταξινόµησης, λειτουργεί παρόµοια µε τον κλασικό αλγόριθµο
ταξινόµησης Κ-Means. Αυτό το ΤΝ∆ αποτελείται από ένα στρώµα,
όπου οι µονάδες εξόδου είναι διατεταγµένες συνήθως σε ένα
δισδιάστατο πλέγµα. Κάθε είσοδος συνδέεται µε όλες τις µονάδες
εξόδου. Ο αριθµός των εισόδων καθορίζεται από τη διάσταση των
προτύπων εκπαίδευσης, ενώ ο αριθµός των εξόδων από τον
επιθυµητό αριθµό των κλάσεων. Η εκπαίδευση γίνεται χωρίς
επίβλεψη.

¸îïäïé

Åßóïäïé
Σχήµα 12 - ∆οµή Kohonen µοντέλου ΤΝ∆

Πρότυπα εκπαίδευσης, τα οποία µπορεί να περιέχουν συνεχείς
τιµές, παρουσιάζονται τυχαία στις εισόδους του δικτύου, χωρίς να
καθορίζεται η επιθυµητή έξοδος. Αφού έχουν παρουσιαστεί αρκετά
πρότυπα εκπαίδευσης, οι συντελεστές βάρους των συνδέσµων
καθορίζουν τα κέντρα των κλάσεων που σχηµατίζουν τα δεδοµένα
εισόδου. Με άλλα λόγια, µετά την εκπαίδευση του δικτύου, τα
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα κάθε κλάσης αποθηκεύονται στις
συνάψεις εισόδου-εξόδου.
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Ακολουθεί η περιγραφή του αλγορίθµου:
Βήµα 1:
Τα βάρη wij παίρνουν µικρές τυχαίες τιµές. Επίσης, καθορίζονται
οι τιµές της ακτίνας γειτνίασης, καθώς και του συντελεστή µάθησης
ε .
Βήµα 2:
Παρουσιάζεται τυχαία κάποιο πρότυπο ( x0 , x1 ,..., xn −1) από το
σύνολο προτύπων εκπαίδευσης στην είσοδο του δικτύου.
oi ( 0) = xi , για 0 ≤ i ≤ N − 1
Βήµα 3:
Υπολογίζονται οι αποστάσεις d j µεταξύ των εισόδων και κάθε
κόµβου εισόδου
N −1

d j = ∑ ( oi ( t ) − wij ( t )) 2
i =0

Βήµα 4:
Επιλέγεται ο κόµβος εξόδου

j * µε τη µικρότερη απόσταση d j

.

Βήµα 5:
*

Αναπροσαρµόζονται οι συντελεστές βάρους του κόµβου j ,
καθώς και των κόµβων που βρίσκονται µέσα στη γειτονιά N j * του
κόµβου

j*

που ορίζεται από την ακτίνα γειτνίασης

wij ( t + 1) = wij ( t ) + ε ( oi ( t ) − wij ( t ))

για όλα τα j που ανήκουν στη N

j*

και για 0 ≤ i ≤ N − 1 .

Βήµα 6:
Επανάληψη, πηγαίνοντας στο βήµα 2, µέχρι τη σύγκλιση.
Στα δύο πρώτα βήµατα του αλγορίθµου έχουµε πολυπλοκότητα
O(1) . Στο τρίτο βήµα, έχουµε υπολογισµό N αποστάσεων, κάθε
µια από τις οποίες απαιτεί άθροισµα N όρων, συνεπώς έχουµε
2
πολυπλοκότητα O ( N ) . Το τέταρτο βήµα έχει πολυπλοκότητα
O( N ) , επειδή η τυχαία κατανοµή των αποστάσεων απαιτεί
αναγκαστικά γραµµική αναζήτηση για την ελάχιστη τιµή. Στο βήµα 5,
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θεωρώντας R το µέσο αριθµό µονάδων σε κάθε περιοχή γειτνίασης,
η πολυπλοκότητα είναι ανάλογη του γινοµένου R κόµβων επί N
συντελεστές βάρους που αναπροσαρµόζονται, και επιπλέον το
χρόνο εύρεσης των µονάδων που βρίσκονται µέσα στην περιοχή
γειτνίασης. Για το πρώτο µέρος έχουµε πολυπλοκότητα O( RN ) ,
ενώ για το δεύτερο, ο αλγόριθµος εύρεσης των µονάδων απαιτεί
στην καλύτερη περίπτωση O ( R ) . Έτσι για το βήµα αυτό η συνολική
πολυπλοκότητα είναι O( RN ) . Τέλος, ο αριθµός επαναλήψεων L
ορίζεται ως L = max{ M , τ } , όπου M είναι το συνολικό πλήθος
των προτύπων και τ ο απαιτούµενος αριθµός των επαναλήψεων
µέχρι τη σύγκλιση. Παρατηρώντας, τέλος, ότι το R είναι συνάρτηση
της ακτίνας γειτνίασης και R ≤ N σε κάθε περίπτωση,
συµπεραίνουµε ότι η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι
O ( LN 2 ) .
Το κυριότερο χαρακτηριστικό του Kohonen Τ.Ν.∆. είναι ότι ο
αριθµός των επιθυµητών κλάσεων καθορίζεται από την αρχή της
διαδικασίας εκπαίδευσης. Επιπλέον, η εκπαίδευση αυτού του
µοντέλου δεν απαιτεί να είναι γνωστή η σωστή απάντηση για ένα
πρότυπο εισόδου και προσοµοιάζει αρκετά τα πραγµατικά
νευροβιολογικά συστήµατα. Ο αλγόριθµος αυτός εξαρτάται από δύο
παραµέτρους, την ακτίνα γειτνίασης N j και το συντελεστή µάθησης
ε , οι οποίοι συνήθως καθορίζονται εµπειρικά. Η ακτίνα γειτνίασης
καθορίζει σε ποιούς από τους κόµβους εξόδου, οι οποίοι βρίσκονται
γύρω από τον κόµβο µε την ελάχιστη τιµή, θα γίνει η
αναπροσαρµογή των συντελεστών βάρους. Γενικά, οι παράµετροι
αυτές δεν παραµένουν σταθερές κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης.
Όπως έχει δειχθεί µετά από πολλά πειράµατα, η αποδοτικότητα του
αλγορίθµου βελτιώνεται αν αυτές οι παράµετροι ελαττώνονται µε
αργό ρυθµό στο χρόνο. Μια µέθοδος για τον καθορισµό των
παραµέτρων αυτών µπορεί να επιτευχθεί, διαιρώντας το πρόβληµα
σε δύο µέρη. Υποθέτοντας ότι όλη η διαδικασία περιλαµβάνει t2
βήµατα, πρέπει να καθορίσουµε τον αριθµό των επαναλήψεων t1
στο πρώτο µέρος. ∆ιαλέγοντας την αρχική τιµή της ακτίνας
γειτνίασης, η ελάττωσή της µπορεί να γίνει γραµµικά, έτσι ώστε µετά
από t1 βήµατα να φτάσει στο 0 .
Στις επόµενες t 2 − t1 επαναλήψεις, η αναπροσαρµογή των
συντελεστών βάρους πραγµατοποιείται µόνο στους συντελεστές
*
βάρους των συνάψεων που ενώνουν τις εισόδους µε τον j κόµβο.
Ένας πρακτικός τρόπος για την αναπροσαρµογή του συντελεστή
t
µάθησης ε ( t ) είναι: ε ( t ) = k1 (1 − t1 ) , για 0 ≤ t ≤ t1 , και
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ε ( t ) = k2 (1 − tt ) , για t1 ≤ t ≤ t2 , όπου k1 και k2 είναι δύο σταθερές.
2

Γενικά, η απόδοση του αλγορίθµου αυτού εξαρτάται από έναν
αριθµό παραµέτρων και υποπαραµέτρων, των οποίων οι τιµές
καθορίζονται µετά από έναν µεγάλο αριθµό προσοµοιώσεων.
Σηµαντική βελτίωση αποτελεί η χρήση της sigmoid οριακής
συνάρτησης, αντί των hardlimiter και threshold, σύµφωνα µε
εργασίες του Peretto.
Μαθηµατικά, ο αλγόριθµος αναπαριστά µια διαδικασία Markov.
Οι µεταβάσεις του συστήµατος συνεχίζονται µέχρι οι παράµετροι
N j ( t ) και ε ( t ) να πάρουν τέτοιες τιµές (µετά από πεπερασµένο
αριθµό επαναλήψεων), ώστε το δίκτυο να βρεθεί σε σταθερή
κατάσταση.
Το κύριο πλεονέκτηµα του Kohonen ΤΝ∆ είναι η υψηλή ταχύτητα
επεξεργασίας, και για το λόγο αυτό βρίσκει εφαρµογή σε real-time
συστήµατα. Επίσης, η εκπαίδευση είναι συνεχής, δηλαδή το δίκτυο
αναπροσαρµόζεται σε µεταβολές, συναρτήσει του χρόνου. Τέλος,
επειδή η σύνδεση των συντελεστών βάρους σε ένα Kohonen δίκτυο
µεταβάλεται συναρτήσει του χρόνου, ώστε να προσεγγίζουν την
πυκνότητα των προτύπων εισόδου, το δίκτυο αυτό θα µπορούσε να
σχεδιάζει τις εισόδους του σε ένα δισδιάστατο επίπεδο (grid),
δηµιουργώντας έτσι µια γραφική απεικόνιση της κατανοµής των
εισόδων αυτών.
Γενικά, τα Kohonen µοντέλα βρίσκουν εφαρµογή κυρίως σε
στατιστικά και τοπολογικά προβλήµατα (statistical & topological
modelling), π.χ. είσοδοι θα µπορούσαν να είναι συχνότητες ή άλλα
στατιστικά δεδοµένα.
• ART1
Αναπτύχθηκε από τους Gai Carpenter και Stephen Grossberg και
πραγµατοποιεί ταξινόµηση σε δυαδικά δεδοµένα. Η λέξη ART
προέρχε-ται από τα ερχικά των λέξεων Adaptive Resonance
Theory. Οι Carpenter και Grossberg έχουν ερευνήσει τις ιδιότητες
ορισµένων δικτύων, των οποίων η συµπεριφορά περιγράφεται µε
διαφορικές εξισώσεις. Το ART1 αποτελείται από την ένωση πολλών
τέτοιων δικτύων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα πολύπλοκο
σύστηµα µε περισσότερο ικανές ιδιότητες. Αν και τα δίκτυα αυτά
υλοποιούνται χρησιµοποιώντας µονάδες συνεχούς χρόνου, οι
οποίες περιγράφονται µε διαφορικές εξισώσεις, η θεωρία του ART1
εµπεριέχει ορισµένες απλοποιηµένες υποθέσεις, οι οποίες
επιτρέπουν η συµπεριφορά του ART1 Τ.Ν.∆. να περιγραφεί σαν
Σελίδα - 34

Μοντέλα & Αλγόριθµοι Εκπαίδευσης

ένας αλγόριθµος ταξινόµησης διακριτού χρόνου.
Το ART1
αποτελείται από ένα στρώµα εισόδου και ένα στρώµα εξόδου. Κάθε
κόµβος εισόδου συνδέεται µε όλους τους κόµβους εξόδου, και οι
συνδεσµοι αυτοί ονοµάζονται bottom-up. Επιπλέον, κάθε κόµβος
εξόδου συνδέεται µε όλους τους κόµβους εισόδου και οι σύνδεσµοι
αυτοί ονοµάζονται top-down.

¸îïäïé
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Åßóïäïé
Σχήµα 13 - ∆οµή ART1 µοντέλου ΤΝ∆

Σε µια εφαρµογή ταξινόµησης δεδοµένων, οι κόµβοι εισόδου
παριστάνουν τα δεδοµένα εισόδου, και οι κόµβοι εξόδου
παριστάνουν τις κλάσεις. Τα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα κάθε
κλάσης αποθηκεύονται στους top-down συνδέσµους. Η εκπαίδευση
του αλγορίθµου γίνεται χωρίς επίβλεψη. Ο αλγόριθµος εκπαίδευσης
είναι ο εξής:
Βήµα 1:
∆ίνονται αρχικές τιµές στους bottom-up wij και top-down t ij
συντελεστές βάρους.

wij ( 0) =

1
1+ N

, tij ( 0) = 1
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όπου 0 ≤ i ≤ N − 1 και 0 ≤ j ≤ M − 1 . Ο αριθµός των κόµβων
εισόδου είναι N και των κόµβων εξόδου είναι M . Επίσης
καθορίζεται η τιµή του vigilance threshold µεταξύ 0 και 1 .
Βήµα 2:
Εισάγεται τυχαία κάποιο πρότυπο ( x0 , x1 ,..., x N −1 ).
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Βήµα 3:
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα εξόδου
N −1

o j = ∑ wij ( t ) xi
i =0

όπου 0 ≤ j ≤ M − 1 .

Βήµα 4:
*
Επιλέγεται ο κόµβος µε τη µεγαλύτερη τιµή εξόδου o j = max j o j .
Βήµα 5:
Συγκρίνεται το πρότυπο εκπαίδευσης µε το αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα του κόµβου εξόδου που επιλέχτηκε στο προηγούµενο
βήµα. Συγκεκριµένα, υπολογίζεται η ποσότητα:

T. X
X

, όπου

N −1

T . X = ∑ tij xi
i =0
N −1

X = ∑ xi
i =0

Στη συνέχεια, η ποσότητα αυτή συγκρίνεται µε το vigilance
threshold.
Αν

T.X
X

>p

, δηλαδή το πρότυπο εκπαίδευσης είναι "πολύ

όµοιο" µε το παράδειγµα αυτό, τότε ταξινοµείται στην ίδια κλάση και
οι bottom-up και top-down συντελεστές βάρους από και προς τον
κόµβο αυτό αναπροσαρµόζονται:

tij ( t + 1) = tij ( t ) xi

tij ( t ) xi

wij ( t + 1) =

N −1

0.5+

∑

tij ( t ) xi

i =0

Στην αντίθετη περίπτωση, αν

T. X
X

<p

, απενεργοποιούνται οι

top-down συνδεσµοι που ξεκινούν από τον κόµβο που επιλέχτηκε
στο βήµα 4 και συνεχίζουµε πηγαίνοντας στο βήµα 3. Αν έχουν
απενεργοποιηθεί όλοι οι κόµβοι εξόδου, που αντιστοιχούν στις
κλάσεις που έχουν δηµιουργηθει µέχρι αυτή τη στιγµή, τότε το
δεδοµένο εισόδου ανήκει σε µια καινούρια κλάση και ένας
καινούριος κόµβος εξόδου επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει την
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κλάση αυτή. Στη συνέχεια, οι συντελεστές βάρους των top-down και
bottom-up συνδέσµων, οι οποίοι ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτό
τον κόµβο, αναπροσαρµόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σύµφωνα µε τις
παραπάνω εξισώσεις.
Βήµα 6:
Ενεργοποιούνται ξανά οι κόµβοι που απενεργοποιήθηκαν στο
βήµα 5.
Επανάληψη, πηγαίνοντας στο βήµα 2, µέχρι ταξινόµησης όλων
των προτύπων.
Για την αρχικοποίηση των NM συντελεστών βάρους στο βήµα 1,
έχουµε πολυπλοκότητα O ( NM ) . Για το βήµα 2, έχουµε O(1) , ενώ
στο βήµα 3 απαιτείται υπολογισµός M εξόδων η καθεµία από τις
οποίες είναι άθροισµα N όρων, συνεπώς η πολυπλοκότητα είναι
O ( NM ) . Στο βήµα 4, επειδή έχουµε τυχαία κατανοµή των τιµών
εξόδου,
απαιτείται
αναγκαστικά
γραµµική
αναζήτηση
πολυπλοκότητας O ( M ) . Στο βήµα 5, ο υπολογισµός των X και
T . X γίνεται µε άθροισµα N όρων για το καθένα, άρα O ( N ) . Στην
περίπτωση που

T.X
X

>p

, τότε ο υπολογισµός των top-down

( t ij ) και bottom-up ( wij ) είναι πολυπλοκότητας O ( NM ) και
O( MN 2 ) αντίστοιχα. Αντίθετα, στην περίπτωση που

T. X
X

<p

,

έχουµε προηγουµένως την απενεργοποίηση των top-down
συνδέσµων του επιλεγόµενου κόµβου, πολυπλοκότητας O ( NM ) ,
επιλογή νέου κόµβου εξόδου αν έχουµε νέα κλάση,
πολυπλοκότητας O(1) , και στη συνέχεια αναπροσαρµογή των

tij

και wij όπως παραπάνω. Συνολικά, η πολυπλοκότητα για το βήµα 5
2
είναι O( MN ) . Στο βήµα 6, για την ενεργοποίηση των
απενεργοποιηµένων (από το βήµα 5) κόµβων έχουµε
πολυπλοκότητα O( NM ) . Τέλος, ο αλγόριθµος επαναλαµβάνεται για
όλα τα L σε πλήθος πρότυπα εισόδου.
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η πολυπλοκότητα του
2
αλγορίθµου είναι O ( LMN ) .
Το ART1 Τ.Ν.∆. λειτουργεί παρόµοια µε τον κλασικό Simple
Cluster Seeking αλγόριθµο ταξινόµησης. Ο αριθµός των κλάσεων
δεν καθορίζεται εξαρχής, αλλά εξαρτάται από την παράµετρο p που
ονοµάζεται vigilance threshold. Το vigilance threshold καθορίζει τη
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µέγιστη διαφορά µεταξύ δύο προτύπων, τα οποία ανήκουν στην ίδια
κλάση. Μεγαλύτερο p αντιστοιχεί σε µικρότερη απόκλιση των
στοιχείων µιας κλάσης, το οποίο σηµαίνει ότι ένας µεγαλύτερος
αριθµός κλάσεων απαιτείται για την ταξινόµηση όλων των
δεδοµένων. Ουσιαστικά, το vigilance threshold αντιστοιχεί στην
"επαγρύπνηση" του δικτύου να αυτοπροσαρµόζεται και να
αναδιοργανώνει τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο δίκτυο σε
νέες κλάσεις. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ART1 ΤΝ∆ είναι ότι
µαθαίνει παρουσιάζοντας τα πρότυπα εκπαίδευσης στο δίκτυο µόνο
µια φορά. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι οι κλάσεις που
σχηµατίζονται εξαρτώνται από τη σειρά µε την οποία τα πρότυπα
εισόδου παρουσιάζονται στο δίκτυο.
• ALN - Adaptive Logic Networks
Τα ALNs (Adaptive Logic Networks) είναι ένας τύπος νευρωνικών
δικτύων που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της Alberta του
Καναδά, συνεχίζοντας προηγούµενη δουλειά των Bell Telephone
Laboratories και του Πανεπιστηµίου του Montreal. Αυτό το µοντέλο
Τ.Ν.∆. είναι µια ειδική περίπτωση του γνωστού MLP (Multi-Layered
Perceptron) µοντέλου. Τα ALNs έχουν σχεδιαστεί για την εκτέλεση
βασικών υπολογισµών ταξινόµησης προτύπων µε πολύ υψηλή
ταχύτητα, µεγαλύτερη από τα περισσότερα ψηφιακά συστήµατα.
Προσφέρουν ταχύτητα πολλές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από
κάθε άλλη γνωστή τεχνολογία, χωρίς να χάνουν σε ευελιξία και
αντοχή στο θόρυβο.
Tα δεδοµένα εισόδου στο σύστηµα εκπαίδευσης πρέπει να είναι
λογικές (boolean) µεταβλητές. Mη λογικά δεδοµένα κωδικοποιούνται
σε λογικά διανύσµατα, πριν µπουν στη φάση εκπαίδευσης. Πολλές
λογικές έξοδοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να συνθέτουν
εξόδους που είναι πιο πολύπλοκες από τις λογικές, όπως είναι οι
συνεχείς τιµές.
Oι διασυνδέσεις των κόµβων έχουν συνήθως τη µορφή δυαδικών
δένδρων. Υπάρχουν επίσης πολλές είσοδοι στους κόµβους - φύλλα
του δένδρου. Στην πράξη δεν υπάρχει όριο στον αριθµό των
ενδιάµεσων (κρυφών) επιπέδων. Tυπικό µέγεθος είναι 10 µε 15
επίπεδα.
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Σχήµα 14 - Λειτουργία ALN µοντέλων ΤΝ∆

Oι κόµβοι έχουν δύο εισόδους. Tα σήµατα εισόδου x1, x2 είναι
λογικές µεταβλητές (0 ή 1). Κάθε βάρος στις εισόδους καθορίζεται
από την τιµή ενός bit. H µη γραµµικότητα (squashing function)
επιτυγχάνεται µε σύγκριση µε µια σταθερά κατωφλίου. Eιδικότερα,
αν b1 και b2 είναι λογικές µεταβλητές, τότε το δίκτυο υπολογίζει µια
λογική τιµή, η οποία είναι 1, αν και µόνο αν

(b1+1)*x1+(b2+1)*x2>=2
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Oι τέσσερις δυνατοί συνδυασµοί των b1 και b2 (00, 11, 10, 01)
δηµιουργούν 4 λογικές συναρτήσεις δύο µεταβλητών: AND, OR,
LEFT και RIGHT, όπου LEFT(x1, x2)=x1 και RIGHT(x1, x2)=x2. Oι
συναρτήσεις LEFT και RIGHT χρησιµοποιούνται για να παρέχουν
ευελιξία στις διασυνδέσεις και καταργούνται µετά την εκπαίδευση.
Ένα δέντρο που αποτελείται από αυτά τα στοιχεία είναι τυχαία
συνδεδεµένο µε µερικές λογικές µεταβλητές εισόδου και τα
συµπληρώµατά τους. Οι είσοδοι τροφοδοτούνται στα φύλλα του
δέντρου και η έξοδος είναι στη ρίζα του. Οι µεταβλητές εισόδου είναι
µέρη ενός διανύσµατος που παριστάνει ένα πρότυπο (pattern),
όπως είναι, για παράδειγµα, ένας χειρόγραφος χαρακτήρας. Η
εκπαίδευση για ένα σύνολο διανυσµάτων εισόδου και ο
υπολογισµός των επιθυµητών λογικών εξόδων περιλαµβάνει την
τροφοδότηση των διανυσµάτων εισόδου µε τυχαία σειρά και των
επιθυµητών αποτελεσµάτων. Έτσι, κάθε κόµβος αποκτά µια
συνάρτηση, που επιτρέπει στο δέντρο να προσεγγίζει τις επιθυµητές
εξόδους, όπως έχουν οριστεί από τα δεδοµένα εκπαίδευσης.
Oι µεταβολές που γίνονται κατά την εκπαίδευση στηρίζονται στη
βασική ιδέα ότι, αν µια είσοδος σε µια πύλη AND (OR) είναι 0 (1),
τότε οι κόµβοι του υποδένδρου που συνδέονται µε την άλλη είσοδο
είναι αδιάφοροι. Σύµφωνα µε αυτόν τον απλό κανόνα, ένας κόµβος
είναι υπεύθυνος, αν µια αλλαγή στην έξοδό του µπορεί να αλλάξει
την έξοδο του δικτύου. Aυτό µοιάζει µε τον αλγόριθµο Back
Propagation, µε τη διαφορά ότι η ποσότητα που µεταφέρεται προς
τα πίσω είναι 0 ή 1.
Mετά την εκπαίδευση το ALN έχει ενσωµατωµένη δυνατότητα
γενίκευσης. Tο σύνολο που χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση
µπορεί να περιέχει αντιφατικά δεδοµένα. Τα δείγµατα αυτά
λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπαίδευση, για τη βελτίωση του
τελικού αποτελέσµατος. Η επιτυχηµένη γενίκευση στηρίζεται στο
γεγονός ότι δένδρα µε εισόδους δύο από τις λογικές πυλές AND,
OR, LEFT και RIGHT είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις µεταβολές των
εισόδων τους.
Η εκπαίδευση των ALNs καταλήγει σε ένα δένδρο από τελεστές
(λογικές πύλες) AND και OR. Το δένδρο δέχεται σαν είσοδο ένα
πρότυπο που αποτελείται από 0 και 1. Κάποια από αυτά τα σήµατα
αντιστρέφονται, πριν περάσουν στο δένδρο, αφού η αντιστροφή
είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία της επιθυµητής σχέσης ανάµεσα
στις εισόδους και στις εξόδους του δικτύου. Μια πύλη στο δένδρο
δέχεται σαν είσοδο σήµατα 0 ή 1. Μια πύλη OR παράγει έξοδο 1, αν
οποιαδήποτε από τις εισόδους είναι 1, και µια πύλη AND παράγει
έξοδο 1, αν όλες οι είσοδοι είναι 1. Όπως είναι φανερό, οι πύλες OR
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επιτρέπουν στο δίκτυο να αντιµετωπίσει εναλλακτικές γεωµετρικές
µορφές για µια δεδοµένη είσοδο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ALNs είναι η εξαιρετική
ανθεκτικότητά τους στην επίδραση θορύβου στα δεδοµένα εισόδου,
και µάλιστα χωρίς σηµαντική επιβάρυνση στον χρόνο επεξεργασίας.
Αποδεικνύεται ότι στα ALNs η πολυπλοκότητα του χρόνου
επεξεργασίας είναι λογαριθµική σε σχέση µε το µέγεθος του
προβλήµατος. Έτσι, ο υπολογιστικός χρόνος αυξάνει µε πολύ
µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε το µέγεθος του προβλήµατος ως
προς τα άλλα µοντέλα δικτύων.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ALNs τα καθιστούν χρήσιµα για
εφαρµογές όπως ο αυτοµατισµός εργοστασίων, η αναγνώριση
φωνής και εικόνας, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, η ανάλυση
δεδοµένων, διάκριση µορίων, συστήµατα ελέγχου στη ιατρική,
µελέτη σύνθεσης εδάφους, κ.τ.λ.
• BSB - Brain-State-in-a-Box
Το όνοµά του προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Brain-Statein-a-Box, και οφείλεται στη σταθεροποίηση του δικτύου µέσα σε ένα
"κουτί" ορίων ή αλλιώς "υπερκύβων" (hypercubes). Είναι
αποτέλεσµα µελέτης του James Anderson.
Όπως και στο Adaline, έτσι και το BSB µοντέλο χρησιµοποιεί
ανάδραση (feedback) µε διόρθωση λάθους. Το δίκτυο
χαρακτηρίζεται ως auto-associative και δεν είναι πλήρως
συνδεδεµένο. Κάθε πρότυπο εισόδου δίνεται µε τη µορφή
διανύσµατος που αναπαριστά τα µερικώς ορισµένα δεδοµένα. Η
έξοδος περιορίζεται από τη συνάρτηση εξόδου που µπορεί να είναι
η threshold οριακή συνάρτηση. Αυτό εξασφαλίζει τη σύγλιση σε µια
γωνία του "κουτιού" και ελαχιστοποιεί το σφάλµα σε σχέση µε το
σύνολο προτύπων εκπαίδευσης. Το BSB µοντέλο είναι ανθεκτικό σε
λάθη και σε θόρυβο, αλλά απαιτεί χρόνο και επίβλεψη για την
κωδικοποίηση. Γενικά το µοντέλο αυτό επεκτείνει την κατανόηση
από εµάς του εγκεφάλου και του τρόπου λειτουργίας του.
Οι εφαρµογές του είναι περισσότερο πειράµατα, παρά προϊόντα.
Το µοντέλο µπορεί να εφαρµοστεί στην ανάκτηση γνώσης από
βάσεις δεδοµένων ("bird" classification database), συστήµατα
ιατρικής διάγνωσης, κ.ά.
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• Boltzmann
Ονοµάζεται αλλιώς και Boltzmann Machine. Είναι αποτέλεσµα
µελέτης των Hinton και Sejnowski και βασίζεται στο στοχαστικό
Hopfield Τ.Ν.∆. µοντέλο, µε την προσθήκη "κρυµµένων" µονάδων.
Τέτοια δίκτυα σχηµατίζουν γενικευµένες υπολογιστικές µηχανές
βασισµένες σε στοχαστικούς υπολογιστικούς κανόνες και
ονοµάζονται Boltzmann Machines, σε αντίθεση µε τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βασίζονται σε Van Neuman
αρχιτεκτονικές.
Γενικά, ο back-propagation αλγόριθµος δε µπορεί να εφαρµοστεί
άµεσα σ'αυτό το µοντέλο, γιατί οι σύνδεσµοι είναι συµµετρικοί και
όχι προσανατολισµένοι προς τα εµπρός. Οι διακριτές µονάδες σ'
ένα τέτοιο δίκτυο µπορούν να πάρουν µια από τις δύο διακριτές
τιµές si = ±1 , υποθέτοντας τη θετική τιµή µε πιθανότητα f ( hi ) ,
όπου

hi = ∑ wik sk
k

και f ( h) Fermi (sigmoid) συνάρτηση.
Η δυναµική ενός τέτοιου δικτύου µπορεί να περιγραφεί από τη
συνάρτηση "ενέργειας":

E ( s) = − 21 ∑ wik si sk
ik

Το ελάχιστο αυτής της συνάρτησης αντιστοιχεί σε σταθερές
καταστάσεις του δικτύου. Πολλά χαρακτηριστικά του δικτύου
µπορούν επίσης να µελετηθούν µε µεθόδους στατιστικής φυσικής. Ο
αλγόριθµος εκπαίδευσης βασίζεται στην έννοια της εντροπίας.
Αρχικά, διαχωρίζουµε τις µονάδες σε "κρυφές" (εσωτερικές) και σε
"περιφερειακές" (εξωτερικές). ∆ιαχωρίζουµε τις καταστάσεις των
µονάδων εξόδου µε ένα δείκτη α , των µονάδων εισόδου µε ένα
δείκτη β και των κρυµµένων µονάδων µε ένα δείκτη γ . Η
κατάσταση ολόκληρου του δικτύου ορίζεται τότε από το συνδυασµό
των δεικτών, δηλαδή αβγ .
Για ένα συγκεκριµένο σετ προτύπων εκπαίδευσης, η κατανοµή της
πιθανότητας να έχουµε µια συγκεκριµένη διαµόρφωση εισόδου β ,
µπορεί να περιγραφεί ως Qβ . Η κατανοµή αυτή παρέχεται
εξωτερικά ανεξάρτητα από το δυναµικό του δικτύου. Αν η υπό
συνθήκη πιθανότητα να έχουµε µια συγκεκριµένη διαµόρφωση
εξόδου α για τη δεδοµένη διαµόρφωση εισόδου β , δίνεται ως
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Pα |β και η πραγµατική κατανοµή των καταστάσεων εξόδου δίνεται
ως P α =

∑β

P α |β Q β .

Παρόµοιες
εξισώσεις
µπορούν
να
εφαρµοστούν
αν
συµπεριληφθούν και οι κρυµµένες µονάδες. Οι δείκτες δεξιά της
καθέτου στον ορισµό των πιθανοτήτων αντιστοιχεί πάντα στη
σταθερή διαµόρφωση µιας υπό συνθήκη πιθανότητας. Επίσης, όλες
οι κατανοµές πιθανοτήτων θεωρούνται κανονικοποιηµένες ως προς
τη µονάδα, δηλαδή

Pαγ β = 1
∑α Pα β = ∑
αγ
|

|

Η υπό συνθήκη πιθανότητα Pα|β καθορίζεται από
συντελεστές βάρους wik του δικτύου. Γενικά, η πιθανότητα

P[ s] = Z −1e −β
Z =

∑e

τους

E [ s]

−β E [ s]

s

Έτσι έχουµε

∑

−1

Pα|β = ∑ Pαγ |β = Z|β

exp( −

Eαγβ
T

)

γ

γ

όπου Eαγβ είναι η συνάρτηση ενέργειας του δικτύου και Z|β είναι η
συνάρτηση διαµέρισης για τη δεδοµένη διαµόρφωση εισόδου β :

Z|β = ∑ exp( −
αγ

Eαγβ
T

) . Η διαδικασία εκπαίδευσης στοχεύει στην

κατάλληλη επιλογή συνδέσµων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η υπό
συνθήκη πιθανότητα Pα|β να πάρει την επιθυµητή τιµή, την οποία
εµείς ορίζουµε µε την Qα|β . Αν η µοναδική αντίδραση α 0 (β ) πρέπει
να συσχετιστεί µε κάθε είσοδο β , η κατανοµή αυτή δίνεται ως
Qα|β = δ αα 0 .
Για την επίλυση του προβλήµατος απαιτείται ο καθορισµός µιας
κατάλληλης συνάρτησης D που περιγράφει την απόκλιση της
επιθυµητής κατανοµής απόκρισης Qα|β και της πραγµατικής
κατανοµής Pα|β για τις δεδοµένες συνδέσεις του δικτύου.
Με βάση τα παραπάνω και γνωρίζοντας την υπο συνθήκη
πιθανότητα Pα , καθορίζεται ο τρόπος µεταβολής των συντελεστών
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βάρους wik , γνωστός και ως ο κανόνας εκπαίδευσης Boltzmann
(Boltzmann learning rule):

δw =
ik

=

ε
T

ε

T

∑ Qα|βQβ ( ∑
αβ

γ

∑ Qβ ( ∑ Qα β
β

|

α

όπου

si sk

|β

Pαγ |β
Pαβ|

[ si sk ]αγβ − si sk

si sk

αβ

− si sk

= ∑ Pαγ |β si sk
αγ

= Z|β−1 ∑ exp( −
αγ

και

si sk

αγβ

|β

|β

)

)

αγβ
E αγβ
T

) si sk

αγβ

δηλώνει τις καταστάσεις των δύο µονάδων που

εξετάζουµε, δεδοµένου ότι η καθολική κατάσταση του δικτύου
δίνεται ως αγβ . Το σύµβολο |β υποδεικνύει ότι ο µέσος όρος
υπολογίζεται παρουσία της διαµόρφωσης εισόδου β .
Με αυτόν τον τρόπο, η διαµόρφωση των συνδέσµων µπορεί να
γίνει µε βάση τοπικές παρατηρήσεις, γεγονός που απλοποιεί
σηµαντικά την αρχιτεκτονική του δικτύου, ειδικά όταν το δίκτυο είναι
µεγάλο.
Η διαδικασία εκπαίδευσης µιας µηχανής Boltzmann αποτελείται
από µια σειρά εναλλασσόµενα βήµατα. Για κάθε πρότυπο εισόδου
στο πρώτο βήµα οι µονάδες εισόδου και εξόδου συνδυάζονται και η
απόκριση του δικτύου µετριέται. Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία
επαναλαµβάνεται, καθώς οι µονάδες εξόδου αφήνονται να
"εξελιχθούν" ελεύθερα. Σύµφωνα µε τον κανόνα των
ανταγωνιστικών Hebb συνάψεων (contrastive Hebbian synapses), οι
συντελεστές βάρους wik αναπροσαρµόζονται χρησιµοποιώντας την
διαφορά και των δύο µετρήσεων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να
επαναληφθεί για όλα τα πρότυπα εισόδου β και συνήθως πολλοί
τέτοιοι κύκλοι εκπαίδευσης είναι απαραίτητοι. Αυτό µπορεί να είναι
υπολογιστικά δαπανηρό, αφού οι συσχετισµοί των στοχαστικά
µεταβαλλόµενων ποσοτήτων si sk πρέπει να µετρηθούν.
Μία πιθανώς γρηγορότερη ντετερµινιστική µηχανή Boltzman θα
µπορούσε να κατασκευαστεί βασιζόµενη στην µέθοδο Mean Field
Approximation. Mε αυτό τον τρόπο οι στοχαστικές µονάδες si
αντικαθιστώνται µε αναλογικές ντετερµινιστικές µονάδες

si ,

µε
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ενεργοποίηση στην περιοχή: −1 ≤ si ≤ +1 . Αυτές καταλήγουν σε ένα
συγκεκριµένο σηµείο σταθεροποίησης του συστήµατος των
εξισώσεων

si = tanh( T1 ∑ wij s j )

"ελεύθερη" ενέργεια:

j

, το οποίο ελαχιστοποιεί την

F = E − TS . Με αυτή την προσέγγιση οι

συσχετισµοί γίνονται απλά γινόµενα: si sk → si sk .
Ο Sejnowski έχει µελετήσει την επίδοση των µηχανών Boltzmann,
δηλαδή των συµµετρικά συνδεδεµένων δικτύων µε κρυφά
στρώµατα.
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Γενικά, λόγω της στοχαστικής λειτουργίας του, το δικτύου δεν
συγκλίνει αναγκαστικά στην ίδια λύση σε κάθε δοκιµή, αν υπάρχουν
περισσότερες από µία δεκτές λύσεις του προβλήµατος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το πρόβληµα αναγνώρισης
συµµετριών.
• KRN - Knowledge Repressentation Network
Ένα ακόµα ΤΝ∆ µοντέλο είναι το KRN (Knowledge Representation
Network), αποτέλεσµα εργασιών του Claude Cruz. Το δίκτυο αυτό,
όπως δηλώνει άλλωστε και το όνοµά του, είναι ένα µοντέλο
αναπαράστασης γνώσης και ένα "κέλυφος" επεξεργασίας. Έτσι, δε
συνδέεται άµεσα µε κανένα συγκεκριµένο πρόβληµα επεξεργασίας
γνώσης. Το KRN είναι µια προσπάθεια να εµφανιστεί "έξυπνη"
συµπεριφορά από ένα συνήθως µεγάλο αριθµό από οµοιόµορφα
και απλά στοιχεία. Ενώ έχει τη βάση του στα νευρωνικά δίκτυα, δεν
έχει στενή σχέση µε καµία οργάνωση ΤΝ∆ µοντέλων, ούτε και µε
κάποιο στοιχείο τους.
Το KRN µοντέλο δε βασίζεται σε τόσο αυστηρούς κανόνες
οργάνωσης και λειτουργίας, όσο τα άλλα µοντέλα. Σχεδιάστηκε
έχοντας υπόψη τα εξής:
y Η σηµασία των KRN γνωστικών οντοτήτων είναι να
αναπαρασταθούν σε γνωστικές δοµές περισσότερο, παρά σε
εξωτερική (ανθρώπινη) ερµηνεία των δοµών αυτών.
Η συµπεριφορά του συστήµατος πρέπει να είναι µεταβλητή από
το ίδιο το σύστηµα µε βάση την "εµπειρία" του. Παρ' όλα αυτά, αυτό
δεν αποκλείει τη χρήση προκαθορισµένης γνώσης επίσης.
y Μια ενδιάµεση προσέγγιση είναι να χρησιµοποιηθεί για την
υλοποίηση πλήθους συνεργαζόµενων µηχανισµών ελέγχου.
y Για λόγους αποδοτικότητας, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
παράλληλη επεξεργασία (όπου αυτό είναι δυνατό) στην
αναπαράσταση και τη διαχείριση της γνώσης.
Η αρχιτεκτονική του KRN ΤΝ∆ περικλείει αρκετούς κανόνες:
y Η αναγνώριση γεγονότων και οντοτήτων γίνεται µε βάση µια
ιεραρχία, που παίρνει δεδοµένα από διάφορες εισόδους ("input
channels"). Με τον τρόπο αυτό κωδικοποιείται ο καθορισµός της
γνώσης (declarative knowledge) στο δίκτυο.
y Η διεργασία ενεργοποίησης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε µια
συγκεκριµένη "ιεραρχία", η οποία συντονίζει τις
"χαµηλού
επιπέδου" λειτουργίες, σύµφωνα µε εντολές του υψηλού επιπέδου.
Σελίδα - 47

Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα

Με τον τρόπο αυτό κωδικοποιείται η διαδικαστική γνώση
(procedural knowledge).
y ∆ιασταύρωση µεταξύ αυτών των ιεραρχιών δηµιουργεί µια
συµπεριφορά µε τη µορφή κανόνων. Η έξυπνη λήψη απόφασης
γίνεται µέσα από πρσαρµόσιµη σχεδίαση, χρησιµοποιώντας την
επίκτητη ή εξαρχής καθορισµένη γνώση.
y Σε κάθε χρονική στιγµή, πολλές ταυτόχρονες λειτουργίες
µπορούν να συµβούν στο KRN δίκτυο. Αυτό είναι εφικτό επειδή το
ίδιο το δίκτυο αποτελείται από παράλληλο µηχανισµό χαµηλού
επιπέδου (νευρωνικό δίκτυο).
y Ταυτόχρονα µε την δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας, η
προσαρµοστικότητα του KRN µοντέλου διατηρείται από έναν τοπικό
µηχανισµό εκπαίδευσης. Αυτός ο τοπικός µηχανισµός µπορεί να
προέρχεται από τα υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης του δικτύου.
Το KRN µοντέλο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί είναι σχεδιασµένο
αποκλειστικά για αποτελεσµατική λειτουργία σε "πραγµατικό"
περιβάλλον. Αντίθετα από τα υπάρχοντα συστήµατα τεχνητής
νοηµοσύνης, το KRN µοντέλο βασίζεται στην επεξεργασία σήµατος
περισσότερο παρά στη συµβολική επεξεργασία. Η εφαρµογή KRN
συστηµάτων µέσω ΤΝ∆ ως χαµηλού επιπέδου µοντέλα υλοποίησης
προσφέρουν υψηλής απόδοσης παράλληλη επεξεργασία. Επιπλέον
η προσαρµοστικότητα των νευρωνικών δικτύων ικανοποιεί την
απαίτηση των KRN δικτύων να µεταβάλλουν τα περιεχόµενά τους,
µε βάση την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους.
Η πρακτική εφαρµογή αυτών των συστηµάτων στοχεύει στη
δηµιουργία µεγάλου εύρους "έξυπνων" συστηµάτων, ενώ η
κατανεµηµένη αρχιτεκτονική τους είναι κατάλληλη για εφαρµογές
πραγµατικού χρόνου.
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Επίλογος
Τα ΤΝ∆ αποτελούν µια θεµελιώδη νέα προσέγγιση στην
επεξεργασία πληροφοριών και αποτελούν την πρώτη πρακτική
εναλλακτική λύση, σε σχέση µε τις κλασικές προγραµµατιστικέες
µεθόδους, οι οποίες χρησιµοποιούνται κυρίως σε συστήµατα
αυτόµατου ελέγχου, αναγνώριση χαρακτήρων, ανάλυση και
επεξεργασία εικόνων, αναγνώριση και σύνθεση οµιλίας.
Η σηµερινή τεχνολογία επιτρέπει την υλοποίηση ΤΝ∆, τόσο σε
software, όσο και σε hardware. Ήδη είναι διαθέσιµες "νευρωνικές"
µονάδες CPU και ειδικά προσαρµοστικά κυκλώµατα, που
υλοποιούν σε επίπεδο hardware µοντέλα ΤΝ∆ όπως το Hopfield. Σε
συνδυασµό µε ειδικό software, τα υπολογιστικά αυτά συστήµατα
επιτυγχάνουν επιδόσεις που αγγίζουν τα 1000 MFLOPS και
ενηµέρωση 500 εκατοµµυρίων συνάψεων ανά δευτερόλεπτο.
Γενικά, πιστεύεται ότι τα ΤΝ∆ δε θα αντικαταστήσουν
παραδοσιακές µεθόδους υπολογισµού, κυρίως αυτών που
σχετίζονται µε υψηλής ταχύτητας αριθµητικές επεξεργασίας, αλλά
θα συµπληρώσουν και θα αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Ο
συνδυασµός του παραδοσιακών υπολογιστών και η µοναδική ισχύς
των ΤΝ∆, µπορούν να λύσουν προβλήµατα, τα οποία κάτω από
άλλες συνθήκες θα παρέµεναν άλυτα.
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