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Wykaz najważniejszych oznaczeń

L -  liczbawektorówdanychuczących(danychwejściowych),

/ -  numerwektoradanychuczących,/ = l,2,...,T,

X 1 -  wektor danych uczących o numerze /; X 1 e 9V, przy czym 5R oznacza zbiór 

liczb rzeczywistych, X 1 = (xn ,x l2,...,x!n )T ,

n -  liczba wejść sieci neuronowej jak również wymiar przestrzeni wektorów da

nych uczących oraz wektorów wagowych neuronów sieci, 

i -  numer wejścia sieci neuronowej oraz numer składowej wektora danych uczą

cych, i = 1,2,...,«,

m -  liczba neuronów (liczba wyjść) sieci neuronowej, 

j  -  numer neuronu (numer wyjścia) sieci neuronowej, j  = l,2,...,m,

Wj -  wektor wagowy neuronu o numerze j\ Wj G 9\n, Wj = {wjX, wj2,..., wjn )T, 

kmzx -  maksymalna liczba iteracji procesu uczenia sieci neuronowej (iteracja oznacza 

jednokrotne przeliczenie jednej próbki danych uczących), 

k -  numer kolejnej iteracji procesu uczenia sieci neuronowej, k = 1,2,...,fcmax, 

emax -  maksymalna liczba epok procesu uczenia sieci neuronowej (epoka oznacza 

jednokrotne przeliczenie wszystkich próbek danych uczących); £max = L ■ emax, 

e -  numerkolejnejepokiprocesuuczeniasiecineuronowej, e = l,2,...,emax, 

rj -  współczynnik uczenia sieci neuronowej,

WTA -  algorytm nienadzorowanego uczenia konkurencyjnego (ang. VJinner Takes

A/0,

WTM -  klasa algorytmów nienadzorowanego uczenia konkurencyjnego (ang. VJinner 

Takes Most),

j x -  numer neuronu zwyciężającego we współzawodnictwie neuronów, gdy na wej

ścia sieci podawany jest wektor danych uczących jc, j x e {l,2,...,w} (w j jest 

wektorem wagowym neuronu o numerze j x),

S(j>Jx>k) ~ funkcja sąsiedztwa neuronu zwyciężającego j x w &-tej iteracji procesu 

uczenia dlay-tego neuronu sieci ( /' = 1,2,..., m ) w algorytmach WTM;



w zależności od sposobu definiowania odległości pomiędzy neuronami o nu
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merach j x i j ,  funkcja sąsiedztwa może opisywać dwa całkowicie odmienne 

rodzaje sąsiedztwa:

• tzw. sąsiedztwo wagowe; sąsiedztwo w sensie odległości ("bliskości") 

wektorów wagowych odpowiednich neuronów,

• tzw. sąsiedztwo topologiczne; sąsiedztwo w sensie odległości ("bliskości") 

tzw. wektorów położenia ry ^>atrz poniżej) odpowiednich neuronów;

określenie sąsiedztwo jest równoważne określeniu sąsiedztwo topologiczne,

X -  promień sąsiedztwa (wagowego lub topologicznego) neuronu zwyciężającego 

o numerze Jx; parametr funkcji sąsiedztwa S{j, j x ,k ), 

q -  wymiar topologicznego sąsiedztwa samoorganizującej się sieci neuronowej; 

zwykle q = 1 (tzw. sąsiedztwo jednowymiarowe) lub q = 2 (tzw. sąsiedztwo 

dwuwymiarowe); rzadziej q = 3 (tzw. sąsiedztwo trójwymiarowe),

Tj -  wektor położenia neuronu o numerze j  w topologicznej strukturze samoorgani

zującej się sieci neuronowej; rj e lTiq, Tj = {r^ ,rj2 ,..., rjq )T , 

p -  liczba neuronów w podłańcuchu samoorganizującej się sieci neuronowej zjed- 

nowymiarowym sąsiedztwem ( p  < m ),

r -  numer neuronu w podłańcuchu samoorganizującej się sieci neuronowej z jed

nowymiarowym sąsiedztwem, r = \,2,...,p (rjest odpowiednikiem wektora po

łożenia rj dlaprzypadkusąsiedztwajednowymiarowego),

VSM(nxL) -  model wektorowej reprezentacji (ang. Vector Space Model) zbioru L doku

mentów tekstowych (hipertekstowych), w którym każdy dokument jest repre

zentowany przez «-elementowy wektor liczbowy.



1. Wprowadzenie

Okres ostatnich kilkudziesięciu lat to czas szybkiego rozwoju technologii rejestro

wania i magazynowania informacji. Obecnie, ilość gromadzonej informacji rośnie lawi

nowo, gdyż stan techniki pozwala na jej przechowywanie przy bardzo niewielkim na

kładzie kosztów. Niestety, nie jest możliwe bezpośrednie i jednoczesne wykorzystanie 

przez człowieka zbyt dużej ilości informacji (paradoksalnie, nadmiar danych może być 

równie kłopotliwy, co ich niedostatek). Dlatego też na pierwszy plan wysuwa się po

trzeba budowy automatycznych systemów szeroko rozumianego porządkowania, sys

tematyzowania i katalogowania zmagazynowanej informacji oraz opracowywania tech- 

nikjej prezentacji w formiejak najbardziej przystępnej i zrozumiałej dla człowieka.

Jednym z intensywnie rozwijających się kierunków badań w zakresie efektywnych 

narzędzi przetwarzania informacji są prace dotyczące metod tzw. grupowania danych 

(ang. clustering lub grouping) czy też analizy skupień (ang. cluster analysis). Algoryt

my grupowania danych odgrywają coraz ważniejszą rolę w szeroko rozumianych za

gadnieniach analizy i przetwarzania informacji. Znajdują szerokie zastosowanie m.in. w 

systemach zdolnych do wydobywania (odkrywania, syntetyzowania) wiedzy z olbrzy

miej i lawinowo narastającej ilości informacji zawartej w bazach danych (ang. 

knowledge discovery systems lub data mining systems) [4, 12, 20, 27, 63, 82, 91, 103]. 

Do tej klasy systemów należą również systemy tzw. odkrywania wiedzy w dokumen

tach tekstowych lub tzw. "drążenia" tekstu (ang. text mining systems) [3, 11, 105]. Ob

szar text mining -  poza metodami klasyfikacji i grupowania danych -  łączy w sobie 

wiele bardziej ogólnych zagadnień, m. in. takichjak: tzw. "drążenie" danych (ang. data 

mining), ekstrakcja informacji, wyszukiwanie informacji, kategoryzacja tekstu oraz 

uczenie maszynowe zastosowane do wykrywania i porządkowania informacji zawar

tych w nieuporządkowanych dokumentach tekstowych. Algorytmy grupowania danych 

w systemach text mining znajdują szczególne zastosowanie w zagadnieniach analizy za

sobów sieci Memet [3, 6, 7, 11, 61, 75, 97, 107] -  w tym w problemach grupowania i 

klasyfikacji dokumentów WWW.

Wśród teoretycznych narzędzi, które mogą być szczególnie efektywnie wykorzy

stywane w budowie systemów automatycznego grupowania danych, w tym grupowania

dokumentów WWW, należy wyodrębnić techniki wywodzące się z obszaru sztucznej



inteligencji, jakimi są sztuczne sieci neuronowe oraz bazujące na nich algorytmy gru

powania danych czy też algorytmy analizy skupień. Niniejsza praca lokuje się właśnie 

w tym nurcie badań wnosząc do nich zarówno oryginalne narzędzie teoretyczne (dyna

miczną, samoorganizującą się sieć neuronową) jak i demonstrując jego wysoką uży

teczność i efektywność w różnorodnych, praktycznych i złożonych problemach grupo

wania danych, w tym grupowania dużych zbiorów dokumentów WWW.

W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie krótki przegląd technik grupowania 

danych, w tym technik mających zastosowanie w zadaniach grupowania dokumentów 

WWW. Następnie, sformułowana zostanie teza ogólna pracyjak również tezy szczegó

łowe. Ostatnim elementem rozdziału jest krótka charakterystyka kolejnych rozdziałów 

niniejszej pracy.

1.1. Wprowadzenie w tematykę grupowania danych (analizy skupień), 

w tym w zagadnienia grupowania dokumentów WWW

Systemy klasyfikacji (ang. classifier systems) [27, 60, 91, 103] oraz systemy gru

powania danych (ang. data-clustering systems) określane równieżjako systemy analizy 

skupień (ang. cluster-analysis systems) [12, 20, 39, 46, 51, 81, 82, 103] należą do 

dwóch podstawowych kategorii systemów wykrywania i rozpoznawania wzorców w 

danych (ang. pattern recognition) [20, 63, 70, 103]. Systemy pierwszej kategorii okre

ślić można równieżjako tzw. systemy nadzorowane (ang. supervised systems), podczas 

gdy systemy drugiej kategorii -  jako tzw. systemy nienadzorowane (ang. unsupervised 

systems).

Systemy klasyfikacji (systemy nadzorowane) określają przynależność danych wej

ściowych do z góry zdefiniowanych klas danych. Systemy te budowane są na bazie tzw. 

danych etykietowanych (ang. labeled data) mających jednoznaczne przypisanie do po

szczególnych klas. Przykładem mechanizmu klasyfikacji jest funkcjonowanie tzw. me

tody dyskryminacyjnej omówionej obszemie m.in. w pracach [12, 70, 103]. W meto

dzie tej podstawą wnioskowania o przynależności poszczególnych obiektów (danych) 

do określonych z góry klas obiektów sąfunkcje dyskryminacji, które określająprawdo- 

podobieństwa przynależności rozważanych obiektów do każdej z klas. Obiekt zostaje 

przypisany do tej klasy, dla której wartość prawdopodobieństwa wyznaczona przez od- 

powiedniąfunkcję dyskryminacji jest największa.

1. Wprowadzenie 9



Z drugiej strony, systemy grupowania danych czy też analizy skupień (systemy nie- 

nadzorowane) bazująwyłącznie na danych wejściowych, nie posiadając żadnych dodat

kowych informacji o charakterze grup, które nie są zdefiniowane z góry, ani często na

wet o wymaganej liczbie tych grup. Bardzo syntetyczną (i nieco literacką) charaktery

stykę grupowania danych znaleźć można w pracy [51]:

"... cluster analysis is the art of finding groups in data ...".

Nawet tak zwięzły opis problemu wskazuje, że systemy grupowania danych -  bazu

jące wyłącznie na określonej mierze podobieństwa pomiędzy poszczególnymi obiekta

mi (danymi wejściowymi) -  dążądo wyznaczenia grup o następujących cechach [46]:

• każda z grup zawiera wyłącznie dane jak najbardziej podobne -  w sensie określo

nych kryteriów -  do siebie,

• dane należące do określonej grupy sąjak najbardziej odmienne -  w sensie określo

nych kryteriów -  od danych należących do innych grup.

Zazwyczaj podobieństwo pomiędzy obiektami wyrażane jest za pomocą odległości po

między nimi w «-wymiarowej przestrzeni atrybutów zbioru, wyznaczanej z wykorzy

staniem odpowiedniej metryki. Im "bliżej" siebie -  w sensie określonej miary odległości 

-  położone są obiekty, tym bardziej są do siebie podobne. Można zauważyć, że grupo

wanie danych -  prowadzące do zdefiniowania klas -  jest działaniem pierwotnym w sto

sunku do klasyfikacji, czyli ustalania przynależności danego obiektu do klasyjuż zdefi

niowanej i opatrzonej nazwą(skalibrowanej) [112].

W zagadnieniach grupowania danych (a również w problemach klasyfikacji) rezul

taty analiz mogą mieć postać "ostrych" (ang. hard, crisp) grup obiektów lub też grup 

"nieostrych" (ang. soft), np. rozmytych (ang. fuzzy). Pod pojęciem ostrych grup obiek

tów należy rozumieć sytuację, w której każdy obiektjestjednoznacznie przypisany tyl

ko do jednej grupy. W przypadku grup nieostrych, każdy obiekt może być (i zwykle 

jest) przypisany do kilku grupjednocześnie, a miarąjego przynależności do określonej 

grupyjest wartość pomocniczej funkcji charakteryzującej tę przynależność (np. funkcji 

przynależności zbiorów rozmytych) i obliczanej na podstawie charakterystycznych cech 

obiektu oraz rozważanej grupy danych. Rezultaty grupowania danych mogą być doce

lowo wykorzystane w określonych, praktycznych zagadnieniach wykrywania i rozpo

znawania wzorców w danych lub też mogą być użyte pomocniczo w innych systemach
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inteligentnych -  np. w systemach odkrywania wiedzy w danych do rozmytej dyskrety- 

zacji przestrzeni danych (podział przestrzeni danych na rozmyte skupiska).

W dalszej części niniejszego rozdziału (i niniejszej pracy) rozważane będą zagad

nienia z dziedziny nienadzorowanych systemów grupowania danych (analizy skupień). 

Systemy te stanowią znacznie większe wyzwanie dla ich twórców aniżeli systemy kon

struowane w trybie nadzorowanym. Jak już zaznaczono we wstępnej części tego roz

działu, niniejsza praca wnosi do rozważanej dziedziny zarówno oryginalne narzędzie 

teoretyczne jak i demonstruje jego praktyczną użyteczność w różnorodnych, złożonych 

zagadnieniach grupowania danych, w tym grupowania dużych zbiorów dokumentów 

WWW.
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Należy podkreślić, że grupowanie danych -  ze swej natury -  jest zadaniem bardzo 

trudnym. Optymalny -  w sensie określonych kryteriów -  podział rozważanego zbioru 

danych zależy od wielu czynników zewnętrznych, które w różnym stopniu różne algo

rytmy grupowania mogą uwzględnić. Warto zauważyć, że przestrzeń poszukiwań 

optymalnego rozwiązaniajest bardzo duża. Liczbę S(L,k)  wszystkich możliwych po

działów /.-elementowego zbioru danych na k podzbiorów (grup) wyznacza tzw. liczba 

Stirlinga drugiego rodzaju (ang. Stirling number of  the second kind) określona następu

jąco [82, 103]:

Liczba S{L,k)  już dla małych zbiorów danych osiąga bardzo duże wartości (np.:

5(100,5) « IO68 [103]). Wśród istniejących metod grupowania danych można wyróżnić 

algorytmy, w których liczba istniejących grup danychjest z góry znana oraz algorytmy, 

w których liczba ta nie jest znana i musi być również wyznaczona przez algorytm. Roz

ważając ten drugi rodzaj algorytmów, należy podkreślić, że dla L-elementowego zbioru 

danych w skrajnych przypadkach można mówić o jednej grupie, do której należą 

wszystkie elementy zbioru ( 5(Z,1) = 1) lub o L grupach danych z których każda zawiera

i k ( k \
S{L,k) = - Y { - l)*"f . iL , (1.1)

k\i=o y i )

( k \
przy czym L > 0 i 0 < k < L , zaś jest współczynnikiem dwumianowym Newtona:

I i J

' * )  *! t ( * - l ) . . . ( * - i  +  l )

( . 'J  /!(* -/)! i(i-l)...(l)
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jeden element ( S(L, L) = 1). Zatem ilość Q możliwych rozwiązań problemu grupowania 

danychjestjeszcze większa:

Q = t s ( L , k ) .  ( 1.3)
A=I

W praktycznych zadaniach grupowania danych dużym problemem jest wybór wła

ściwego -  z punktu widzenia rozważanego zadania -  algorytmu grupowania oraz wła

ściwej miary podobieństwa pomiędzy grupowanymi obiektami. Często dochodzi do sy

tuacji, w której różne algorytmy grupowania danych dająróżne rozwiązania tego same

go zadania. Prawidłowa interpretacja otrzymanego rozwiązania nie jest więc sprawą 

błahą. Problem ten został zauważony m.in. w pracy [103]:

"A m ajor issu e  in  u n su p erv ised  p a ttem  reco g n itio n  is that o f  d efin in g  th e 'sim ilarity' b e 

tw een  tw o  feature v ec to rs  and c h o o s in g  an appropriate m easu re for it. A n oth er issu e  o f  

im portance is c h o o s in g  an a lgorith m ic sc h e m e  that w ill c lu ster  (grou p) the vectors on  the  

b a sis  o f  th e adopted  s im ilar ity  m easu re, h i gen era l, d ifferen t a lgorith m ic sch em es m ay  

lead  to d ifferen t resu lts , w h ich  the exp ert has to  interpret".

Przedstawienie podziału metod grupowania danychjest zadaniem stosunkowo trud

nym, m. in. z tego względu, że metody te ciągle rozwijają się. Obecnie techniki grupo

wania można podzielić na następujące kategorie [12, 46, 103]:

• grupowanie sekwencyjne (ang. sequential clustering),

• grupowanie hierarchiczne (ang. hierarchical clustering):

-  algorytmy dzielące (ang. divisive algorithms),

-  algorytmy aglomeracyjne (łączące) (ang. agglomerative algorithms),

• grupowanie bazujące na funkcjach celu (ang. objective function-based clustering):

-  algorytmy grupowania "ostrego" (ang. hard or crisp clustering algorithms),

-  algorytmy grupowania rozmytego (ang./wzzy clustering algorithms),

-  algorytmy grupowania probabilistycznego (ang. probabilistic clustering 

algorithms),

-  algorytmy grupowania przybliżonego (ang. possibilistic clustering algorithms),

• inne metody grupowania danych, m. in.:

-  metody ewolucyjne (genetyczne) (ang. genetic clustering algorithms),

-  metody wykorzystujące uczenie konkurencyjne (ang. competitive learning algo

rithms).



Algorytmy sekwencyjne [103] należądo metod bardzo szybkich. Określa sięjejako 

metody analizujące dane w sposób bezpośredni, ponieważ w większości z nich wszyst

kie wektory wejściowe analizowane sątrakciejednej iteracji procesu grupowania. Spo

tykane są odmiany tych algorytmów, w których wektory analizowane są w kilku itera

cjach, zazwyczaj jednak nie więcej niż w pięciu lub sześciu. Wadątych algorytmówjest 

duży wpływ kolejności prezentacji wektorów wejściowych na ostateczny rezultat gru

powania. Algorytmy sekwencyjne wykazują dobre rezultaty przy wyznaczaniu skupisk 

o kształcie hipersferycznym lub hipereliptycznym.

Algorytmy hierarchiczne [12, 20, 46, 82, 103] sąnajczęściej stosowanymi metoda

mi grupowania danych. Rezultatem ich działaniajest hierarchiczny rozkład grup w ana

lizowanym zbiorze, począwszy odjednej grupy zawierającej wszystkie elementy zbio

ru, aż do maksymalnej liczby grup, z których każda składa się z jednego elementu. 

Wśród metod hierarchicznych można wyróżnić dwie zasadnicze rodziny: algorytmy 

dzielące oraz algorytmy aglomeracyjne (łączące). Algorytmy dzielące dokonują w ko

lejnych etapach podziału analizowanego zbioru danych na grupy, rozpoczynając od po

działu zbioru pierwotnego na dwa mniejsze podzbiory, następnie -  w kolejnym etapie -  

dzielą oba podzbiory na kolejne dwie części i tak dalej, aż do zakończenia cyklu. Cykl 

podziału zbioru podzbioru) na części kończy sięjeżeli składa się on zjednego elemen

tu lub jeżeli dokonany podział nie doprowadził do wyodrębnienia dostatecznie różnych 

grup. Podstawądokonywania podziałów danychjest specjalnie określona funkcja podo

bieństwa. Algorytmy aglomeracyjne w początkowym etapie działania traktująwszystkie 

elementy zbioru jako jednoelementowe grupy. W toku kolejnych etapów grupowania 

danych łączą ze sobą odpowiednie pary elementów tworząc nowe większe podzbiory. 

Cykl łączenia podzbiorów trwa aż do momentu wyznaczeniajednego skupiska złożone

go ze wszystkich elementów zbioru. O połączeniu dwóch podzbiorów ze sobądecyduje 

stopień ich podobieństwa. Im są one bardziej podobne do siebie, tym wcześniej zostaną 

połączone. Wynik grupowania hierarchicznego jest prezentowany w formie dendrytu 

lub drzewa skupień.

Metody grupowania danych bazujące na funkcjach celu [12, 20, 46, 82, 103] stano

wią obok metod hierarchicznych drugą co do wielkości rodzinę algorytmów grupowa

nia. Zadaniem tych algorytmówjest wyznaczenie grup danych w procesie optymalizacji 

specjalnie zdefiniowanej funkcji celu. Proces grupowania zostaje zakończony jeżeli al

gorytm wykryje lokalne optimum funkcji celu. Zazwyczaj liczba wymaganych skupisk
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danych jest znana i stała podczas procesu grupowania danych. Wśród tych metod moż

na wyróżnić następujące, najważniejsze kategorie algorytmów grupowania: grupowanie 

"ostre", rozmyte, probabilistyczne i przybliżone.

Algorytmy grupowania "ostrego" dokonują zero-jedynkowego podziału danych na 

grupy (każdy element zbioru może należeć tylko do jednej grupy danych). Wśród tej 

rodziny algorytmów najbardziej znanąjest metoda k-means [20, 103], w której grupo

wanie polega na wstępnym podzieleniu zbioru danych na z góry założoną liczbę sku

pisk. Następnie, w ramach optymalizacji podziału, część elementów zbioru przenoszo

nych jest do innych grup w taki sposób, aby uzyskać wewnątrz skupisk minimalną wa

riancję.

Metody grupowania rozmytego wykorzystujątechniki znane z teorii zbiorów i logi

ki rozmytej (ang .fuzzy sets and fuzzy logic) [20, 91] -  formalnie opisującej pojęcia nie

ostre, nieprecyzyjne i wieloznaczne. Algorytmy te (wśród których najbardziej znanym 

jest algorytm FCM -  ang. Fuzzy C-Means [46, 82, 106]) dokonująpodziału danych na 

grupy, pomiędzy którymi nie istniejąjednoznacznie określone "ostre" granice (grupy 

danych mogą zachodzić na siebie, tzn. mogą posiadać część elementów wspólnych). W 

odróżnieniu od metod grupowania "ostrego", poszczególne elementy zbioru należą do 

wielu grup jednocześnie, przy czym stopień przynależności elementu do danej grupy 

określanyjest przez wartość funkcji przynależności zbioru rozmytego (relacji rozmytej) 

opisującego tę grupę. Uogólnienie koncepcji zwykłego ("ostrego") podziału dało pod

stawę do budowy systemów grupowania danych działających w sposób podobny do 

percepcji otoczenia przez człowieka. Korzysta on bowiem w sposób naturalny z pojęć i 

relacji nieostrych i niejednoznacznych.

Algorytmy grupowania probabilistycznego dokonują podziału danych na grupy, 

kierując się wyznaczonym dla każdego elementu danych x  prawdopodobieństwem 

P{k I x)  jego przynależności do potencjalnej grupy k (k  -  l,2,...,K  , gdzie K  jest zakła

daną z góry liczbą grup danych). Element J t  zostanie przypisany do tej grupy, dla której 

prawdopodobieństwo P(k \ x) jest największe. Wartość P{k \ x)  obliczana jest z uży

ciem funkcji prawdopodobieństwa definiowanej na podstawie zewnętrznych kryteriów. 

W pracy [103] grupowanie probabilistyczne -  nazywanejako (ang.) Mixture Decompo

sition Schemes -  zostało uznane za metodę bazującą na teorii decyzyjnej Bayesa (ang. 

Bayes Decision Theory) [12, 20, 103, 106], przy czym wymieniono dwie cechy odróż

niające rozważane tu zadanie grupowania danych od zadania klasyfikacji nadzorowanej

1. Wprowadzenie 14



(bazującej na teorii decyzyjnej Bayesa): uczenie odbywa się bez informacji o przyna

leżności danych do poszczególnych grup (etykiet danych) oraz prawdopodobieństwa 

P(k I x) są z góry nieznane. Spotyka się również opinie, że algorytmy te można zali

czyć do metod grupowania rozmytego jeżeli prawdopodobieństwo P(k \ jc) będzie in

terpretowane jako stopień przynależności elementu x  do grupy k [46], Należy jednak 

pamiętać o podstawowej różnicy pomiędzy dwiema powyższymi rodzinami algoryt

mów: w algorytmach grupowania rozmytego elementy zbioru danych są przyporządko

wane do wszystkich grup jednocześnie (z określonymi stopniami przynależności), na

tomiast w algorytmach probabilistycznych poszczególne elementy zbioru danych należą 

wyłącznie do jednej grupy (dla której prawdopodobieństwo przynależności jest naj

większe) [103].

Metody grupowania przybliżonego są odmianą metod grupowania rozmytego [46]. 

Algorytmy te wyznaczają "możliwość" przynależności elementu do grupy na podstawie 

funkcji przynależności znanej z technik grupowania rozmytego, ale interpretowanej tu

taj jako stopień zgodności (ang. degree o f compatibility) elementu z tzw. przedstawicie

lem danej grupy (określanym również jako punkt prototypowy lub punkt centralny tej 

grupy) [103]. Charakterystycznejest to, że wartość funkcji przynależności określająca 

wyżej rozważany stopień zgodności zależy wyłącznie od elementu i przedstawiciela da

nej grupy, natomiast nie zależy od stopnia zgodności tego elementu z przedstawicielami 

pozostałych grup (co ma miejsce w metodach grupowania rozmytego). Algorytmy gru

powania przybliżonego znajdujązastosowanie m.in. w zagadnieniach grupowania obra

zów, w których elementy (obrazy) nie mogą być przyporządkowywane wyłącznie do 

pojedynczych grup, a stosowane w tych zadaniach metody grupowania rozmytego 

znacznie wypaczająuzyskiwane wyniki [46].

Wśród pozostałych metod grupowania danych na uwagę zasługują metody ewolu

cyjne oraz metody bazujące na uczeniu konkurencyjnym. Metody ewolucyjne wykorzy- 

stujądo grupowania danych algorytmy genetyczne [26, 28, 29, 31, 32, 71, 91, 103]. Po

czątkowa populacja chromosomów zawiera populację potencjalnych rozwiązań zadania 

grupowania. W toku ewolucji, populacjajest modyfikowana genetycznie w taki sposób, 

aby zoptymalizować rozwiązanie zadania grupowania danych. Poszukiwanie optymal

nego rozwiązania dokonuje się poprzez optymalizację tzw. funkcji przystosowania (ang. 

fitness function) definiowanej na podstawie zewnętrznych kryteriów. Funkcja ta jedno

cześnie ocenia rozkład skupisk w zbiorze danych.
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Algorytmy bazujące na uczeniu konkurencyjnym [28, 29, 30, 33, 34, 58, 59, 103] 

wykorzystują sztuczne sieci neuronowe do podziału zbioru danych na grupy. Sztuczne 

sieci neuronowe [12, 41, 43, 59, 60, 62, 65, 79, 80, 91, 98, 99, 112] znajdujązastoso- 

wania zarówno jako narzędzia pracujące samodzielnie jak i współpracujące z innymi 

technikami, m.in. w systemach równoległego przetwarzania informacji, systemach kla

syfikujących oraz systemach grupowania danych. Zaletą sieci neuronowych jest m.in. 

zdolność do nabywania wiedzy w procesie uczenia oraz do uogólnianiajej na przypadki 

nowe, nie występujące podczas uczenia. Rodzinę sieci neuronowych można podzielić 

na dwie zasadnicze grupy: sieci zdolne do uczenia samodzielnego, czyli bez nadzoru z 

zewnątrz (bez nauczyciela) (ang. unsupervised learning) oraz sieci wymagające nadzo

rowania podczas nabywania wiedzy (ang. supervised learning). W niniejszej pracy 

przedmiotem rozważań będąm.in. uogólnienia sieci zdolnych do uczenia się bez nadzo

ru, wśród których najczęściej wymienia się sieci samouczące się oraz sieci samoorgani

zujące się. Obie wymienione metodologie zostaną szerzej przedstawione w rozdziale 2 

pracy. Metody grupowania danych bazujące na uczeniu konkurencyjnym dokonują mo

dyfikacji -  w ramach uczenia nienadzorowanego -  przestrzeni wag neuronów sieci w 

taki sposób, aby możliwiejak najlepiej odwzorować -  za pomocątych wag -  przestrzeń 

zbioru danych. Do uczenia sieci najczęściej wykorzystywany jest algorytm typu konku

rencyjnego WTM (ang. Winner Takes Most) [58, 59, 79, 98, 112], szerzej omówiony w 

rozdziale 2 pracy. W wielu zastosowaniach, do grupowania danych wykorzystywane są 

neuronowe sieci samoorganizujące się [29, 30, 58, 59, 79, 90, 112].

Powyższe krótkie przedstawienie podstawowych metod grupowania danych nie 

wyczerpuje rzeczjasna tej tematyki, m.in. z tego względu, żejest to dziedzina relatyw

nie młoda i stale, dynamicznie rozwijająca się. Zarówno już istniejące metodologie 

znajdujące się w jej obszarze są nadal rozwijane, jak również powstają w tym zakresie 

nowe podejścia. Do tych ostatnich można zaliczyć proponowane w ramach niniejszej 

pracy nowe, oryginalne narzędzie teoretyczne -  dynamiczne, samoorganizujące się sieci 

neuronowe -  stanowiące istotne uogólnienie tradycyjnych, sztucznych, neuronowych 

sieci samoorganizujących się. Niniejsza praca prezentuje również wysoką efektywność 

proponowanego narzędzia teoretycznego w złożonych zagadnieniach grupowania da

nych, w tym w zagadnieniach grupowania dokumentów WWW [28, 29, 30, 33, 34].

Warto zauważyć, że w istniejących, typowych rozwiązaniach z zakresu grupowania 

dokumentów tekstowych -  w tym dokumentów WWW -  wykorzystujących samoorga-
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nizujące się sieci neuronowe, rezultat grupowania oraz powiązania pomiędzy dokumen

tami przedstawiane sąw  postaci dwuwymiarowej tzw. mapy cech [58, 59]. Mapa tajest 

projekcjązbioru danych zawierającąlokalizacje dokumentówtekstowych. Ponieważ lo

kalizacja podobnych do siebie dokumentów (zazwyczaj rozpatrywane jest podobień

stwo treści dokumentów) jest zbliżona, mapa cech staje się uporządkowaną mapą do

kumentów tekstowych, z której łatwo jest odczytać grupy dokumentów o zbliżonej te

matyce i zawartości. Mapa cech nie dajejednakjednoznacznej informacji o liczbie grup 

oraz o przynależności do nich poszczególnych dokumentów. W proponowanej w ra

mach niniejszej pracy metodzie liczba grup wyznaczanajestjednoznacznie i w sposób 

automatyczny, natomiast wynikiem grupowania sąprecyzyjnie określone obszary przy

należności poszczególnych dokumentów do grup tematycznych.

Na zakończenie wstępnej części niniejszej pracy warto podkreślić, że pomimo kil

kudziesięciu lat intensywnych badań nad neuronowymi sieciami samoorganizującymi 

się nie zdołano do tej pory formalnie, z matematycznego punktu widzenia, opisać i udo

wodnić wszystkich zjawisk zachodzących w procesie ich uczenia. Problem ten podkre- 

ślająw swoich pracach m.in. T. Kohonen oraz M. Cottrell, J.C. Fort i G. Pages [14, 59]:

"The SOM algorithm is very astonishing. On the one hand, it is very simple to write down 
and to simulate, its practical properties are clear and easy to observe. But, on the other 
hand, its theoretical properties still remain without proof in the general case, despite the 
great efforts of several authors",

a także:

"... the Kohonen algorithm is surprisingly resistant to a complete mathematical study. As 
far as we know, the only case where a complete analysis has been achieved is the one di
mensional case (the input space has dimension 1) for a linear network (the units are dis
posed along a one-dimensional array).".

Ze względu na trudny formalny opis zjawisk zachodzących w sieciach samoorganizują

cych się ich działanie najlepiej przedstawić w ujęciu praktycznym. Dlatego też w niniej

szej pracy duży nacisk położono na prezentację wyników eksperymentów, przy pomocy 

których wyjaśniane sąnajważniejsze teoretyczne aspekty proponowanych rozwiązań.
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1. Wprowadzenie

1.2. Tezapracy
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Powyższe rozważania, których rozwinięcie przedstawiono w dalszej części niniej

szej pracy, prowadzą do wniosku, że proponowana dynamiczna, samoorganizująca się 

sieć neuronowa stanowi, pod wieloma względami, bardziej uniwersalne narzędzie do 

budowy efektywnych systemów grupowania danych czy też analizy skupień w złożo

nych, wielowymiarowych zbiorach danych, w porównaniu z innymi dotychczas wyko

rzystywanymi metodami. I tak, system grupowania danych wykorzystujący dyna

miczną, samoorganizującąsię sieć neuronowąposiadać będzie następujące właściwości:

• zdolność do automatycznego generowania obrazu rozkładu skupisk (grup) w rozwa

żanym zbiorze danych oraz liczby tych skupisk,

• zdolność do automatycznego przyporządkowywania poszczególnych danych do 

określonych grup,

• zdolność do generowania przejrzystych granic pomiędzy zidentyfikowanymi gru

pami danych w przypadku nierozmytego, "ostrego" modelu grupowania danych,

• możliwość budowy rozmytego modelu grupowania danych poprzez określenie stop

ni przynależności poszczególnych danych do grup,

• zdolność do samodzielnego (nienadzorowanego) uczenia się,

• zdolność do uogólniania nabytej wiedzy na przypadki nie występujące w fazie 

uczenia (praca systemujako klasyfikatora),

• zdolność przetwarzania dużych zbiorów danych -  zarówno numerycznych, 

jak i nienumerycznych (np. zbiorów dokumentów tekstowych) -  pochodzących np. 

z baz danych czy też z zasobów sieci Internet.

Zatem można postawić następującą tezę, której prawdziwość zostanie wykazana 

w niniejszej pracy:

Dynamiczna, samoorganizująca się sieć neuronowa może być 

wykorzystana jako efektywne narzędzie teoretyczne do budowy 

systemów grupowania danych (analizy skupień) w złożonych, 

wielowymiarowych zbiorach danych, w tym grupowania 

dokumentów WWW.

W celu wykazania prawdziwości powyższej tezy ogólnej sformułowano następujące 

zadania (tezy) szczegółowe:
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• Przedstawienie ogólnej koncepcji grupowania danych bazującej na konstrukcji i 

analizie "drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór danych celem zlokalizowania 

w nim skupisk (grup) danych.

• Przedstawienie ewolucji proponowanej praktycznej realizacji powyższej koncepcji 

poprzez zastosowanie kolejno:

♦ rozwiązania -  z wykorzystaniem algorytmu genetycznego -  odpowiednio za

adaptowanego tzw. zadania komiwojażera,

♦ konwencjonalnej samoorganizującej się sieci neuronowej z jednowymiarowym 

sąsiedztwem,

♦ dwuetapowego, oryginalnego uogólnienia powyższej sieci konwencjonalnej 

prowadzącego do tzw. dynamicznej sieci samoorganizującej się.

• Przedstawienie oryginalnego modelu dynamicznej, samoorganizującej się sieci neu

ronowej z jednowymiarowym sąsiedztwem jako teoretycznego narzędzia do budo

wy systemów grupowania danych (analizy skupień); model ten:

♦ umożliwia -  w fazie uczenia sieci -  jak najlepsze, automatyczne dopasowywa

nie się łańcucha neuronów sieci do rozkładu skupień w rozważanym zbiorze da

nych; odbywa się to poprzez automatyczne uaktywnianie się następujących me

chanizmów:

-  mechanizmu usuwania pojedynczych, małoaktywnych neuronów z łańcucha 

sieci,

-  mechanizmu rozłączania łańcucha sieci na dwa podłańcuchy, które w trakcie 

dalszego uczenia mogą się znów dzielić na części,

-  mechanizmu usuwania zbyt krótkich podłańcuchów sieci,

-  mechanizmu wstawiania dodatkowych neuronów w otoczeniu neuronów bar

dzo aktywnych celem przejęcia części ich aktywności,

-  mechanizmu łączenia wybranych podłańcuchów sieci,

♦ zapewnia możliwość bezpośredniej prezentacji wyników grupowania, a w szcze

gólności liczby skupisk danych i rozmieszczenia granic pomiędzy nimi.

• Opracowanie algorytmu uczenia dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuro

nowej z jednowymiarowym sąsiedztwem poprzez wykorzystanie metod znanych z 

teorii sztucznych sieci neuronowych (metody uczenia konkurencyjnego), rozbudo

wanych o wymienione wyżej dodatkowe mechanizmy.
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• Test praktycznej użyteczności proponowanej dynamicznej, samoorganizującej się

sieci neuronowej z jednowymiarowym sąsiedztwem w różnorodnych, złożonych

problemach grupowania danych takichjak:

♦ grupowanie danych zawartych w szeregu powszechnie wykorzystywanych ba

zach danych dostępnych na serwerze Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine 

(ftp.ics.uci.edu),

♦ grupowanie zbioru dokumentów WWW pochodzących ze strony internetowej 

Department of Computer Science, University of Rochester (USA) 

(www.cs.rochester.edu/trs) i zawierających streszczenia raportów technicznych 

z różnych dziedzin nauki,

♦ grupowanie dużego -  zawierającego 19 997 elementów -  zbioru dokumentów 

Usenet News (wiadomości udostępnianych w ramach internetowego systemu 

grup dyskusyjnych Usenet) dostępnych m.in. na stronie internetowej School of 

Computer Science, Camegie Mellon University (USA) 

(www-2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/theo-ll/www/wwkb) i zawierają

cych zestawienie wiadomości (tzw. postów) z dwudziestu różnych grup tema

tycznych,

♦ przeprowadzenie obszemej analizy porównawczej proponowanego podejścia z 

szeregiem innych, do pewnego stopnia alternatywnych, metodologii.

1.3. Zakrespracy

Niniejsza praca składa się z dziewięciu rozdziałów, wykazu literatury oraz dwóch 

dodatków. Można w niej wyodrębnić dwie części: teoretyczną i aplikacyjną. Część 

pierwsza -  obejmująca rozdziały od 2 do 5 (bez ich części aplikacyjnych) -  prezentuje 

metodologie stanowiące bazę do budowy proponowanej dynamicznej, samoorganizują

cej się sieci neuronowej oraz jej wykorzystania jako teoretycznego narzędzia w kon

strukcji systemów gmpowania danych. Wspomniane rozdziały prezentują informacje o 

konwencjonalnych samouczących się i samoorganizujących się sieciach neuronowych, 

koncepcję grupowania danych poprzez konstrukcję i analizę "drogi" prowadzącej przez 

rozważany zbiór danych oraz ewolucję idei uogólnienia konwencjonalnych sieci samo

organizujących się prowadzącą do docelowego modelu dynamicznej, samoorganizują

cej się sieci neuronowej jako narzędzia do budowy systemów grupowania danych. Dru-

ftp://ftp.ics.uci.edu
http://www.cs.rochester.edu/trs


ga część pracy (aplikacyjne części rozdziałów 3, 4 i 5 oraz rozdziały 6, 7 i 8) poświęco

na jest obszernemu testowi praktycznej użyteczności proponowanego narzędzia teore

tycznego w różnorodnych i złożonych problemach grupowania danych, w tym grupo

wania dużych zbiorów dokumentów WWW. Test ten potwierdza słuszność tezy głów

nej sformułowanej w rozdziale 1.2.

W rozdziale 2 przedstawiono podstawowe informacje z zakresu wybranych rodza

jów sztucznych sieci neuronowych, a mianowicie przegląd architektur neuronowych 

sieci samouczących się i samoorganizujących się oraz algorytmów ich uczenia. Szcze

gólną uwagę w tym rozdziale zwrócono na sieci samoorganizujące się z jednowymia

rowym sąsiedztwem (ich struktura ma postać łańcucha neuronów) ze względu na to, że 

po części stały się one inspiracjądo opracowania struktury proponowanego modelu dy

namicznej sieci samoorganizującej się.

Rozdział 3 prezentuje nową, ogólną koncepcję grupowania danych bazującą na 

konstrukcji i analizie "drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór danych. Ponadto -  w 

ramach tej koncepcji -  przedstawione zostaną dwie metody grupowania danych, z któ

rych pierwszą można potraktować jako punkt wyjścia do drugiej. Pierwsza ze wspo

mnianych metod grupowania danych bazuje na rozwiązaniu -  z wykorzystaniem algo

rytmu genetycznego -  tzw. zadania komiwojażera. Problem optymalizacji zadania ko

miwojażera posiada wiele elementów wspólnych z problemem grupowania danych za 

pomocąsieci samoorganizującej się zjednowymiarowym sąsiedztwem. Następna część 

rozdziału prezentuje koncepcję grupowania danych bazującą na rozwiązaniu zmodyfi

kowanego zadania komiwojażera za pomocą neuronowej sieci samoorganizującej się z 

jednowymiarowym sąsiedztwem. Rozdział ten można traktowaćjako punkt wyjścia do 

dalszych rozważań prowadzących docelowo do idei dynamicznej sieci samoorganizują

cej sięjako efektywnego teoretycznego narzędzia grupowania danych.

W rozdziale 4 przedstawiono metodę grupowania danych będącą rozwinięciem po

dejścia zaprezentowanego w rozdziale 3 i wykorzystującego konwencjonalne sieci sa

moorganizujące się z jednowymiarowym sąsiedztwem. W rozdziale 4 zaproponowano 

uogólnienie konwencjonalnej sieci samoorganizującej się eliminujące jej określone 

mankamenty. Celem proponowanego uogólnienia jest umożliwienie jak najlepszego 

dopasowania się struktury sieci (łańcucha neuronów) do rozkładu skupisk w rozważa

nym zbiorze danych. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzono mechanizmy modyfikacji 

struktury sieci polegające na rozłączaniu (przy spełnieniu określonych warunków) łań
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cucha neuronów oraz ponownym łączeniu (również przy spełnieniu określonych wa

runków) wybranych, rozłączonych podłańcuchów neuronów. Sformułowano również 

wymienione wyżej warunki umożliwiające aktywację mechanizmów rozłączania i łą

czenia określonych podłańcuchów neuronów.

Rozdział 5 jest ostatnim z trzech kolejnych rozdziałów prezentujących ewolucję 

proponowanego w niniejszej pracy oryginalnego narzędzia teoretycznegojakim są -  w 

swej końcowej, najbardziej zaawansowanej i przedstawionej właśnie w rozdziale 5 po

staci -  tzw. dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe. Stanowią one dalsze 

uogólnienie podejścia przedstawionego w rozdziale 4. Sieci dynamiczne posiadająwbu- 

dowane nie tylko mechanizmy rozłączania neuronów na podłańcuchy oraz łączenia wy

branych podłańcuchów ale również bardzo istotny mechanizm automatycznego doboru 

liczby neuronów sieci znacząco wpływający na efektywność pracy systemu. W rozdzia

le 5 przetestowano również funkcjonowanie dynamicznych, samoorganizujących się 

sieci neuronowych w zagadnieniach grupowania danych z wykorzystaniem różnorod

nych, syntetycznych i rzeczywistych zbiorów danych. Docelowym -  w ramach niniej

szej pracy -  testem sieci dynamicznych są zagadnienia grupowania złożonych zbiorów 

dokumentów WWW przedstawione w rozdziałach 7 i 8.

W rozdziale 6 w zarysie przedstawiono wybrane metody przetwarzania dokumen

tów tekstowych i hipertekstowych prowadzące do budowy ich numerycznej reprezenta

cji, która może być następnie wykorzystywana przez różne algorytmy grupowania da

nych, a w szczególności przez proponowane w niniejszej pracy dynamiczne, samoorga

nizujące się sieci neuronowe. Scharakteryzowano tzw. model wektorowej reprezentacji 

zbioru dokumentów VSM (ang. Vector Space Model), przedstawiono wybrane metody 

redukcji jego wymiarowości oraz omówiono wybrane miary podobieństwa pomiędzy 

dokumentami tekstowymi i hipertekstowymi, wykorzystywane przez algorytmy grupo

wania danych.

Następne dwa rozdziały zawierają przykłady wykorzystania proponowanych, dy

namicznych sieci samoorganizujących się w dwóch praktycznych i złożonych proble

mach grupowania dużych zbiorów dokumentów WWW. I tak, rozdział 7 prezentuje 

wykorzystanie powyższego narzędzia teoretycznego w grupowaniu zbioru dokumentów 

WWW zawierających streszczenia raportów technicznych z różnych dziedzin nauki. 

Zbiór ten jest dostępny na stronie internetowej Department of Computer Science, 

University of Rochester (USA) (www.cs.rochester.edu/trs). Z kolei, w rozdziale 8
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przedstawiono rezultaty wykorzystania proponowanego narzędzia teoretycznego w gru

powaniu dużego -  zawierającego 19 997 elementów -  zbioru dokumentów Usenet News 

(wiadomości udostępnianych w ramach internetowego systemu grup dyskusyjnych 

Usenet) dostępnych m.in. na stronie internetowej School of Computer Science, Came- 

gie Mellon University (USA) (www-2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/theo- 

ll/www/wwkb) i zawierających zestawienie wiadomości (tzw. postów) z dwudziestu 

różnych gmp tematycznych. Dla systemów przedstawionych w rozdziałach 7 i 8 prze

prowadzono obszeme analizy porównawcze z wynikami stosowania szeregu innych, do 

pewnego stopnia alternatywnych, podejść do gmpowania dokumentów WWW. Wyniki 

analiz porównawczych zamieszczone są w końcowych częściach obu rozdziałów.

Rozdział 9 prezentuje krótkie podsumowanie pracy, wyszczególnienie najważniej

szych oryginalnych osiągnięć autora oraz przedstawia wybrane, istotne kierunki dal

szych badań nad dynamicznymi, samoorganizującymi się sieciami neuronowymi. Praca 

zawiera ponadto wykaz literatury oraz dwa dodatki zawierające ogólną charakterystykę 

zbiorów danych wykorzystywanych w rozdziałach 3, 4, 5, 7 i 8 (dodatek A) oraz listę 

(tzw. stop-listę) terminów niedozwolonych wykorzystywanych w procesie przetwarza

nia dokumentów WWW w rozdziałach 7 i 8 (dodatek B).
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2. Samouczące i samoorganizujące się sieci neuronowe

Sztuczne sieci neuronowe stanowią obecnie intensywnie rozwijającą się dziedzinę 

badań naukowych. Obok badań mających na celu modelowanie systemów nerwowych 

żywych organizmów (obszar m.in. biologii i neurofizjologii), znaczące miejsce zajmują 

badania w obszarze nauk technicznych, a przede wszystkim współczesnej informatyki. 

W tej dziedzinie sztuczne sieci neuronowe dobrze sprawdzają się w roli szeroko rozu

mianych systemów analizy i przetwarzania informacji, co z kolei wiąże się z posiada

niem przez nie szeregu ważnych własności. Sieci te posiadająm.in. zdolność do równo

ległego przetwarzania informacji, stanowiąuniwersalne układy aproksymacyjne odwzo

rowujące wielowymiarowe zbiory danych, posiadają zdolność uczenia się poprzez ad

aptację swych parametrów (i ewentualnie struktur) oraz potrafią uogólniać nabytą w 

procesie uczenia wiedzę; cechy te stawiająje wśród ogólnie pojętych "systemów inteli

gentnych".

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie w tematykę samouczących się oraz sa

moorganizujących się sztucznych sieci neuronowych. Sieci te -  o czym wspomniano 

już we Wprowadzeniu -  należą do kategorii sieci neuronowych uczonych bez nadzoru 

(bez nauczyciela), czyli w trybie, w którym wejściowym danym uczącym nie towarzy

szy jakakolwiek informacja o pożądanych odpowiedziach sieci. Sieci rozważanej kate

gorii, w trakcie uczenia, same doskonalą swoją zdolność rozpoznawania danych uczą

cych wykrywając określone cechy podobieństw pomiędzy nimi, natomiast po zakoń

czeniu fazy uczenia korzystają z tych cech do wyznaczania rozwiązań dla danych nie 

uczestniczących w uczeniu. Sieci samoorganizujące się, poza właściwościami sieci sa

mouczących się, posiadają również zdolność do uporządkowanej i zorganizowanej pre

zentacji powiązań pomiędzy wydobytymi cechami danych uczących, co pozwala na 

szerokie stosowanie ich w zakresie analizy i wydobywania wiedzy z danych.

Pierwsza część niniejszego rozdziału zawiera zarys historii sztucznych sieci neuro

nowych. Następnie przedstawiona jest charakterystyka samouczących się sieci neuro

nowych wraz z omówieniem metod ich uczenia. Z kolei, scharakteryzowano samoorga

nizujące się sieci neuronowe, również omawiając metody ich uczenia. Wybrane pro

blemy wizualizacji danych wielowymiarowych z wykorzystaniem sieci samoorganizu

jących się przedstawiono w końcowej części rozdziału. Omawiając sieci samoorganizu-
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jące się, bardziej szczegółowo potraktowano sieci z jednowymiarowym sąsiedztwem. 

Sieci te stanowiąbowiem koncepcyjnąbazę prezentowanego w niniejszej pracy orygi

nalnego modelu dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej, wykorzystanego 

w systemach grupowania danych (analizy skupień) w złożonych, wielowymiarowych 

zbiorach danych. Ogólna koncepcjajak i szczegółowa implementacja powyższego po

dejścia będąstopniowo rozwijane w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.

2.1. Wprowadzenie

Badania dotyczące sztucznych sieci neuronowych są prowadzone od lat 40-tych XX 

wieku. Opracowanie formalnych podstaw teorii tych sieci zostało zapoczątkowane w 

1943r. pracą Warrena McCulloch'a i Waltera Pitts'a [68], która wprowadziła po raz 

pierwszy matematyczny opis komórki nerwowej oraz powiązała go z tematyką przetwa

rzania informacji. W proponowanym modelu -  przedstawionym na rys. 2.1 -  sygnal 

wyjściowy y>j j -tego neuronu sieci neuronowej o n wejściach x { , x 2 , . . . , x n oraz m wyj

ściach y , , y 2 , . . . ,  y m ,  jest określony następująco [79]:

y j= f d L w j i X i )  = f ( r f x ) ,  j  = \,2,...,m, (2.1)
J = 1

przy czym W j i  sąwspółczynnikami wagowymi łączącymi i-te wejście sieci z wyjściem 

y-tego neuronu; w notacji wektorowej, x  =  ( x , ,  X 2 , . . . , x n )T i W j  =  ( w jX ,  W y 2  , . . . ,  w jn ) T ■

Funkcja /  jest tzw. funkcją aktywacji neuronu i może przyjmować różne postacie. 

W pierwotnym modelu komórki neuronowej była to funkcja typu skokujednostkowego.

Rys. 2.1. Model komórki neuronowej

Opis (2.1), wykorzystywany do dziś w większości modeli sieci neuronowych, wy

korzystał Donald Hebb w 1949r. W swoich badaniach opublikowanych w pracy [40] 

Hebb odkrył, że połączone w strukturę neurony mogą przechowywać większą ilość in

formacji i jako pierwszy zaprezentował metodę uczenia sieci polegającą na zmianie



wartości wag połączeń między neuronami, tzw. regułę Hebba. Stwierdził on na podsta

wie obserwacji, że jakość połączenia dwóch neuronów jest proporcjonalna do liczby 

efektywnych przepływów sygnału pomiędzy nimi. W praktyce oznacza to, że waga po

łączeń międzyneuronowych jest wzmacniana przy stanach uaktywnienia neuronów. W 

modelu Hebba przyrost wagi AWji w procesie uczeniajest proporcjonalny do iloczynu

sygnałów wyjściowych neuronów połączonych wagą Wj i :

Wji {k +1) = Wji (k) + Tjyi {k)yj {k) , (2.2)

gdzie k oznacza kolejną iterację uczenia, zaś Tj jest współczynnikiem uczenia.

W latach 50-tych XX wieku rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju badań na

ukowych nad sieciami neuronowymi. W latach 1958-61 Frank Rosenblatt opublikował 

prace [85, 86], w których przedstawił teorię dynamicznych systemów neuronowych 

modelujących mózg, opartąo perceptronowy model komórki neuronowej. Prace te były 

rezultatem badań prowadzonych od 1957r. w Cornell Areonautical Laboratory nad sie

cią perceptronową, której zadaniem było rozpoznawanie znaków. Proponowany przez 

niego preceptronowy model komórki nerwowej wykorzystywał funkcję aktywacji typu 

skoku jednostkowego. W 1960r. Bernard Widrow i Marcian Hoff stworzyli pierwszy 

model sieci neuronowej MADALINE (ang. Many ADALINEs), złożonej z elektroche

micznych (zawierających elektrochemiczne, analogowe pamięci "Memistor") elemen

tów ADALENE (ang. ADAptive LINEar combiner), w których zastosowana została li

niowa funkcja aktywacji. Do uczenia sieci wykorzystali tzw. regułę Widrowa-Hoffa 

[109, 110] minimalizującą błąd średniokwadratowy (ang. Least Mean Square, LMS) 

pomiędzy pożądanymi a aktualnymi odpowiedziami sieci. Systemy bazujące na sieci 

MADALINE oferowane były komercyjnie i wykorzystywane m.in. w adaptacyjnym 

przetwarzaniu sygnałów pochodzących z radarów, sonarów, modemów i linii telefo

nicznych [98].

Badania dotyczące sztucznych sieci neuronowych zostały mocno zahamowane po 

publikacji w 1969r. pracy Marvina Minsky’ego i Seymoura Paperta [74], która zawiera

ła krytykę możliwości jednowarstwowych sieci perceptronowych wraz z formalnym 

dowodem na bardzo ograniczony zakres ich zastosowań oraz uogólnienie tej krytyki na 

sieci wielowarstwowe. Lata 70-te XX wieku to okres mniej dynamicznego choć istot

nego wkładu w rozwój teorii i zastosowań sieci neuronowych. Do ważniejszych osią

gnięć tego okresu można zaliczyć pracę Shun-Ichi Amari z 1972r. [1] nad metodami
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uczenia sieci z elementami progowymi oraz pracę J. Werbosa z 1974r. [108], w której 

podał on zasadę nowej metody uczenia sieci wielowarstwowych, tzw. algorytm propa

gacji wstecznej, doceniony dopiero kilkanaście lat później. Na uwagę zasługująprace z 

1977r. Jamesa Andersona [2] i Teuvo Kohonena [53, 57], którzy prowadzili równolegle 

badania nad pamięciami asocjacyjnymi. Znaczny wkład do badań sieci neuronowych 

wnieśli również Stephen Grossberg i Gail Carpenter opracowując szereg nowych mode

li sieci, w tym teorię adaptacyjnych sieci rezonansowych ART (ang. Adaptive Resonan

ce Theory) [9, 10, 37, 38] oraz prace Kunihiko Fukushimy [22, 23] nad architekturąsie- 

ci z dwuwymiarowymi warstwami zwaną neokognitronem zastosowaną do rozpozna

wania obrazów. Dopiero lata 80-te XX wieku, w których ponownie odkryto algorytm 

propagacji wstecznej oraz wykazano jego efektywność w uczeniu złożonych, wielowar

stwowych, nieliniowych sieci neuronowych oraz w których nastąpił wyraźny rozwój 

technologii układów o wielkim stopniu scalenia (VLSI) rozpoczynają drugi okres dy

namicznego rozwoju badań nad sztucznymi sieciami neuronowymi i ich zastosowania

mi. W tym czasie tworzą się nowe, odrębne nurty badań naukowych w tej dziedzinie, 

m.in. badania nad nieliniowymi sieciami wielowarstwowymi [67, 79, 91, 98, 112], sie

ciami ze sprzężeniem zwrotnym (rekurencyjnymi) [43, 44, 45, 62, 79, 98, 112] oraz sie

ciami samouczącymi i samoorganizującymi się [19, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 98, 99, 112].

Badania dotyczące neuronowych sieci samoorganizujących się (ang. self-organizing 

neural networks) rozwinął Teuvo Kohonen m.in. pracami [54, 55, 56, 57] opublikowa

nymi na początku lat 80-tych minionego wieku. Sieci samoorganizujące się są szcze- 

gólną("wyższą") formąsieci samouczących się, czyli sieci których proces uczenia prze

biega samodzielnie, bez nadzoru z zewnątrz. Sieci samouczące się są w stanie samo

dzielnie kojarzyć ze sobą podobne dane uczące, bez dodatkowej informacji o ich przy

należności do poszczególnych klas. Sieci samoorganizujące się dodatkowo potrafiąwy- 

dobywać wspólne własności danych uczących w postaci tzw. mapy cech. Stąd też pew

ne odmiany tych sieci nazywane sąsamoorganizującymi się mapami cech (ang. SOM - 

Self-Organizing Maps o f features). Kolejne prace Kohonena publikowane w latach 90- 

tych XX wieku [58, 59] i podsumowujące rezultaty jego badań, stanowią teoretyczne 

fundamenty sztucznych, neuronowych sieci samoorganizujących się.
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W dalszej części niniejszego rozdziału w zarysie przedstawione zostanąteoretyczne

podstawy neuronowych sieci samouczących i samoorganizujących się oraz omówione

zostaną najważniejsze metody ich uczenia. Szczególny nacisk położony będzie na sieci



samoorganizujące się z jednowymiarowym sąsiedztwem, na podstawie których został 

opracowany, w ramach niniejszej pracy, oryginalny model dynamicznej, samoorganizu

jącej się sieci neuronowej.

2.2. Samouczące się sieci neuronowe oraz metody ich uczenia

Neuronowe sieci samouczące się należą do rodziny sieci nie wymagających nadzo

ru podczas uczenia. Sieci te są w stanie samodzielnie wykrywać -  w fazie uczenia -  

istotne cechy powiązań pomiędzy danymi uczącymi, aby następnie wykorzystywać tę 

wiedzę do odpowiedniego zaklasyfikowania nowych danych, nie przetwarzanych w fa

zie uczenia. Mechanizmy uczenia samodzielnego mogą być zastosowane w sieciach o 

różnej architekturze. Ze względu jednak na proponowany w ramach niniejszej pracy 

oryginalny model dynamicznej sieci samoorganizującej się bazujący na strukturze jed

nowarstwowej sieci neuronowej (przedstawionej na rys. 2.2), dalsze rozważania doty

czące metod uczenia nienadzorowanego zostaną przedstawione z wykorzystaniem jed

nokierunkowych ijednowarstwowych sieci neuronowych.

2.2.1. Charakterystyka sieci samouczących się

W strukturze jednowarstwowej przedstawionej na rys. 2.2 każdy węzeł wejściowy 

sieci X i ( i  =  1,2,...,« ) połączony jest z m neuronami tworzącymi warstwę sieci za po- 

mocąwag Wji ( j  = 1,2,..., m ). Węzły wejściowe X 1 nie tworząoddzielnej warstwy, 

gdyż nie zachodzą w nich żadne procesy obliczeniowe. Sygnały wejściowe X i przepły

wają w jednym kierunku od wejścia do wyjścia sieci. Sygnały wyjściowe y- wyzna

czane sąwedług zależności (2.1) przy założeniu liniowej funkcji aktywacji.
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Rys. 2.2. Strukturajednokierunkowej ijednowarstwowej sieci neuronowej
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Istotnym czynnikiem decydującym o stopniu przydatności sieci neuronowej w 

ogólnie rozumianych systemach "inteligentnych" jest proces jej uczenia, który zachodzi 

w wyniku niezależnego i jednoczesnego pobudzania wszystkich neuronów sieci w trak

cie prezentacji kolejnych próbek danych uczących. W czasie trwania tego procesu ro

śnie zróżnicowanie wektorów wagowych neuronów proporcjonalnie do zróżnicowania 

wektorów danych uczących. Tworzą się neurony lub grupy neuronów specjalizujące się 

szczególnie aktywnym reagowaniu na określone dane uczące. W ogólnym przypadku, 

można wyodrębnić dwa warianty realizacji procesu uczenia sieci, wiążące się z kolejno

ścią podawania wektorów danych uczących X1, / = \,2,...,L na wejścia sieci w kolej

nych iteracjach procesu uczenia (iteracja oznacza jednokrotne przeliczenie jednego 

wektora danych uczących; k oznacza numer kolejnej iteracji, k - 1,2,..., &max):

• wariant zdecydowanie dominujący w wielu zastosowaniach i polegający na poda

waniu wektorów danych uczących w L-elementowych cyklach zwanych epokami 

uczenia (epoka oznacza jednokrotne przeliczenie wszystkich L wektorów danych 

uczących; e oznacza numer kolejnej epoki, e = 1,2,..., emax; kmax = L ■ emax); możliwe 

są tu dwa rozwiązania:

-  podawanie -  w ramachjednej epoki -  kolejnych wektorów danych uczących X1, 

/ = 1,2,..., Z-; wówczas

JC(A^) ^ k - L - ( e - 1)’ ^  l » 2 ) - " > ^ ma x ’ ^  l j2 , . . . ,6 n a x >  ^max ^ ’ ^max’ ( ^ -^ )

przy czym *(&) oznacza wektor danych uczących przetwarzany w A>tej iteracji, 

(  & -I^zaś e = \ + int -----  (int jest operatorem zaokrąglającym w dół liczbę rzeczy-
V L )

wistądo najbliższej liczby naturalnej),

-  podawanie -  w ramachjednej epoki -  losowo wybieranych i nie powtarzających 

się wektorów danych uczących X1 , / e {\,2,...,L}; wówczas x(k) -  x,  (w tym 

przypadku mówi się również o uczeniu z tzw. mieszaniem danych uczących),

• wariant znacznie rzadziej stosowany i polegający na podawaniu -  w kolejnych ite

racjach procesu uczenia -  losowo wybieranych (z możliwością powtarzania się) 

wektorów danych uczących bez wyodrębniania cykli w postaci epok w procesie 

uczenia sieci.

Proces uczenia sieci neuronowej kończy się po przeliczeniu założonej z góry liczby ite

racji &max (lub równoważnej jej -  w uczeniu cyklicznym -  liczby epok emax ) albo w sy-



tuacji, gdy łączne korekty wektorów wagowych nie przekraczająprzyjętego z góry, mi

nimalnego progu.

W następnej części niniejszego rozdziału przedstawione zostaną wybrane techniki 

uczenia sieci samouczących się, a tymczasem -  celem bliższego zilustrowania tego pro

cesu -  na rys. 2.3 przedstawione zostały rezultaty przykładowego eksperymentu z wy

korzystaniem syntetycznego zbioru 250 punktów na płaszczyźnie (reprezentowanych 

przez czame kropki na rys. 2.3). Rysunek ten przedstawia również położenia wektorów 

wagowych (reprezentowanych przez niebieskie kwadraciki) sieci neuronowej składają

cej się z 50 neuronów (struktura sieci jak na rys. 2.2, przy czym n = 2 , a m -  50) po 

zakończeniu wybranych epok uczenia; w eksperymencie zastosowano klasyczną regułę 

uczenia konkurencyjnego WTA omówionąw podrozdziale 2.2.3.1). Ostateczny rezultat 

uczenia sieci neuronowej po zakończeniu z góry zadanej maksymalnej liczby 

ema\ = 100 epok uczenia przedstawionyjest na rys. 2.3d. Warto zauważyć, że w wyni

ku uczenia sieci neuronowej wektory wagowe większości jej neuronów zostały roz

mieszczone w trzech różnych obszarach płaszczyzny, w których występuje stosunkowo 

większa -  niż w pozostałych obszarach -  koncentracja wektorów danych uczących 

(punktów). Można przyjąć, że rozważane tu neurony sieci wyspecjalizowały się w re

agowaniu na dane uczące należące do trzech różnych grup, z których każda zawiera da

ne o podobnych do siebie cechach.

W procesie uczenia neuronowej sieci samouczącej się, minimalizowany jest błąd 

aproksymacji E, L wektorów danych uczących za pomocą m wektorów wagowych neu

ronów sieci (m < L , a zazwyczaj m «  L ); błąd aproksymacji definiowany jest nastę

pująco:

1 L
E = - Z  mm d(x , , W: ) ,  (2.4)L /=I j=\,2,...,m J V '

przy czym d( xh Wj ) jest określoną miarą odległości (patrz podrozdział 2.2.3.1) po

między /-tym wektorem uczącym X1 (/ = l,2,...,Z), a wektorem wagowym Wj j- tego 

neuronu ( j  = l,2,...,m). Wartość błędu aproksymacji E w kolejnych epokach procesu 

uczenia sieci dla problemu z rys. 2.3 przedstawiono na rys. 2.4.

Istnieją dwa podstawowe mechanizmy uczenia nienadzorowanego: uczenie bazują

ce na regule asocjacji Hebba oraz uczenie wykorzystujące mechanizm współzawodnic

twa neuronów sieci. Oba podejścia zostaną krótko omówione w dalszej części niniej

szego rozdziału.
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a) b)

c) d)

Rys. 2.3. Przebieg samodzielnego uczenia się sieci neuronowej: początek uczenia (a), 

stan sieci po pierwszej (b), trzeciej (c) i ostatniej (setnej) epoce uczenia (d)

Rys. 2.4. Przebieg błędu aproksymacji E  dla problemu z rys. 2.3



2.2.2. Uczenie nienadzorowane bazujące na regule asocjacji Hebba
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Reguła asocjacji Hebba zaproponowana w [40] jest pierwszą, uniwersalną metodą 

uczenia sieci o różnych strukturach i różnych funkcjach aktywacji neuronów. Metoda ta 

może być stosowana zarówno do uczenia nienadzorowanego jak i uczenia pod kontrolą 

nauczyciela [79]. Ze względu na tematyczny zakres niniejszej pracy (dotyczący neuro

nowych sieci samouczących i samoorganizujących się), w zarysie przedstawiona zosta

nie klasyczna reguła Hebba, z położeniem nacisku na uczenie nienadzorowane. W dal

szej części rozdziału krótko omówione zostaną najważniejsze modyfikacje metody 

Hebba: reguła Oji, reguła Sangera oraz odmiana klasycznej reguły Hebba, jakąjest tzw. 

uczenie antyhebbowskie.

2.2.2.1. RegułaHebba

Klasyczna metoda uczenia według reguły Hebba została opracowana na podstawie 

obserwacji biologicznych komórek nerwowych a w szczególności w oparciu o spostrze

żenie, że połączenie między dwoma neuronami jest wzmacniane jeśli oba neurony są 

równocześnie pobudzone, natomiast w przeciwnym przypadku połączenie to jest osła

biane [43, 79]. Metoda ta określanajest również mianem uczenia korelacyjnego (ang. 

correlation learning), ponieważjej celemjest zmiana wag sieci w taki sposób, aby uzy

skać jak najlepszą korelację pomiędzy sygnałami wejściowymi, a sygnałami wyjścio

wymi. Zmiany wartości wag Wjj j - tego neuronu w kolejnych iteracjach procesu ucze

nia, można formalnie przedstawić następująco:

Wji(k + l) = Wj;(k) + Awji(k), i = 1,2,..., n , j  = 1,2,..., m , (2.5)

gdzie k oznacza numer iteracji {k = 1,2,..., Armax), a Aw-(k)  jest funkcją sygnału wej-

ściowegoX1 (k) oraz sygnału wyjściowego y>j{k). W klasycznej metodzie Hebba funk

cja Aw^(k)  mapostać:

AWj i ( k )  =  j | - X | ( k ) - y j ( k ) ,  (2 .6)

przy czym rj jest współczynnikiem uczenia wyznaczającym intensywność zmian wek

torów wagowych neuronów. W uczeniu nadzorowanym sygnał wyjściowy yj{k)  zosta

je zastąpiony sygnałem pożądanym dj(k) reprezentującym pożądanąodpowiedźy'-tego 

neuronu; wówczas:

Aw,-,- (k) = rj • Xj (k) ■ dj  {k) . (2.7)



Wadą klasycznej reguły Hebba jest wykładniczy wzrost wartości wag przy wielo

krotnej prezentacji tej samej próbki danych uczących Xi , wynikający z dodatniego

sprzężenia zwrotnego w zamkniętym obwodzie przepływu sygnałów. Silne sygnały 

wejściowe pobudzają neurony w większym stopniu, co z kolei powoduje powstawanie 

dużych wartości sygnałów wyjściowych przekazywanych z powrotem do wejścia sieci. 

Niekorzystnym następstwem tego zjawiskajest szybkie "nasycanie się" sygnałów wyj

ściowych neuronów. W celu ograniczenia jego skutków można stosować zmodyfiko- 

wanąfunkcję Aw-(k) \

Awji(k) = T] • *, (k) • y } (k) -  Y • Wji(k) ■ y } (k) , (2.8)

gdzie Y jest tzw. współczynnikiem zapominania [79]. Modyfikacja ta zakłada bezpo

średni wpływ sygnału wyjściowego y>j na wartość wektora wagowego oraz ujemną

wartość aktywacji neuronu dla stosunkowo małych sygnałów wyjściowych, spełniają

cych warunek:

*(.(£ )< --w ,.(£ ). (2.9)
V

Optymalna wartość współczynnika zapominania y  umożliwia powstrzymanie niekon

trolowanego wzrostu wartości wag neuronów i zapewnia stabilność procesu uczenia. 

Jednakjej właściwy dobórjest stosunkowo trudny i zależy od konkretnego problemu.

2.2.2.2. Reguła Oji

Inną modyfikację klasycznej reguły Hebba -  mającą również na celu stabilizację 

procesu uczenia -  zaproponował Erkki Oja w pracach [76] i [77], odpowiednio dla sieci 

z liniowymi i nieliniowymi funkcjami aktywacji neuronu. Dla neuronów liniowych 

funkcja Awjt{k) zostałaprzezniegozdefiniowananastępująco:

AWji (k) = T] ■ yj  (k) ■ [xt {k) -  yj  (k) ■ Wji(k)]. (2.10)

Można wykazać, że reguła (2.10) wprowadza mechanizm wymuszający stopniową 

normalizację wektora wag każdego z neuronów w miarę postępu procesu uczenia. Aby 

przedstawić -  w zarysie -  wyprowadzenie powyższego faktu, należy rozważyć wektor 

AWj przyrostów wag dlay-tego neuronu sieci ( j  = l,2,...,m). Zależność (2.10) przyj

muje w tym przypadku postać:
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Awj  (k) = Tj ■ y. (k) • [x(k) -  yj (k) ■ Wj  (&)], (2.11)
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przy czym wszystkie wektory w (2.11) są wektorami kolumnowymi, tzn. np. 

x = (x\ ,x2,—,xn)T (analogicznie Aiv7- i Wj ). W związku z tym, że następujący w 

(2.11) sygnał wyjściowy yj(k) j -tego liniowego neuronu ma postać

y j (k) = YJwji{k)-x i {k) = x T{k)-wj {k) = w TJ {k)-x{k) ,  (2.12)
1 = 1

można wykazać [79], że po wykonaniu odpowiednich przekształceń zależność (2.11) 

przyjmie postać:

AWj (k) = Tj • [I -  Wj (k) ■ w]  (*)] • x(k)  • XT {k) ■ Wj {k) , (2.13)

przy czym I oznacza macierz jednostkową. Stabilny proces uczenia sieci wymaga, aby 

po wykonaniu dostatecznie dużej liczby iteracji algorytmu uczenia (dla dostatecznie du

żych k), spełniony został warunek

||Aw,.(*)||=0, (2.14)

gdzie II H oznacza normę euklidesową (patrz podrozdział 2.2.3.1). Można wykazać 

[79], że spełnienie warunku (2.14)jest równoważne następującej zależności:

Il W7-(^)H=I. (2.15)

Zależność (2.15) dowodzi, że reguła Oji -  w końcowym etapie uczenia sieci -  ogranicza 

normę (długość) wektora wagowego dojedności, cojest równoznaczne z ograniczeniem 

maksymalnej wartości wag sieci w końcowym, ustalonym staniejej uczenia.

Dla neuronów nieliniowych, uogólniona reguła Oji ma postać następującą:

Arv7 (k) = 7j • [I -  rv7. (*) • rvJ (*)] ■ x(k) ■ L[xT(k) ■ Wj (A:)], (2.16)
T Tgdzie funkcja L[x (k)-Wj(k)] jest odpowiednikiem wyrażenia x  (A:)->v7(A:)wystę-

pującego w zależności (2.13) i wynika z istnienia nieliniowej funkcji aktywacji neuro

nu. Funkcja L{u) defmiowanajest za pośrednictwem funkcji aktywacji f {u)  neuronu 

w następujący sposób:

L(u) = - ^ ^ ~ .  (2.17)
2 du

Przykładowo, dla neuronu z funkcją aktywacji f {u)  = tgh(w), funkcja L(u) ma postać 

L(u) = tgh(w) [ l - tg h 2(w)]. W szczególnym przypadku, dla neuronu z liniowąfunkcją 

aktywacji f ( u )  = u ,  funkcja L(u) = u ,  co sprowadza zależność (2.16) do wyrażenia 

(2.13) obowiązującego dla neuronów liniowych.



2.2.2.3. Reguła Sangera
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W sieciach ze znaczną liczbąneuronów i węzłów wejściowych zastosowanie reguły 

Oji wymaga dużych mocy obliczeniowych, co sprawia, że jest ona mało atrakcyjna do 

stosowania w praktycznych rozwiązaniach. Lepsze wyniki można uzyskać stosując -  

dla neuronów z liniowymi funkcjami aktywacji -  regułę proponowaną przez Terence 

Sangera w pracy [94], w której postać funkcji AWjj(K) została sformułowana następują

co:

AWji(k) = Tj • y}(k) ■ [Xi(k) -  £  (yh (k) ■ whi(*))]. (2.18)
h=\

Przyjmując oznaczenia:

x'ji W) = x i ( k ) - Y . ( y h(k)-whi(k)) oraz x ,J = (x'Jl ,x'J2 ,...,x'jn )T, (2.19)
h=1

formuła (2.18) przyjmie wektorowąpostać analogicznądo reguły Oji (2.11):

AWj (K) = T] • yj{k)-[x'j  (k) -  y j (k) ■ Wj (K)]. (2.20)

Reguła Sangera pozwala na stosowanie prostszych i szybszych procedur oblicze

niowych, głównie ze względu na rekurencyjny sposób wyznaczania wektora x ' ■ (k) dla

j -tego neuronu sieci na podstawie jego odpowiednika dla neuronu o numerze o jeden 

mniejszym (y -1 ) :

J*(fc), dla j  = \,
X j ^  jjc 'y - iW -^ - iW -M ’y-iW, dla j  = 2,3,.-,m. 2̂'2^

Podobnie jak reguła Oji, również algorytm Sangera wprowadza normalizację wek

torów wagowych neuronów sieci w kolejnych iteracjach procesu uczenia. Proces ten 

przebiega podobnie w obu metodach, jednak przewagą reguły Sangera jest mniejsza 

ilość czasochłonnych obliczeń, a zatem większa szybkość uczenia sieci.

2.2.2.4. Uczenie antyhebbowskie

Uczenie z wykorzystaniem klasycznej reguły Hebba wprowadza nieograniczony 

wzrost wag i bez dodatkowych modyfikacji zazwyczaj jest niestabilne. Alternatywątej 

metodyjest uczenie dekorelacyjne inaczej zwane antyhebbowskim, w którym siła połą

czenia pomiędzy neuronami wzrastajeżeli sygnały: wejściowy i wyjściowy sązdekore- 

lowane (tzn. jeśli jeden z nich jest w stanie pobudzenia, to drugi jest w stanie przeciw-



nym ("zgaszenia")). Metodę uczenia antyhebbowskiego wyróżnia nieco inna niż w re

gule Hebba postać funkcji AWjj(k) dla uczenia nienadzorowanego (por. (2.6)):

Awji (k) = -rj • x,. (k) ■ y>j {k) (2.22)

oraz, analogicznie, dla uczenia nadzorowanego (por. (2.7)):

Awji (k) = -rj ■ X i (k) • d j  {k) . (2.23)

Uczenie antyhebbowskie nie wprowadza nieograniczonego wzrostu wag neuronów sieci 

ijest stabilne bez żadnych dodatkowych modyfikacji reguł (2.22) i (2.23) [79].

2.2.3. Uczenie nienadzorowane typu konkurencyjnego

Proces samodzielnego uczenia prowadzi do wzmacniania wrodzonych "skłonności" 

neuronów -  nabytych podczas wstępnej, losowej inicjalizacji wektorów wagowych sieci 

-  do rozpoznawania poszczególnych danych uczących. Może się zdarzyć, że po losowej 

inicjalizacji wektorów wagowych sieci kilka neuronów będzie wykazywać wrodzoną 

"skłonność" do rozpoznawania tej samej klasy danych uczących. Uczenie z wykorzy

staniem reguły Hebba wzmacnia te skłonności jednocześnie we wszystkich neuronach, 

co prowadzi do niekorzystnego zjawiska rosnącej uniformizacji, czyli braku zróżnico

wania zachowań neuronów sieci. Zjawisko to zostaje ograniczone po wprowadzeniu do 

procesu uczenia mechanizmu konkurencji pomiędzy neuronami.

Typowy mechanizm konkurencji pozwala na wzmacnianie wag tylko jednego neu

ronu sieci, którego wrodzone "skłonności" do rozpoznawania prezentowanej próbki da

nych uczących są największe. Pozostałe neurony są zmuszone do doskonalenia swoich 

umiejętności rozpoznawania w odniesieniu do pozostałych danych uczących. W wyniku 

konkurencji proces samodzielnego uczenia może być bardziej skuteczny i ekonomiczny 

[99]. W sieciach uczonych z wykorzystaniem algorytmów typu konkurencyjnego, in

formacja gromadzona przez sieć reprezentowana jest przez wartości wektorów wago

wych neuronów sieci. Z tego względu zarówno postać funkcji aktywacji neuronówjak 

i obliczane najej podstawie wartości sygnałów wyjściowych y  - sieci majądrugorzędne 

znaczenie.

W dalszej części niniejszego rozdziału omówiony zostanie klasyczny algorytm 

uczenia konkurencyjnego oraz jego odmiana dopuszczająca adaptację wag nie tylko
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neuronu zwycięskiego, ale również pewnej liczby neuronów będących w jego najbliż

szym sąsiedztwie (w sensie określonej definicji tego pojęcia).
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2.2.3.1. AIgorytmWTA

Klasyczny algorytm uczenia konkurencyjnego zwany inaczej algorytmem WTA 

(ang. Winner Takes AlF) zakłada, że procesowi adaptacji wag w danej iteracji procesu 

uczenia podlega tylkojeden neuron, dla którego odległość (w sensie określonej definicji 

tego pojęcia) jego wektora wagowego od wektora danych uczących prezentowanego 

sieci w tej iteracji jest najmniejsza. Wektor wagowy takiego neuronu -  określanego 

mianem "zwycięzcy" -  spełnia następującązależność:

d{xt , Wj )= min d ( x , , w ) ,  r2 241
x j '  = l,2 ,...,M  V * '

gdzie d(x,,  n>j ) jest miarąodległości pomiędzy I-tym wektorem uczącym X1, a wek

torem wagowym Wj neuronu zwyciężającego o numerze j x podczas prezentacji sieci 

wektora X1.

Stosowane są różne miary odległości pomiędzy wektorami w przestrzeni iK"; 

głównie, bazują one na pojęciu tzw. normy i różnych jej definicjach. Norma || x  ||

( x  e 9ł") jest nieujemną liczbą rzeczywistą reprezentującą ogólnie pojętą długość wek

tora x. Na uwagę zasługuje klasa tzw. norm Lp , na bazie których definiowane są różne

miaryodległości d(ax,a2) pomiędzydwomawektorami ax i a2 ( ax,a2 eiK"):

i
( n V

dL1S ai>"2) =  h - * 2 l L  = Z\au- a 2i\P P, P>  1 . (2 -25)
' p v'=i )

W klasie miar odległości (2.25), szczególną rolę odgrywają przypadki dla p  = \, 

p  = 2 oraz p  = oo :

-  tzw. odległość Hamminga ( p  = 1):

dL,{a\ ^ 2) = \ax- a 2\ = t \ a u - a 2i\, (2.26)
M /=1

-  tzw. odległość euklidesowa ( p  = 2 ):

dL2(a\ ’a 2) = d (a \ ’a 2 ) = l a \ ~ a l \  -  J ^ l a U ~ a 2i\2 = ^ K - * 2 , ) 2 . (2.27)
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-  tzw. odległość Czebyszewa ( p  =  oo ):

d L „ ( a \ > a  2 )  =  K ~ " 2 | L  = ™ X \a U ~ a 2i \ -  (2.28)
*  i=l,2,...,n

Ostatni przypadek wynika z wyrażenia (2.25) na podstawie poniższej zależności:

_^

lim Y.\au - a 2i\P P= max\au - a 2i\. (2.29)
P ^ ° ° y , - = i  y  i=\,2,...,n

Warto podkreślić, co już odnotowano w wyrażeniu (2.27), że w dalszych rozważa

niach -  o ile nie będzie to wyraźnie zaznaczone -  pod pojęciem miary odległości d bę

dzie rozumiana odległość w sensie normy euklidesowej, a pod pojęciem normy ||-|| -  

norma euklidesowa.

Istotnym problemem, związanym nie tylko ze stosowaniem rozważanego algorytmu 

WTA, ale z uczeniem -  w szerokim tego słowa znaczeniu -  sieci samouczących i sa

moorganizujących sięjest problem normalizacji wektorów. Wykazano, że proces ucze

nia prowadzi do spójnego podziału przestrzeni danych uczących, jeśli wektory danych 

uczących lub wektory wagowe sieci podlegająnormalizacji [79]. Badania eksperymen

talne potwierdziły potrzebę stosowania normalizacji wektorów szczególnie przy małych

wymiarach przestrzeni 5R", np. dla n -  2 i n -  3 (przy wzroście wymiarowości prze

strzeni, rola normalizacji maleje). W związku z tym, że operowanie na znormalizowa

nych wektorach danych uczących wymusza stopniową normalizację wektorów wago- 

wych (te ostatnie nadążająza wektorami uczącymi w procesie uczenia), warto rozważyć

problem normalizacji wektorów danych uczących. Niech x  = (xl ,x2,...,xn)T oznacza

oryginalny wektor danych uczących (przed normalizacją), a x  = {xx, x 2,...,xn)T -  jego 

odpowiednik po normalizacji. Najprostszy sposób normalizacji jest następujący:

X j X i
X i = ^ ^ =  , -, i' = l,2,...,w.

IM I  M ^  (2.30)
J Z x h
VA=i

Zasadniczą wadą metody (2.30) jest to, że dwa wektory jc o różnych długościach

ale tym samym kierunku i zwrocie w przestrzeni iR" są reprezentowane -  po przeska- 

lowaniu -  przez identyczne wektoryjednostkowe x. Aby temu zapobiec stosuje się inną 

metodę normalizacji, zakładającą zwiększenie wymiaru przestrzeni wektorów po nor

malizacji ojeden (tym razem x  = (x\ ,x2,--.,xn, xn+x)T). Pierwszych n składowych wek-
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tora x  uzyskuje się poprzez liniowe przeskalowanie do przedziału [-1,1] odpowiadają

cych im składowych wektora jc :

Xi . _ , «Xi -  _ 5 i - l ,2, . . . ,n,  f2^1^max || jc, K̂ -J l )
l=\,2,...,L

przy czym X 1, I  = \ , 2 , . . . , L  jest zbiorem wszystkich oryginalnych wektorów uczących

«  2

(łatwo zauważyć, że Y x f  <1). Dodatkową "sztuczną" składową(o numerze « + 1)
i=i

wektorajcwyznacza się następująco:

X M  =  ± J  l - | x f ;  (2 .3 2 )

J n+1 , jn n ~
^ x f  = J Y x f  +1 ~ Y xf  =1, czyli uzyskuje się
i=i V /= i i=i

znormalizowany {n + 1 )-wymiarowy wektor x  odpowiadający oryginalnemu wektorowi 

.v  .

W procesie uczenia sieci -  bazującym na współzawodnictwie neuronów -  algorytm 

uczenia dokonuje takich "przesunięć" wektorów wagowych sieci w przestrzeni wekto

rów danych uczących, aby minimalizować łączny błąd aproksymacji E wektorów wej

ściowych X 1 (/ = l,2,...,Z) przez wektory wagowe Wj  neuronów (o numerach j x  )

zwyciężających we współzawodnictwie, gdy wektory X 1 sąpodawane na wejścia sieci.

Stosując euklidesowąmiarę odległości (2.27) pomiędzy wektorami, błąd ten można wy

razić następująco:

E = y  I  d {X1, Wj ) = j  Y  I k  -  w>j ||. (2.33)
L  i = i Jx  L  i= i

Problem minimalizacji błędu aproksymacji E poprzez wyznaczanie odpowiedniego 

zestawu wektorów wagowych Wj sieci można potraktować jako -  bazującą na samo-

uczących i samoorganizujących się sieciach neuronowych -  odmianę problemu wyzna

czania optymalnych wektorów tzw. książki kodowej (ang. codebook vectors) w zagad

nieniach tzw. kwantyzacji wektorowej (ang. vector quantization).

W trakcie trwania procesu uczenia sieci neuronowej wektory wagowe neuronów 

zwycięskich podlegają adaptacji zgodnie z regułą zaproponowaną przez T. Kohonena 

[54,55,56, 57,58, 59]:



2. Samouczące i samoorganizujące się sieci neuronowe 40

Wjx (k +1) = Wjx (k) + Tj(k) ■ [x(*) -  Wjx (*)], (2.34)

gdzie j x jest numerem neuronu zwyciężającego (w sensie warunku (2.24)) we współ

zawodnictwie neuronów przy prezentacji wektora danych uczących x(k)  w A>tej itera

cji procesu uczenia zaś rj{k) jest współczynnikiem uczenia w tej iteracji.

Algorytm WTA dokonuje podziału przestrzeni danych wejściowych na "strefy 

wpływów" poszczególnych neuronów. Po zakończeniu uczenia, w fazie wykorzystania 

sieci, odpowiedni neuron -  poprzez zwycięstwo we współzawodnictwie neuronów przy 

podaniu na wejścia sieci określonych danych -  "wskazuje", że dane te należądo klasy 

danych, w rozpoznawaniu której ten neuron się "wyspecjalizował" podczas uczenia sie

ci. Ze względu na bardzo restrykcyjny model konkurencji (tylko jeden neuron zwycię

ża), może się zdarzyć, że w procesie rywalizacji pewne neurony nigdy nie będą zwycię

żać, co z kolei wyeliminujeje z procesu adaptacji wag, czyli z procesu uczenia. Ponad

to, jest wysoce prawdopodobne, że część neuronów zwyciężających w konkurencji bę

dzie próbowała odwzorować zbyt dużą liczbę próbek danych uczących (będzie zwycię

żać zbyt często), co z kolei doprowadzi do wzrostu błędu aproksymacji E definiowane

go zależnością(2.33).

W praktyce nie stosuje się algorytmu WTA lecz jego odmianę dopuszczająca -  w 

pojedynczej iteracji procesu uczenia -  do procesu adaptacji wag więcej niż jeden neu

ron. Algorytm ten przedstawiony zostanie krótko w następnej części niniejszego roz

działu.

2.2.3.2. Klasyczny algorytm WTM

Algorytm WTM (ang. Winner Takes Most) zakłada, że do procesu adaptacji wag w 

pojedynczej iteracji procesu uczenia dopuszcza się nie tylko neuron zwyciężający w 

konkurencji, ale również neurony z określonegojego sąsiedztwa, przy czym im bardziej 

dany neuron z rozpatrywanego sąsiedztwa jest oddalony -  w sensie określonej miary 

odległości -  od neuronu zwycięskiego tym mniejszajest korektajego wektora wag.

Warto w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku sieci samouczących się 

rozpatrywane jest sąsiedztwo neuronów w sensie "bliskości" (mierzonej przy pomocy 

określonej miary odległości) ich wektorów wagowych; sąsiedztwo to -  definiowane w 

przestrzeni wag neuronów (tożsamej z przestrzenią danych wejściowych) -  określane 

będzie mianem sąsiedztwa wagowego. Tak rozumiane sąsiedztwo -  poza ogólnąideą-



nie ma nic wspólnego z sąsiedztwem topologicznym stanowiącym bazę konstrukcji sieci 

samoorganizujących się. Sąsiedztwo topologiczne jest sąsiedztwem w sensie fizycznej 

bliskości neuronów tworzących określone struktury geometryczne; najczęściej są to 

struktury dwuwymiarowe (siatki neuronów na płaszczyźnie) lub jednowymiarowe (łań

cuchy neuronów). Wspomniana fizyczna bliskość neuronów mierzona jest bliskością 

przypisanych im tzw. wektorów położenia -  patrz dalsza część pracy.

Zarówno w przypadku sąsiedztwa wagowego jak i topologicznego, stopień adapta

cji wag sieci zależy od sposobu zdefiniowania tego sąsiedztwa; jest to realizowane za 

pomocątzw. funkcji sąsiedztwa S ( j , j x ,k) ,  przy czym k oznacza numer aktualnej ite

racji procesu uczenia, j x -  numer neuronu zwyciężającego we współzawodnictwie przy

prezentacji -  w tej iteracji -  wektora danych uczących x  oraz j  -  numer neuronu sieci 

( j  = \,2,...,m). Wektory wagowe neuronów sieci podlegają adaptacji zgodnie z zależ- 

nościąKohonena [54, 55, 56, 57, 58, 59]:

Wj{k +1) = Wj{k) + rj{k) ■ S{j,  j x , k) • [x(k) -  Wj{k)}, (2.35)

stanowiącą uogólnienie reguły (2.34). Łatwo zauważyć, że w przypadku funkcji są

siedztwa zdefiniowanej następująco:
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SU, j* , k)
1, dla j  = j x , 
0, dla j * j x ,

(2.36)

reguła (2.35) redukuje się do reguły (2.34), czyli algorytm WTM sprowadza się do al

gorytmu WTA.

Postać funkcji sąsiedztwa S ( j , j x ,k)  decyduje o efektywności algorytmu WTM.

Istnieje szereg różnych propozycji definiowania funkcji sąsiedztwa, z których kilka naj

ważniejszych zostanie przedstawionych w dalszej części niniejszego rozdziału.

W tzw. klasycznym algorytmie WTM określane jest tzw. sąsiedztwo prostokątne, 

w którym funkcja sąsiedztwa ma następującąpostać:

. J1, dla d[Wj(k),Wj(k)]<A(k),
S ( j , j x ,k) = \ J * (2.37)

[0, dla d[Wj{k),wjx{k)]>A(k),

przy czym d [ w j ( k ) ,  Wj  ̂(&)] oznacza odległość -  w sensie rozważanej normy -  pomię

dzy wektorem wagowym W j { k )  j - tego neuronu, a wektorem wagowym neuronu zwy

ciężającego Wj ( k )  w &-tej iteracji procesu uczenia. Parametr X { k )  jest promieniem są-



siedztwa, malejącym w trakcie trwania procesu uczenia. Sąsiedztwo prostokątne pozwa

la na adaptację wag neuronów: zwycięskiego i sąsiednich wjednakowym stopniu.

Drugim typem sąsiedztwa stosowanym w klasycznym algorytmie WTM i dającym 

lepsze rezultaty uczenia niż sąsiedztwo prostokątnejest tzw. sąsiedztwo gaussowskie:

d2[Wj(k),wjx (*)]

S U J , , k )  = e 2* ‘> . <2'38)
w którym stopień adaptacji neuronów sąsiednich zależy od ich odległości od neuronu 

zwyciężającego oraz od promienia sąsiedztwa. Wprowadza ono zróżnicowanie stopnia 

adaptacji neuronów: zwycięskiego i sąsiednich, co prowadzi do lepszych rezultatów 

uczenia [79].

W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawione zostanąwybrane modyfikacje 

klasycznego algorytmu WTM, bazującego na odmiennym sposobie definiowania funk

cji sąsiedztwa.

2.2.3.3. Wybrane modyfikacje algorytmu WTM

Kolejna postać funkcji sąsiedztwa została zaproponowana w pracy [111] w tzw. al

gorytmie stochastycznej relaksacji, w którym wszystkie neurony podlegają adaptacji z 

prawdopodobieństwem określonym rozkładem Gibbsa:

d2[x(k),Wj(k)]
e T(k)

P ( - J ’ j * ’ k > ------- ,y < , ) , . , ( t ) ]  • (2 .3 9 )

Xe  Tm
h=1

gdzie T{k) jest parametrem zwanym "temperaturą", spełniającym podobnąrolęjak w 

tzw. algorytmie symulowanego wyżarzania. Funkcja sąsiedztwajest określona formułą:

cr- ■ t \  J1’ dla p U ’jx>k) > po> ^ yimS ( j , j x ,k) = \ . (2.40)
[0, dla P ( j , j x ,k)<P0,

w której F0 jest dobieraną eksperymentalnie liczbą losową z przedziału [0, 1]. Na po

czątku procesu uczenia, przy wysokiej "temperaturze" T(k),  prawdopodobieństwo, że 

j -ty neuron ( j  - 1,2,..., m ) będzie brał udział w adaptacji wagjest bliskie wartości:

lim P ( j J x , k )  = - .  (2.41)n*>*w m
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(2.40)
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Wraz ze spadkiem "temperatury" podczas uczenia maleje liczba neuronów biorących 

udział w adaptacji wag. W końcowym etapie uczenia dla T(k) ^> 0 działanie algorytmu 

stochastycznej relaksacjijest podobne do działania algorytmu WTA:

lim P ( j , j \ , k ) 
r(ky> o x 'o,

dla
dla

J = Jx >
J * Jx ■

(2.42)

Algorytm stochastycznej relaksacji pozwala na uzyskanie lepszych wyników ucze

nia, jednakże -  ze względu na większy nakład obliczeń -  zmniejsza się szybkość ucze

nia sieci. W odpowiedzi na wspomniany mankament tego algorytmu -  celem zwiększe

nia szybkości uczenia -  zaproponowano, również w pracy [111], modyfikację algoryt

mu stochastycznej relaksacji w postaci tzw. algorytmu SCS (ang. Soft Competition 

Scheme). Funkcja sąsiedztwa została uproszczona w tym przypadku do postaci:

s  0 ,  j x, k) = P(j,  j x , k ), (2.43)

gdzie P { j , j x ,k)  jest określone zależnością(2.39). Aby faworyzować neurony mało ak

tywne, wprowadzono zróżnicowaną dla każdego neuronu wartość współczynnika ucze

nia rjj (k) , zależną od k - 1 poprzednich wartości funkcji sąsiedztwa S(j ,  j x , k ) :

rIj W ~ ^ i  5 n  44)
i+ Z S 0 'O ,> A ) l J

h=\
przy czym h jest numerem kolejnej, poprzedniej iteracji uczenia sieci {h -  \ ,2, . . . ,k-\),  

natomiast S(j ,  j x ,h) jest wartością funkcji sąsiedztwa w A-tej iteracji uczenia dlay-tego 

neuronu.

Jako ostatnia modyfikacja klasycznego algorytmu WTM, przedstawiony zostanie 

tzw. algorytm gazu neuronowego. Algorytm ten jest bardzo efektywnym -  zarówno w 

sensie szybkości jak i minimalizacji błędu aproksymacji (2.33) -  narzędziem uczenia 

sieci. Funkcja sąsiedztwajest w nim definiowana następująco:

a(j ,k)

S ( j , j x ,k) = e ^  . (2.45)

A(&) jest w (2.45) malejącym w trakcie uczenia parametrem analogicznym do promie

nia sąsiedztwa w klasycznym algorytmie WTM (patrz dalsza część niniejszego podroz

działu). Natomiast a( j ,k)  = 0,1,...,« — 1 jest -  w &-tej iteracji procesu uczenia -  nume

rem "położenia"y'-tego neuronu w "kolejce" neuronów posortowanej według następują

cej zależności:
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d0 < d\ < d2... < dn_,, (2.46)

przy czym da{jk) = da{j k)[x(k), >vy (A:)] oznacza odległość, w sensie rozważanej normy,

pomiędzy wektorem wagowym Wj{k) j - tego neuronu a wektorem danych uczących 

x(A). W oczywisty sposób, d0 reprezentuje neuron zwyciężający we współzawodnic

twie neuronów w A-tej iteracji procesu uczenia.

W pracy [64] wykazano, że dobre rezultaty uczenia można osiągnąć przy maleją

cym w kolejnych iteracjach procesu uczenia promieniu A,{k) oraz współczynniku ucze

nia T j ( k ) .  W pracytej zalecanejestokreślanie X { k )  i r j ( k )  wnastępującysposób:

k

X ( k )  =  ^ ( l j i ^ ^ -l*™ , (2.47)
1 (1)

k

7 ( * ) = ? o ) j ^ 7 ^ h " .  <2-48>
7(1)

przyczym A(I), Tj( 1) oraz A(Amax), ^(Amax) sąwartościamitychwspółczynników,od- 

powiednio, na początku i na końcu procesu uczenia sieci.

Algorytm gazu neuronowego jest w praktyce najskuteczniejszą metodą samodziel

nego uczenia sieci neuronowej. Przy odpowiednim doborze parametrów można osią

gnąć bardzo mały błąd aproksymacji E oraz szybkość przewyższającą nawet klasyczny 

algorytm WTM [79].

2.2.3.4. Mechanizm zmęczenia neuronów

Mechanizm wyboru neuronu zwyciężającego w konkurencji neuronów zarówno w 

algorytmie WTAjak i w różnych algorytmach WTM nie daje pewności, że każdy z neu

ronów będzie miał szansę zwyciężyć na pewnym etapie procesu uczenia. Aby dać szan

sę zwycięstwa mało aktywnym neuronom należy ograniczyć liczbę zwycięstw neuro

nów zbyt aktywnych. Zasada ta została wprowadzona jako tzw. mechanizm zmęczenia 

neuronów. Metoda została opracowana na podstawie obserwacji biologicznych neuro

nów, które po okresie aktywności "odpoczywają" przed następnym współzawodnic

twem, dając szansę neuronom mniej aktywnym. M ożnająstosowaćjako uzupełnienie 

każdego algorytmu uczenia konkurencyjnego.
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Implementacja metody w zagadnieniach uczenia sztucznych sieci neuronowych po

lega na wprowadzeniu, dla każdego neuronu, potencjału Pj(k)  modyfikowanego w ko

lejnych iteracjach uczenia według formuły:

\ p j W - p ^ ,  dla • ■

P , ( *  +  1 )=  , t \ + '  A,  J  (2 '4 9 )Pj(k) + ~ ,  dla j * j x ,
L m

w której p mm jest minimalnym potencjałem neuronu upoważniającym go do udziału 

we współzawodnictwie neuronów (początkowa wartość Pj(Y) potencjału jest równa

Pj (1) = p mjn). Jeżeli potencjał neuronu Pj{k)  spadnie poniżej p mm , wówczas neuron 

"odpoczywa" przez pewien czas nie biorąc udziału we współzawodnictwie. Maksymal- 

nawartośćpotencjału Pj{k)  ograniczonajestnapoziomiel.

Przy minimalnej wartość potencjału p m]n = 0 mechanizm zmęczenia neuronów nie 

występuje (każdy z neuronów gotowy jest do podjęcia współzawodnictwa w kolejnych 

iteracjach procesu uczenia sieci jak w typowych algorytmach WTM i WTA), natomiast 

przymaksymalnejwartościpotencjału p min =1 neuronyzwyciężająkolejnownastępu- 

jących po sobie iteracjach procesu uczenia, gdyż w danej iteracji tylko jeden neuron 

sieci jest gotowy do współzawodnictwa. W praktyce dobre rezultaty uczenia można 

uzyskać przy p min -0 ,75  [79].

2.3. Samoorganizujące się sieci neuronowe oraz metody ich uczenia

Istotnym mankamentem neuronowych sieci samouczących sięjest brak postępu -  w 

trakcie ich uczenia -  jeśli chodzi o "organizację" struktury sieci, m.in. w sensie grupo

wego zachowania się neuronów położonych w geometrycznej bliskości siebie w tej 

strukturze i wynikającej stąd zdolności do generowania przez nią określonych odwzo

rowań danych uczących. Jedną z przyczyn powyższej sytuacji jest realizacja procesu 

uczenia (np. z wykorzystaniem reguły Hebba lub algorytmu WTA) w taki sposób, że 

zachodzi on niezależnie dla każdego neuronu sieci, a rezultat uczenia danego neuronu 

zależy wyłącznie od jego "wrodzonych" predyspozycji do rozpoznawania określonych 

danych uczących (czyli -  w istotnym stopniu -  od sposobu inicjalizacji jego wag), na

tomiast nie zależy od analogicznych predyspozycji pozostałych neuronów sieci. Drugąz 

przyczyn wymienionej wcześniej sytuacji jest realizacja procesu uczenia sieci z wyko-
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rzystaniem algorytmów WTM, ale bazujących na tzw. sąsiedztwie wagowym neuro

nów. W związku z tym, że sąsiedztwo wagowe nie implikuje sąsiedztwa w sensie geo

metrycznej bliskości neuronów w strukturze sieci, realizacja procesu uczenia z jego 

wykorzystaniem w żaden sposób nie poprawia rozważanej "organizacji" struktury sieci. 

W efekcie -  którakolwiek z powyższych przyczyn nie występowałaby -  gromadzona 

przez sieć wiedza o podobnym charakterze jest przechowywana przez neurony usytu

owane w różnych miejscach w strukturze sieci. Może się zdarzyć (i zwykle tak właśnie 

jest), że neurony rozpoznające podobne -  w sensie określonych kryteriów -  próbki da

nych uczących umieszczone są w różnych i zazwyczaj odległych od siebie obszarach 

struktury (warstwy) sieci neuronowej i odwrotnie, neurony rozpoznające zupełnie od

mienne próbki danych uczących sąsiadują ze sobą w strukturze sieci. Takie -  w pew

nym sensie przypadkowe -  rozmieszczenie neuronów w strukturze sieci, wyspecjalizo

wanych w rozpoznawaniu podobnych danych uczących, istotnie ogranicza zdolności 

sieci samouczących się w zakresie czytelnej i uporządkowanej (zorganizowanej) pre

zentacji powiązań pomiędzy wydobytymi cechami danych uczących.

Odpowiedziąna powyższe problemy sąneuronowe sieci samoorganizujące się, któ

re -  jak już wspomniano we wstępnej części niniejszego rozdziału -  są szczególną 

("wyższą") formą sieci samouczących się. Sieci samoorganizujące się poza właściwo

ściami sieci samouczących się posiadajązdolność do uporządkowanej i zorganizowanej 

prezentacji powiązań pomiędzy wydobytymi cechami danych uczących.

Proces uczenia sieci samoorganizujących się nie odbywa sięjuż w sposób "nieupo

rządkowany" (w takim sensie, jak to przedstawiono powyżej). Końcowy rezultat ucze

nia pojedynczego neuronu sieci zależy nie tylko od jego "wrodzonych" predyspozycji 

do rozpoznawania określonych danych uczących, ale również od analogicznych predys

pozycji neuronów sąsiednich w sensie geometrycznej bliskości w strukturze sieci (czyli 

neuronów należących do tzw. sąsiedztwa topologicznego danego neuronu; patrz dalsza 

część niniejszego podrozdziału). Można tu mówić o pewnej współpracy neuronów są

siednich w zakresie doskonalenia ich wspólnych umiejętności dotyczących rozpozna

wania określonych danych uczących. Taka kooperacja pomiędzy neuronami -  w trakcie 

trwania procesu uczenia -  prowadzi do ogólnie rozumianego uporządkowania wiedzy 

nabywanej przez te neurony oraz wymusza ich organizację w strukturze sieci. Optymal

na -  z punktu widzenia rozważanego problemu -  organizacja neuronów zapewnia, że 

neurony sąsiadujące ze sobą w tym samym obszarze struktury sieci specjalizują się w
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rozpoznawaniu podobnych -  w sensie określonych kryteriów -  danych uczących. W 

wyniku uczenia, w strukturze sieci samoorganizującej się można łatwo wyróżnić zwarte 

strefy wpływów grup sąsiadujących ze sobą neuronów, w których to grupach neurony 

wyspecjalizowały się w rozpoznawaniu tych samych klas danych uczących. Istotną za

letą wyróżniającą sieci samoorganizujące się (wśród sieci uczonych bez nadzoru) jest 

możliwość przedstawienia -  w postaci tzw. mapy cech -  rozważanych stref wpływów 

neuronów w strukturze sieci oraz powiązań pomiędzy wydobytymi (w procesie uczenia) 

cechami danych uczących; zagadnienie to zostanie szerzej omówione w podrozdziale 

2.4.

2.3.1. Charakterystyka sieci samoorganizujących się

Kluczowym narzędziem w konstruowaniu samoorganizujących się sieci neurono- 

wychjest mechanizm tzw. sąsiedztwa topologicznego neuronów w określonej, fizycznej 

strukturze sieci. Pojęcie tzw. sąsiedztwa wagowego wystąpiło już w przypadku neuro

nowych sieci samouczących się (patrz podrozdział 2.2.3.2). Sąsiedztwo wagowe -  defi

niowane w przestrzeni wag neuronów (tożsamej z przestrzenią danych uczących) -  

oznacza sąsiedztwo neuronów w sensie "bliskości" (mierzonej przy pomocy określonej 

miary odległości) ich wektorów wagowych. Neurony "bliskie" w sensie sąsiedztwa wa

gowego nie muszą być (i w ogólności nie są) zlokalizowane blisko siebie w fizycznej 

strukturze sieci.

W odróżnieniu od sąsiedztwa wagowego, sąsiedztwo topologiczne (lub geome

tryczne) jest sąsiedztwem w sensie fizycznej bliskości neuronów tworzących określone

struktury geometryczne w przestrzeni 93? (parametr q jest określany mianem wymiaru 

sąsiedztwa topologicznego). Wymiar sąsiedztwa może być dowolny (aczkolwiek nie ma 

sensu rozpatrywać q > n , gdzie n jest wymiarem przestrzeni danych uczących i wekto

rów wagowych), natomiast z praktycznego punktu widzenia najczęściej rozpatruje się 

tzw. sąsiedztwo dwuwymiarowe {q = 2) opisujące różnego rodzaju siatki neuronów na 

płaszczyźnie, tzw. sąsiedztwojednowymiarowe ( q = 1) opisujące łańcuchy neuronów 

oraz -  rzadziej -  tzw. sąsiedztwo trójwymiarowe (q = 3) dla przypadku trójwymiaro

wych siatek neuronów. Fizyczna struktura sieci Oe^nokierunkowa sieć neuronowa 

przedstawiona w podrozdziale 2.2.1) wyposażona w odpowiedni mechanizm sąsiedztwa 

topologicznego określana będzie również mianem struktury topologicznej. Położenie 

neuronu w topologicznej strukturze sieci określa, jednoznacznie mu przyporządkowany,
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T^-wymiarowy wektor położenia (ang. location vector) [59] r} =[rj},rj2,...,rjq] 

{rj e 5R? , gdziey'jest numerem neuronu w fizycznej strukturze sieci, j  = 1,2,..., m ).

Powyższa struktura topologiczna realizuje projekcję zbioru wielowymiarowych 

wektorów wagowych Wj- (Wj e*R", j  = l,2,...,m) neuronów sieci na zbiór wektorów

położenia Vj- (rj e $K9) w przestrzeni o znacznie mniejszej wymiarowości ( q < n a dla 

dużych n, zwykle q «  n ). Projekcja ta ma zastosowanie w problemach odwzorowania

-  w przestrzeni iR9 o małej wymiarowości -  "wydobytych" w procesie uczenia powią

zań w zbiorze danych uczących pochodzących z przestrzeni $R" o większej lub znacznie 

większej niż q wymiarowości.

W dalszej części niniejszego rozdziału zostanąkrótko omówione najważniejsze ro

dzaje topologicznych struktur sieci samoorganizujących się, algorytmy uczenia tych 

sieci oraz problem ocenyjakości uczenia rozważanych sieci.

2.3.1.1. Sąsiedztwojednowymiarowe

Struktura sieci samoorganizującej się zjednowymiarowym sąsiedztwem (q = 1) -  

przedstawiona na rys. 2.5 -  jest zbliżona do struktury sieci samouczącej się (por. rys. 

2.2), gdzie każdy węzeł wejściowy sieci X i ( i = 1,2,...,«) połączonyjest z m neuronami 

tworzącymi warstwę sieci za pomocąwag Wji  ( j  = \,2,...,m). Węzły wejściowe X j -

podobnie jak w strukturze sieci samouczącej się -  nie tworzą oddzielnej warstwy, gdyż 

nie zachodzą w nich żadne procesy obliczeniowe. Sygnały wyjściowe y} wyznaczane

sąwedług zależności (2.1) przy założeniu liniowej funkcji aktywacji.

W strukturze z rys. 2.5 neurony sąsiednie powiązane są ze sobą w topologiczną 

strukturę tworzącą łańcuch neuronów. Na rys. 2.5 (i dalszych, analogicznych rysun

kach) za pomocąniebieskiej, pogrubionej linii zaznaczono topologiczne (nie fizyczne) 

powiązania między neuronami sieci. Powiązania te są realizowane za pomocą odpo

wiednio zdefiniowanych tzw. funkcji sąsiedztwa topologicznego; patrz dalsza część ni

niejszego rozdziału. W rozważanej strukturze każdy z neuronów sieci posiada parę neu

ronów sąsiednich, za wyjątkiem neuronów skrajnych, które posiadająpojednym neuro

nie sąsiednim. Spotyka się też odmianę struktury z rys. 2.5 -  przedstawionąna rys. 2.6

-  w której dopuszczonejest powiązanie skrajnych neuronów.
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Rys. 2.5. Struktura topologiczna sieci samoorganizującej się z jednowymiarowym są

siedztwem

Rys. 2.6. Struktura topologiczna sieci samoorganizującej się z jednowymiarowym są

siedztwem z zamkniętym obwodem powiązań neuronów sąsiednich

Łatwo zauważyć, że w przypadku sąsiedztwajednowymiarowego ( q = 1), wektor 

położenia r - e sR1 = R określający położeniey'-tego neuronu w topologicznej strukturze 

sieci redukuje się do skalara r-, którego wartośćjest równa j  -  tzn. numerowi rozważa

nego neuronu w łańcuchu sieci.

2.3.1.2. Sąsiedztwo dwuwymiarowe

W sieciach samoorganizujących się z dwuwymiarowym sąsiedztwem powiązania 

neuronów sąsiednich -  w ramach topologicznej struktury sieci -  najczęściej tworzą siat

kę, tak jak to przedstawiono na rys. 2.7. W strukturze tej każdy z neuronów (z wyjąt

kiem neuronów leżących na brzegach siatki) posiada po cztery neurony sąsiednie (tzw. 

sąsiedztwo typu prostokątnego). Spotykane są również odmiany sąsiedztwa dwuwymia

rowego, m.in. takie, w których neurony posiadają po sześć neuronów sąsiednich (tzw. 

sąsiedztwo typu sześciokątnego) lub po osiem neuronów sąsiednich (tzw. sąsiedztwo 

typu ośmiokątnego) -  obie struktury prezentuje rys. 2.8.
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Rys. 2.7. Struktura topologiczna sieci samoorganizującej się z dwuwymiarowym są

siedztwem typu prostokątnego

Rys. 2.8. Przykładowe, mniej typowe struktury topologiczne sieci z dwuwymiaro

wym sąsiedztwem typu sześciokątnego (a) oraz ośmiokątnego (b)

W przypadku sąsiedztwa dwuwymiarowego, wektory położenia r - e iR2, 

y = l,2,...,ra zawierają współrzędne położenia (numery wierszy i kolumn) kolejnych 

neuronów umieszczonych w topologicznej strukturze sieci poruszając się od lewa na 

prawo i od góry do dołu w ramach tej struktury, tzn.

0 = [1’ 1]r ’[1’ 2]r ’--,[l,W2]r ’[2»1]r ’[2>2]r v ,[w 1,l] r ,[w1, 2]7',...,[w1,w 2]r (w, i m2 są 

odpowiednio, liczbą wierszy i kolumn w topologicznej strukturze sieci,

y=l,2 ,...,w  = m, -w2).

2.3.2. Uczenie nienadzorowane typu konkurencyjnego

Występowanie mechanizmu sąsiedztwa topologicznego w sieciach samoorganizują

cych się wyklucza niektóre algorytmy uczenia stosowane w sieciach samouczących się.

Reguła Hebba w ogóle nie odwołuje się do pojęcia sąsiedztwa, zaś algorytm WTA nie
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przewiduje możliwości uaktualniania wag neuronów sąsiednich (w dowolnym rozumie

niu tego pojęcia), co -  w szczególności -  uniemożliwia również uporządkowanie (sa- 

moorganizację) topologicznej struktury sieci. Proces uczenia sieci samoorganizującej 

się z wykorzystaniem reguły Hebba lub algorytmu WTA będzie przebiegać takjak pro

ces uczenia sieci samouczącej się.

Do celów uczenia neuronowych sieci samoorganizujących się wykorzystywane są 

algorytmy WTM, ponieważ wprowadzają one ogólnie pojęty mechanizm sąsiedztwa. 

Bardzo istotne jest jednak to, że sąsiedztwo wagowe (wykorzystywane w uczeniu sieci 

samouczących się) wyznaczające neurony sąsiednie ‘ za pomocą odległości 

d[wj{k),Wj (&)] pomiędzyichwektoramiwagowymi Wj{k) i Wj- (k) wA>tej iteracji

procesu uczenia ^>atrz zależności (2.37) i (2.38) dla klasycznego algorytmu WTM) zo

staje teraz zastąpione sąsiedztwem topologicznym wyznaczającym neurony sąsiednie za 

pomocąodległości d{rj,rj^) pomiędzy ich wektorami położenia Tj i ry- . Z oczywi

stych względów, wartości składowych wektorów położenia r} i Vj nie ulegajązmianie

podczas uczenia sieci, a zatem nie zależą od numeru iteracji k. W przypadku sąsiedztwa 

jednowymiarowego oraz dwuwymiarowego typu prostokątnego -  występującego w 

większości spotykanych zastosowań -  odległość d(rj,rj ) często wyznaczanajest z

wykorzystaniem tzw. miary Czebyszewa (2.28), natomiast w przypadku innych, mniej 

typowych rodzajów sąsiedztwa (np. w przypadku rozważanych wyżej przypadków są

siedztwa dwuwymiarowego typu sześciokątnego lub typu ośmiokątnego -  patrz rys. 

2.8) odległość d(rj,rj  ) najczęściej jest wyznaczanajako najmniejsza liczba topolo

gicznych powiązań pomiędzy neuronami o numerach j  oraz j x .

Odpowiednie funkcje sąsiedztwa S ( j , j x ,k) -  w sensie rozważanego obecnie są

siedztwa topologicznego -  mają analogiczne postacie jak ich odpowiedniki zdefiniowa

ne dla sąsiedztwa wagowego w przypadku uczenia sieci samouczących się z wykorzy

staniem algorytmu WTM (patrz podrozdziały 2.2.3.2 i 2.2.3.3). Poniżej przedstawione 

zostaną tylko odpowiedniki -  dla sąsiedztwa topologicznego -  tzw. klasycznego algo

rytmu WTM z podrozdziału 2.2.3.2.

I tak, funkcja tzw. sąsiedztwa prostokątnego ma następującąpostać (por. (2.37)):

. Jl, dla d(r j , r j )<A(k) ,
s o . y , . * > - |^  dla d{rj ,r j ) > m . (2.50)



Parametr X(k) jest promieniem sąsiedztwa topologicznego, malejącym w trakcie trwa
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nia procesu uczenia i wyznaczającym zasięg tego sąsiedztwa wokół neuronu zwycięża

jącego we współzawodnictwie. Rys. 2.9 przedstawia zasięg przykładowego sąsiedztwa 

topologicznego dla promienia X równego 1 (tzw. sąsiedztwo pierwszego rzędu) i dla 

promienia X równego 2 (tzw. sąsiedztwo drugiego rzędu), wyznaczony z wykorzysta

niem miary Czebyszewa (2.28), wokół neuronu zwycięskiego dla struktury sieci z są

siedztwem dwuwymiarowym (siatka 7 x 7 neuronów) typu prostokątnego oraz typu 

sześciokątnego.

Rys. 2.9. Zasięg przykładowego, topologicznego sąsiedztwa pierwszego i drugiego 

rzędu (oznaczony przerywanymi liniami wokół neuronu zwycięskiego re

prezentowanego przez czarną kropkę) w strukturze sieci z dwuwymiarowym 

sąsiedztwem typu prostokątnego (a) i sześciokątnego (b)

Funkcjatzw. sąsiedztwa gaussowskiego manastępującąpostać (por. (2.38)):

d2(rjSix)
S U ,J , ,V  = e ^ .  (Ł51>

Podobnie jak w klasycznym algorytmie WTM dla uczenia sieci samouczących się 

(2.38), sąsiedztwo gaussowskie (2.51) wprowadza zróżnicowanie stopnia adaptacji neu

ronów zwycięskich i sąsiednich, co prowadzi do lepszych rezultatów uczenia [79]. 

Uwzględniając uwagi zawarte w ostatnim akapicie podrozdziahi 2.3.1.1 łatwo zauwa

żyć, że funkcja topologicznego sąsiedztwa gaussowskiego (2.51) dla przypadku sąsiedz- 

twajednowymiarowego przyjmuje postać:

^ P > 'A >  d 2U J x ) ( j - j x )2

S ( j J x , k )  =  e 2^  = e > * W  = e 2^  . (2'52)



2.3.3. Ocena jakości uczenia sieci samoorganizujących się
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Do oceny rezultatów uczenia neuronowej sieci samoorganizującej się wykorzysty

wane są dwa wskaźniki: błąd aproksymacji E definiowany zależnością (2.33) oraz błąd 

nieuporządkowania neuronów 6,  zwany również tzw. miarąorganizacji sieci [17, 58, 

59, 79].

Błąd aproksymacji E -  podobniejak w przypadku rozważanych wyżej sieci samo- 

uczących się -  informuje jak dokładnie wektory wejściowe X 1 ( /  =  1,2, . . . , £ )  sąodwzo-

rowane przez wektory wagowe Wj  neuronów (o numerach j x )  zwyciężających we 

współzawodnictwie, gdy wektory x, są podawane na wejścia sieci. Idealne odwzoro- 

waniejest osiągane, gdy błąd aproksymacji E dąży do zera.

Błąd nieuporządkowania neuronów 6 pozwala ocenić stopień zorganizowania neu

ronów w strukturze sieci; błąd ten defmiowanyjest zależnością:

0  =  r r  • (2 .5 3 )
^A

w której wartość ^ A jest średniąodległością- liczonąwedług wybranej miary odległo

ści (patrz podrozdział 2.2.3.1) -  pomiędzy wektorami wagowymi neuronów, a crA jest 

odchyleniem standardowym tej odległości pomiędzy dwoma bezpośrednio sąsiadują

cymi ze sobąneuronami, w topologicznej strukturze sieci.

Stosując euklidesową miarę odległości (2.27) pomiędzy wektorami, współczynniki 

^ A i crA dla samoorganizującej się sieci neuronowej z dwuwymiarowym sąsiedztwem 

o wymiarach siatki neuronów m, x m2 można wyrazić następująco:

w , m 2 - l  W1- I m 2 W1 W2 - I  W1- I w 2

Z Z Ahij + E Z AviJ E E (Ah0 - ¾ ) 2 + E Z(Av„ - ¾ ) 2
U -  '=1 j=]_______1=1 j=x rr -  , *=1 ;=1_____________ i=1 j='__________  (2.54)
" A O ’ °A \ o ’2 • mx - m2 - m x -  m2 y Z-Kil -m2 -W 1 ~m2

gdzie Ahij = d(h>ij, wiJ+x) =|| Wij -  wiJ+x | | , Avij = d{wij, wi+Xj) =|| Wij -  wi+XJ || są odle

głościami pomiędzy wektorami wagowymi dwóch sąsiednich neuronów. Natomiast, 

współczynniki ^ A i crA dla samoorganizującej się sieci neuronowej z jednowymiaro

wym sąsiedztwem składającej się z m neuronów można wyrazić następująco:

w - I  I w - I  ~

„ . ą . .  , . . Ę Ę - L .
m — 1 V m — 1
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gdzie Ahj = d{wj, wJ+[) =|| Wj , wj+l || jest -  podobnie jak w wyżej rozważanym przy

padku -  odległością pomiędzy wektorami wagowymi dwóch neuronów, sąsiadujących 

ze sobą w łańcuchu neuronów.

Przy idealnej organizacji struktury sieci (gdy odległości pomiędzy wszystkimi wek

torami wagowymi neuronów sąjednakowe) współczynnik crA dąży do zera, podobnie 

jak błąd nieuporządkowania neuronów 6 .

2.4. Wizualizacja danych wielowymiarowych za pomocą samoorganizu

jących się sieci neuronowych

Neuronowe sieci samoorganizujące się stanowiąefektywne narzędzie do wizualiza

cji wielowymiarowych danych [59]. Sieci te umożliwiają -  co zasygnalizowano już w 

podrozdziale 2.3.1 -  odwzorowanie nieliniowych, statystycznych zależności pomiędzy 

wielowymiarowymi danymi wejściowymi, do postaci -  łatwych w wizualnej prezentacji 

-  geometrycznych zależności pomiędzy odpowiednimi reprezentantami tych danych w 

przestrzeni o małym wymiarze. W tym celu wykorzystywanajest możliwość prezentacji 

topologicznych powiązań pomiędzy neuronami sieci w postaci geometrycznej kompo

zycji neuronów -  tzw. mapy cech -  którą zazwyczaj tworzy siatka neuronów (w przy

padku sieci z dwuwymiarowym sąsiedztwem) lub łańcuch neuronów (w przypadku sie

ci zjednowymiarowym sąsiedztwem).

Do wizualnej prezentacji mapy cech najczęściej wykorzystywanajest -  tzw. mapa 

U-Matrix (ang. Unified distance Matrix) [59, 104]. W dalszych rozważaniach zostanie 

omówiona konstrukcja mapy U-Matrix dla przypadku sieci samoorganizującej się z 

dwuwymiarowym sąsiedztwem. Dla pozostałych przypadków sieci neuronowych (np. z 

jednowymiarowym sąsiedztwem) konstrukcja mapy U-Matrix jest analogiczna.

Zatem -  rozważając sieć z dwuwymiarowym sąsiedztwem -  mapę U-Matrix tworzy 

zestaw m liczb Uj ( j  = 1,2,..., m ) wyznaczanych za pomocą zależności [104]:

u J = S f * ^ -  (2.56)

w której Sj oznacza zbiór numerów neuronów bezpośrednio sąsiadujących z neuronem 

o numerze j  w topologicznej strukturze sieci, natomiast d(wh, w f  oznacza odległość -  

w sensie wybranej miary odległości -  pomiędzy wektorami wagowymi wh i Wj .
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Wartości liczb Uj- mogą być prezentowane na płaszczyźnie w postaci mapy punk

tów o różnych odcieniach szarości (odcień szarości punktu zależy od wartości Uj ; za

zwyczaj odcień ciemniejszy odpowiada dużym wartościom Uj,  natomiastjaśniejszy 

małym wartościom Uj ) lub w postaci trójwymiarowego histogramu słupkowego (w 

którym wysokość słupkajest równa wartości Uj ). Położenie punktów na mapie (ewen

tualnie słupków w histogramie) -  reprezentujących liczby Uj -  wyznaczają wektory 

położenia r- odpowiednich neuronów.

Mapa U-Matrix posiada szereg ważnych właściwości, pozwalających na wykorzy

stanie jej jako efektywnego narzędzia do wizualizacji danych wielowymiarowych; do 

najistotniejszych można zaliczyć dwie właściwości:

• występujące na mapie lokalne "wzniesienia" -  widoczne jako obszary punktów o 

ciemniejszym odcieniu (lubjako obszary wysokich słupków histogramu) -  sugerują 

występowanie granic pomiędzy potencjalnymi grupami danych,

• występujące na mapie lokalne "doliny" -  widoczne jako obszary punktów o jaśniej

szym odcieniu (lub jako obszary niskich słupków histogramu) -  sugerują występo

wanie potencjalnych grup danych.

W dalszej części niniejszego podrozdziału zostaną przedstawione rezultaty kilku 

przykładowych eksperymentów, z wykorzystaniem syntetycznych zbiorów danych. Ce

lem tych eksperymentów jest wizualne przedstawienie -  w możliwie czytelny sposób -  

przebiegu procesu uczenia sieci samoorganizujących się z zastosowaniem wybranych 

zbiorów danych dwuwymiarowych oraz krótkie zaprezentowanie możliwości tych sieci 

w zakresie odwzorowywania zbiorów danych wielowymiarowych. Przedstawione roz

ważania można potraktować jako wprowadzenie do rozdziału następnego, w którym 

omawiane będą neuronowe sieci samoorganizujące się z jednowymiarowym sąsiedz

twem zastosowane do analizy złożonych, wielowymiarowych zbiorów danych.

2.4.1. Odwzorowanie danych dwuwymiarowych za pomocąsieci z dwu

wymiarowym sąsiedztwem

Rozważone zostaną teraz cztery przypadki uczenia sieci samoorganizującej się 

z dwuwymiarowym sąsiedztwem, z wykorzystaniem czterech syntetycznych, dwuwy-



miarowych zbiorów danych. Trzy z rozważanych zbiorów zawierają punkty rozmiesz

czone na płaszczyźnie w sposób losowy, w obszarze odpowiednio: kwadratu (rys. 

2.10a), koła (rys. 2.12a) oraz trójkąta (rys. 2.12b). Eksperymenty z udziałem tych da

nych mają na celu prezentację reakcji sieci neuronowej (podczas uczenia) na równo

mierny, losowy rozkład danych. Ostatni z rozważanych zbiorów (rys. 2.13a) zawiera 

punkty rozmieszczone na płaszczyźnie w czterech wyraźnie odseparowanych od siebie 

grupach o podobnych cechach. Eksperyment z udziałem tego zbioru danych ma na celu 

prezentację możliwości sieci samoorganizującej się w zakresie grupowania danych wej

ściowych. Tabela 2.1 zawiera zestawienie parametrów uczenia sieci neuronowych wy

korzystanych w trzech pierwszych eksperymentach przedstawionych w niniejszym pod

rozdziale.
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Tabela2.1. Parametry samoorganizujących się sieci neuronowych wykorzystywanych 

do analizy zbiorów danych z rys. 2.10a, rys. 2.12a i rys. 2.12b

Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci m = 225 (siatka 15 x 15)

maksymalna liczba epok uczenia <W =100______________

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) rj(e) = 0.5 + 0.001

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcja dwuwymiarowego, prosto
kątnego sąsiedztwa gaussowskiego 
(2.51) z miarąodległości Czeby- 
szewa (2.28)

promień sąsiedztwa topologicznego*1 w (2.51) A(e) = 3 * l

i 1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla 
danej epoki'--................. .........................................................................................................................

W pierwszym eksperymencie wykorzystano syntetyczny zbiór 700 punktów roz

mieszczonych losowo na płaszczyźnie i przedstawionych na rys. 2.10a. Kolejne etapy 

procesu uczenia sieci, złożonej z 225 neuronów (siatka o wymiarach 15x15 neuronów), 

przedstawione są na rys. 2.10b-f. Zarówno w rozważanym eksperymencie, jak i w ko

lejnych eksperymentach przedstawionych w dalszej części pracy, czame kropki repre

zentują wektory wejściowe, niebieskie kwadraciki reprezentują wektory wagowe neu

ronów sieci, natomiast niebieskimi liniami oznaczono topologiczne powiązania pomię

dzy bezpośrednio sąsiadującymi ze sobąneuronami w topologicznej strukturze sieci.
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Rys. 2.10. Rozmieszczenie danych uczących na płaszczyźnie (a) oraz wektorów wa-

gowych aproksymujących te dane: na początku procesu uczenia (b) oraz po

zakończeniu wybranych epok uczenia: e = \ (c), e = 10 (d), e = 30 (e)

i e = 100 -  koniec uczenia (f)
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W początkowej fazie uczenia (patrz rys. 2.10b) topologiczna struktura sieci jest nie

regularną geometryczną kompozycją powiązań pomiędzy neuronami, co wynika z 

wstępnej losowej inicjalizacji wektorów wagowych W j  ( j  =  \,2,...,m =  225). Równo

mierne rozmieszczenie wektorów uczących X 1 (/ = l,2,...,Z = 700) na płaszczyźnie 

skutkuje pobudzaniem neuronów -  w kolejnych iteracjach procesu uczenia -  z jedna

kowym prawdopodobieństwem. W konsekwencji, w miarę postępu uczenia, geome

tryczna kompozycja topologicznej struktury sieci dąży do postaci regulamej siatki neu

ronów widocznej -  jako ostateczny rezultat uczenia -  na rys. 2.10f. Przedstawiony na 

rys. 2.11a -  malejący w trakcie uczenia -  błąd aproksymacji E świadczy o zbliżonym 

do optymalnego odwzorowaniu danych wejściowych x, za pomocą wektorów wago

wych W j. Z kolei, na podstawie przedstawionego na rys. 2.1 Ib -  również malejącego w

trakcie uczenia -  przebiegu błędu nieuporządkowania G można wnioskować o dużym 

stopniu zorganizowania neuronów w strukturze sieci.

Rys. 2.11. Przebieg błędu aproksymacji E (a) oraz błędu nieuporządkowania G (b) dla 

problemu z rys. 2.10

W kolejnych dwóch eksperymentach rozważaną wcześniej sieć neuronową zasto

sowano do odwzorowania dwóch przypadków syntetycznych zbiorów danych złożo

nych z 600 punktów rozmieszczonych losowo na płaszczyźnie: w pierwszym przypad

ku, w obszarze o kształcie koła oraz w drugim przypadku, w obszarze o kształcie trójką

ta. Rozmieszczenie punktów na płaszczyźnie dla obu przypadków zbioru danych wi- 

docznejest na rys. 2.12a oraz rys. 2.12b, natomiast rezultat uczenia sieci neuronowej z 

wykorzystaniem tych zbiorów przedstawiająodpowiednio rys. 2.12c oraz rys. 2.12d.
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Rys. 2.12. Rozmieszczenie danych uczących na płaszczyźnie: w obszarze o kształcie 

koła (a) oraz w obszarze o kształcie trójkąta (b), jak również rozmieszczenie 

wektorów wagowych aproksymujących te dane po zakończeniu uczenia: 

odpowiednio (c) i (d)

Podsumowując trzy rozważane eksperymenty warto podkreślić, po zakończeniu 

procesu uczenia -  co jest wyraźnie widoczne na rys. 2.10f oraz rys. 2.12c-d -  neurony 

umieszczone w sąsiednich węzłach siatki reagują na podobne wektory wejściowe, na

tomiast neurony leżące w odległych węzłach siatki reagują na wektory wejściowe 

znacznie różniące się od siebie.

W praktycznych zastosowaniach -  z oczywistych względów -  nie analizuje się

zbiorów danych z równomiernym rozkładem danych uczących, lecz przypadki trudniej

sze -  zbiory, w których można wyróżnić grupy (skupiska) danych, charakteryzujące się
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określonymi wspólnymi cechami. Jakjuż wstępnie wspomniano w punkcie 2.3 oraz we 

wstępnej części podrozdziału 2.4, cechy te oraz potencjalne powiązania pomiędzy nimi 

mogąbyć łatwo zaprezentowane w postaci mapy cech. Celem ilustracji powyższego za

gadnienia, poniżej zostanie przedstawiony kolejny eksperyment -  ostatni w niniejszym 

podrozdziale.

W rozważanym eksperymencie wykorzystano syntetyczny zbiór danych -  przed

stawiony na rys. 2.13a -  zawierający 400 punktów na płaszczyźnie, podzielonych na 

cztery wyraźnie widoczne grupy (po 100 punktów każda). Tabela 2.2 zawiera zestawie

nie parametrów uczenia sieci neuronowej złożonej z 100 neuronów (siatka o wymiarach 

10x10 neuronów). Kolejne etapy procesu jej uczenia przedstawione zostały na rys. 

2.13b-f . Po zakończeniu uczenia topologiczna struktura sieci (widoczna na rys. 2.13f) 

została podzielona na cztery obszary, których neurony reagują na dane uczące o po

dobnych do siebie cechach.

Tabela 2.2. Parametry samoorganizującej się sieci neuronowej wykorzystywanej do 

analizy zbioru danych z rys. 2.13a

Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci m = 100 (siatka 10 x 10)

maksymalna liczba epok uczenia m̂ax = 100

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x )

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) Tj{e) = 0.5^-0.001

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcja dwuwymiarowego, prosto
kątnego sąsiedztwa gaussowskiego 
(2.51) z miarąodległości Czeby- 
szewa (2.28)

« * 1 promień sąsiedztwa topologicznego w (2.51) A(e) = 3 + 1
; * j

parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla 
danej epoki

Rozważane wyżej obszary neuronów są wyraźnie widoczne na mapie cech przed

stawionej na rys. 2.14. Obszary punktów o jaśniejszym odcieniu (rys. 2.14a) lub słup

ków o stosunkowo niskiej wysokości (rys. 2.14b) sugerująwystępowanie czterech grup 

danych. Granice pomiędzy tymi grupami widoczne sąjako ciemniejsze punkty (rys. 

2.14a) lub wysokie słupki histogramu (rys. 2.14b).
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e)

Rys. 2.13. Rozmieszczenie danych uczących na płaszczyźnie (a) oraz wektorów wa- 

gowych aproksymujących te dane: na początku procesu uczenia (b) oraz po 

zakończeniu wybranych epok uczenia: e = \ (c), e = 10 (d), e = 30 (e) 

i e = 100 -  koniec uczenia (f)
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Rys.2.14. Mapa cech (U-Matrix) sieci neuronowej, przedstawiona w postaci mapy 

punktów (a) oraz histogramu słupkowego (b), dla struktury z rys. 2.13f

Warto w tym miejscu zauważyć, że na mapie cech nie muszą być (i zwykle nie są) 

naniesione współrzędne punktów, odpowiadające położeniu odpowiednich neuronów w 

topologicznej strukturze sieci. Celem mapy cechjestjedynie wizualna prezentacja roz

kładu ewentualnych grup danych; konkretne wartości współrzędnych punktów, czy też 

wartości wysokości słupków histogramu nie wnoszą -  z punktu widzenia grupowania 

danych -  istotnych informacji.

Rys. 2.15. Przebieg błędu aproksymacji E (a) oraz błędu nieuporządkowania G (b) dla 

problemu z rys. 2.13

Błąd aproksymacji E  -  widoczny na rys. 2.15a -  maleje w trakcie uczenia sieci neu

ronowej, co świadczy o dążeniu sieci do optymalnego odwzorowania danych wejścio

wych X1 za pomocą wektorów wagowych Wj . Warto zauważyć, że wartość błędu nie-
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uporządkowania 0 (rys. 2.15b) nie maleje w trakcie uczenia sieci. Jest to zjawisko 

normalne dla przypadków uczenia sieci neuronowej z wykorzystaniem danych uczą

cych o nierównomiernym rozkładzie. Optymalne uporządkowanie neuronów sugeruje 

ustabilizowana wartość błędu nieuporządkowania 0 w końcowym etapie uczenia.

2.4.2. Odwzorowanie danych dwuwymiarowych za pomocą sieci z jed
nowymiarowym sąsiedztwem

Rozważone zostaną teraz kolejne cztery przykłady odwzorowania wyżej rozpatry

wanych zbiorów danych -  tym razem za pomocą sieci samoorganizującej się z jedno

wymiarowym sąsiedztwem. Przykłady te mogą być traktowane jako wstęp do rozwa

żań nad problemem odwzorowania zbioru danych, których wymiarowość jest dużo 

większa od wymiarowości topologicznej struktury sieci neuronowej ( q <<n). Problem 

ten zostanie teraz wstępnie przedstawiony dla przypadku odwzorowania danych dwu

wymiarowych ( n = 2 ) za pomocą sieci z jednowymiarowym sąsiedztwem ( q = 1), a na

stępnie -  w kolejnym podrozdziale -  omówiony szerzej dla ogólnego przypadku. 

Tabela 2.3 zawiera zestawienie parametrów uczenia sieci neuronowych wykorzystanych 

we wszystkich eksperymentach przedstawionych w niniejszym podrozdziale.

W pierwszym eksperymencie, ponownie wykorzystano rozważany wcześniej zbiór 

700 punktów losowo rozmieszczonych na płaszczyźnie (widoczny na rys. 2.10a oraz 

powtómie przedstawiony na rys. 2.16a) do uczenia sieci samoorganizującej się, złożo

nej z 255 neuronów zorganizowanych w łańcuch. Kolejne fazy procesu uczenia sieci 

zostały zaprezentowane na rys. 2.16b-f. Również w tym przypadku, sieć neuronowa dą

ży -  w trakcie trwania procesu uczenia -  do optymalnego odwzorowania wektorów 

uczących X 1 za pomocą wektorów wagowych W j  oraz do optymalnego uporządkowa

nia struktury topologicznej neuronów -  co potwierdzają, widoczne na rys. 2.17, maleją

ce w trakcie uczenia wartości błędu aproksymacji E oraz błędu nieuporządkowania 0 .

Kolejne dwa eksperymenty ponownie wykorzystują -  prezentowane w poprzednim 

podrozdziale -  dwa zbiory po 600 punktów każdy rozmieszczonych losowo na płasz

czyźnie, w obszarze o kształcie koła oraz trójkąta (zbiory te przedstawiono na rys. 

2.12a-b i dla wygody powtórzono na rys. 2.18a-b). Rezultaty uczenia rozważanej wyżej 

sieci neuronowej, z wykorzystaniem obu zbiorów danych przedstawione sąna rys. 2.18 

c-d.
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Rys. 2.16. Rozmieszczenie danych uczących na płaszczyźnie (a) oraz wektorów wa- 

gowych aproksymujących te dane: na początku procesu uczenia (b) oraz po 

zakończeniu wybranych epok uczenia: e = l (c), e = 10 (d), e = 30 (e)

i e = 100 -  koniec uczenia (f)
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Tabela 2.3. Parametry samoorganizujących się sieci neuronowych wykorzystywanych 

do analizy zbiorów danych z rys. 2.16a, rys. 2.18a, rys. 2.18b i rys. 2.19a

Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci m = 225
w = 100 (dlarys. 2.19)

maksymalna liczba epok uczenia <W =100______________

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) Tj{e)  = 0.5 + 0.001

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcjajednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

promień sąsiedztwatopologicznego*1 w (2.52) A(e) = 3 * l

*1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e; stały dla 
danej epoki

Rys. 2.17. Przebieg błędu aproksymacji E (a) oraz błędu nieuporządkowania 6 (b) dla 

problemu z rys. 2.16

W czwartym eksperymencie, ponownie zostanie wykorzystany -  rozważany w po

przednim podrozdziale (rys. 2.13a) -  zbiór 400 punktów na płaszczyźnie, podzielonych 

na cztery grupy (po 100 punktów każda). Kolejne etapy uczenia sieci neuronowej zjed- 

nowymiarowym sąsiedztwem (patrz tabela 2.3), z wykorzystaniem powyższego zbioru 

danych, zaprezentowane sąna rys. 2.19b-f. Przebiegi błędu aproksymacji E oraz błędu 

nieuporządkowania 0 -  przedstawione na rys. 2.20 -  mają podobny charakter, jak w 

prezentowanym w poprzednim podrozdziale eksperymencie, wykorzystującym rozwa

żany zbiór danych (por. rys. 2.15).
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Rys. 2.18. Rozmieszczenie danych uczących na płaszczyźnie: w obszarze o kształcie 

koła (a) oraz w obszarze o kształcie trójkąta (b), jak również rozmieszczenie 

wektorów wagowych aproksymujących te dane po zakończeniu uczenia: 

odpowiednio (c) i (d)

Po zakończeniu uczenia topologiczna struktura sieci (widoczna na rys. 2.19f) zosta

ła podzielona na cztery obszary, których neurony reagują na dane uczące o podobnych 

do siebie cechach. Obszary te są wyraźnie widoczne na mapie cech przedstawionej na 

rys. 2.21. Podobnie jak w poprzednim eksperymencie, wykorzystującym rozważany 

zbiór danych, obszary punktów o jaśniejszym odcieniu (rys. 2.21a) lub słupków o sto

sunkowo niskiej wysokości (rys. 2.21b) sugerują występowanie czterech grup danych 

(por. z rys. 2.14a oraz z rys. 2.14b). Granice pomiędzy tymi grupami widoczne sąjako 

ciemniejsze punkty (rys. 2.21a) lub wysokie słupki histogramu (rys. 2.21b).



2. Samouczące i samoorganizujące się sieci neuronowe 67

Rys. 2.19. Rozmieszczenie danych uczących na płaszczyźnie (a) oraz wektorów wa- 

gowych aproksymujących te dane: na początku procesu uczenia (b) oraz po 

zakończeniu wybranych epok uczenia: e = \ (c), e = lO (d), e = 30 (e) 

i e = 100 -  koniec uczenia (f)
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Rys. 2.20. Przebieg błędu aproksymacji E (a) oraz błędu nieuporządkowania 6 (b) dla 

problemu z rys. 2.19

Rys. 2.21. Mapa cech (U-Matrix) sieci neuronowej, przedstawiona w postaci mapy 

punktów (a) oraz histogramu słupkowego (b), dla struktury z rys. 2.19f

W następnym podrozdziale zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu 

odwzorowania wielowymiarowych danych wejściowych za pomocą sieci samoorgani

zujących się zjednowymiarowym sąsiedztwem. Pewne aspekty tego zagadnienia zosta- 

nąomówione w kontekście -  wstępnie zaprezentowanego w niniejszym podrozdziale -  

problemu odwzorowania danych dwuwymiarowych, a następnie uogólnione na przy

padki danych wielowymiarowych.

2.4.3. Wybrane problemy odwzorowania danych wielowymiarowych

Na wstępie niniejszego podrozdziału, rozważony zostanie problem doboru właści

wej -  z punktu widzenia zastosowania sieci neuronowej do określonych, praktycznych

zadań -  topologicznej struktury sieci. Rezultaty wyżej przestawionych eksperymentów
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prowadzą do wniosku, że odwzorowanie zbioru dwuwymiarowych danych za pomocą 

sieci samoorganizującej się z jednowymiarowym sąsiedztwem nie daje pewności, iż 

dwa neurony umieszczone w odległych miejscach w strukturze sieci będą wykazywać 

szczególną aktywność na próbki danych uczących znacznie różniące się od siebie. Może 

się zdarzyć, że zarówno neurony bezpośrednio sąsiadujące ze sobą w topologicznej 

strukturze sieci, jak i znacznie odległe od siebie, będą reagować na dane uczące o po

dobnych cechach. Poniżej problem ten został zilustrowany na przykładzie odwzorowa

nia prostego syntetycznego zbioru danych.

Na rys. 2.22a przedstawionyjest powtómie rezultat uczenia sieci neuronowej (dla 

problemu z rys. 2.16) z zaznaczonym fragmentem obszaru przestrzeni danych, na któ

rym można zauważyć odwzorowanie dwóch punktów -  umieszczonych stosunkowo 

niedaleko od siebie na płaszczyźnie -  za pomocą dwóch neuronów leżących w różnych, 

odległych obszarach topologicznej struktury sieci. Powiększony fragment rys. 2.22a 

(oznaczony czerwoną ramką), przedstawiony na rys. 2.22b, wyraźnie prezentuje dwa 

rozważane punkty danych wejściowych (reprezentowane przez, odpowiednio, czerwoną 

i zieloną kropkę) oraz dwa (najbliższe im) wektory wagowe neuronów, wykazujących 

się szczególną aktywnością przy prezentacji tych danych (reprezentowanych przez, od

powiednio, czerwony i zielony kwadracik).

Rys. 2.22. Odwzorowanie podobnych danych wejściowych, za pomocą wektorów wa- 

gowych neuronów umieszczonych w odległych częściach topologicznej 

struktury sieci samoorganizującej się (a) oraz odpowiedni, powiększony 

fragment struktury sieci (b)



Powyższy przypadek można uogólnić dla zagadnienia odwzorowania zbioru 

«-wymiarowych danych wejściowych za pomocą sieci samoorganizującej się z q- 

wymiarowym sąsiedztwem. Można zauważyć, że różnica wymiarów przestrzeni danych 

uczących 91" orazprzestrzenitopologicznegosąsiedztwasieci 919 możebyć-pomimo 

optymalnej (z punktu widzenia rozważanego problemu) organizacji topologicznej struk

tury sieci -  przyczynąpodziału tej struktury na niejednolite obszary neuronów, wykazu

jących aktywność na dane wejściowe o podobnych cechach. Zakładając, że w większo

ści praktycznych zadań wymiar n danych uczącychjest większy od wymiaru q topolo

gicznego sąsiedztwa sieci można stwierdzić, że zjawisko to występuje w każdej sieci 

samoorganizującej się, niezależnie od wymiaru jej topologicznego sąsiedztwa (oczywi

ście problem ten nie występuje w przypadku, gdy n -  q ).

W związku z powyższym można uznać, że wybór właściwej topologicznej struktury 

sieci neuronowej -  z punktu widzenia zastosowania jej do określonych, praktycznych 

zadań -  nie zależy od wymiaru danych uczących i może być podyktowany innymi, ze

wnętrznymi czynnikami, np. jej skutecznością w automatycznym wykrywaniu skupisk 

(grup) w rozważanym zbiorze danych. M.in. z tego względu w dalszej części niniejszej 

pracy będą rozważane sieci z jednowymiarowym sąsiedztwem, gdyż ich topologiczna 

struktura zarówno jest stosunkowo łatwa w wizualnej prezentacji jak i pozwala wpro

wadzić istotne uogólnienia w algorytmie jej uczenia co czyni ją  silnym i efektywnym 

narzędziem grupowania w złożonych zbiorach wielowymiarowych danych nie tylko o 

charakterze numerycznym, ale również np. w zbiorach dokumentów WWW. Wspo

mniane uogólnienia zostanąprzedstawione w rozdziałach 4 i 5.

Konwencjonalne samoorganizujące się sieci neuronowe mogą być potraktowane 

m.in. jako "inteligentne" (ze względu na mechanizm automatycznego, nienadzorowane- 

go uczenia) narzędzia redukcji wymiarowości zbiorów danych. W tym kontekście warto 

wymienić tradycyjne metody tej redukcji, m.in. metody kombinacji liniowej (ang. line

ar combination) [20, 59], skalowania wielowymiarowego MDS (ang. Multidimensional 

Scaling) [20, 59], analizy składowych głównych PCA (ang. Principal Component Ana

lysis) [19, 20, 59, 79], analizy składowych niezależnych ICA (ang. Independent Com

ponent Analysis) [13, 19, 20, 47, 100], projekcji losowej RP (ang. Random Projection) 

[5, 100], analizy ukrytych grup semantycznych LSA (ang. Latent Semantic Analysis) 

[16] oraz -  najczęściej stosowane do prezentacji wielowymiarowych danych na płasz

czyźnie -  tzw. nieliniowe odwzorowanie Sammona [59, 79, 93]. Rozdział 6.3.2 zawiera
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krótką charakterystykę kilku wybranych z powyższego wykazu metod, w tym charakte

rystykę odwzorowania Sammona.

Na rys. 2.24 przedstawiono odwzorowanie Sammona na płaszczyźnie dla trójwy

miarowej przestrzeni danych przedstawionej na rys. 2.23 obejmującej przykładowy, 

syntetyczny zbiór 300 punktów (w którym można wyodrębnić trzy skupiska punktów 

po 100 elementów każde) oraz strukturę sieci samoorganizującej się zjednowymiaro- 

wym sąsiedztwem złożonej ze 100 neuronów. Oczywistym faktemjest to, że projekcja 

zbioru danych i łańcucha neuronów nie daje idealnego odwzorowania oryginahi na 

płaszczyźnie. Zazwyczaj idealne odwzorowanie niejest możliwe, hn większajest róż

nica wymiarów przestrzeni oryginalnej i przestrzeni docelowej, tym większyjest błąd 

odwzorowania. W przypadku oryginalnych danych o dużej wymiarowości i nietrywial- 

nym rozkładzie skupień, błąd odwzorowania może w istotny sposób deformować obraz 

(a nawet liczbę) tych skupień uniemożliwiając w praktyce ich lokalizację. Tym bardziej 

rozsądne wydaje się podejście rozwijane w niniejszej pracy i polegające na konstrukcji 

"drogi" (implementowanej w postaci samoorganizującego się łańcucha neuronów) pro

wadzącej przez rozważane dane a następnie odpowiedniej analizie (realizowanej w 

przestrzenijedno- lub dwuwymiarowej) tej drogi.

Rys. 2.23. Rezultat uczenia sieci samoorganizującej się z jednowymiarowym sąsiedz

twem z wykorzystaniem syntetycznego zbioru 300 punktów w przestrzeni 

trójwymiarowej
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Rys. 2.24. Odwzorowanie Sammona przestrzeni danych z rys. 2.23 na płaszczyźnie

2.5. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono w zarysie wybrane zagadnienia z zakresu 

sztucznych sieci neuronowych samouczących i samoorganizujących się, należących do 

klasy sieci uczonych z wykorzystaniem technik nienadzorowanych (bez nauczyciela).

W pierwszej części rozdziahi krótko omówione zostały sieci samouczące się oraz 

dwie najważniejsze techniki ich uczenia: uczenie bazujące na regule asocjacji Hebba 

oraz uczenie typu konkurencyjnego.

Druga część rozdziahi przedstawia wybrane zagadnienia z dziedziny sieci samoor

ganizujących się i metod ich uczenia oraz przykłady zastosowania tych sieci do odwzo

rowywania przykładowych, syntetycznych zbiorów danych. Szczególny nacisk położo

no na sieci samoorganizujące się z jednowymiarowym sąsiedztwem, stanowiące bazę -  

stworzonego w ramach niniejszej pracy -  oryginalnego modelu dynamicznej sieci sa

moorganizującej się, będącej efektywnym narzędziem w zagadnieniach grupowania 

złożonych, wielowymiarowych danych.



3. Koncepcja grupowania danych bazująca na konstrukcji 
i analizie "drogi" prowadzącej przez zbiór danych

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie nowej, ogólnej koncepcji grupo

wania danych oraz zaproponowanie -  w ramach tej koncepcji -  dwóch metod grupowa

nia danych, z których pierwszą można potraktować jako punkt wyjścia do drugiej. 

Wspomniana koncepcja, w ogólnym ujęciu, polega na konstrukcji, a nastepnie analizie 

odpowiedniej "drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór wielowymiarowych danych 

celem wykrycia i zlokalizowania w nim skupisk (grup) danych. Pierwsza ze wspomnia

nych metod grupowania danych wykorzystuje -  bazujące na algorytmie genetycznym -  

rozwiązanie odpowiednio zaadaptowanego do rozpatrywanego problemu tzw. zadania 

komiwojażera (ang. Traveling Salesman Problem, TSP). Druga metoda -  bazująca na 

samoorganizujących się sieciach neuronowych -  wykorzystuje rozwiązanie zmodyfi

kowanego zadania komiwojażera. Niniejszy rozdział jest pierwszym z trzech kolejnych 

rozdziałów, w których prezentowana jest ewolucja proponowanego w niniejszej pracy 

oryginalnego narzędzia teoretycznegojakimi sątzw. dynamiczne, samoorganizujące się 

sieci neuronowe stanowiące bazę konstrukcji efektywnych algorytmów grupowania da

nych.

We wstępnej części niniejszego rozdziału, w zarysie zostanąomówione najważniej

sze mankamenty istniejących metod grupowania danych. Proponowane w niniejszej 

pracy rozwiązania stanowią odpowiedź na te mankamenty. Z kolei, przedstawiona zo

stanie pierwsza z wymienionych wyżej metod. Krytyczna analiza wyników uzyskanych 

przy pomocy tej metody stanowi punkt wyjścia do konstrukcji drugiej z wymienionych 

metod. Rozważania zilustrowane zostaną z wykorzystaniem zarówno syntetycznych 

zbiorów danych jak i często wykorzystywanych wybranych, rzeczywistych, wielowy

miarowych zbiorów danych dostępnych na serwerze Uniwersytetu Kalifornijskiego w 

Irvine (ftp.ics.uci.edu).

3.1. Wprowadzenie

Przedstawione w zarysie w rozdziale 1.1 metody grupowania danych posiadająsze- 

reg mankamentów, do pewnego stopnia ograniczających ich wykorzystanie jako efek-

ftp://ftp.ics.uci.edu


tywnych narzędzi w zagadnieniach grupowania danych. Najistotniejszym problemem -  

występującym praktycznie we wszystkich znanych algorytmach grupowania danych -  

jest warunek znajomości z góry liczby istniejących grup w zbiorze danych [20, 46, 

103]. Jest to parametr krytyczny, decydujący o prawidłowym przebiegu procesu grupo

wania danych. Niestety, w praktycznych zadaniach grupowania liczba istniejących w 

zbiorze skupisk danych jest zazwyczaj nieznana. W takich przypadkach poszukuje się 

optymalnego rozwiązania, porównując ze sobą rezultaty grupowania danych dla róż

nych, zadanych z góry liczb skupisk. Porównanie odbywa się za pomocą zewnętrznie 

definiowanej tzw. funkcjijakości (ang. validity function), oceniającej wyznaczone przez 

algorytm grupy danych, w sensie zewnętrznie określonych kryteriów. Istniejądwa moż

liwe podejścia rozwiązania powyższego problemu [46]:

• pierwsze podejście zakłada, że funkcjajakości ocenia wszystkie wyznaczone grupy 

jednocześnie -jakojedno kompleksowe rozwiązanie grupowania danych,

• drugie podejście zakłada, że funkcja jakości ocenia każdą grupę z osobna -  jako 

jedno indywidualne rozwiązanie grupowania danych, niezależne od rozwiązań wy

znaczonych dla pozostałych grup danych.

W pierwszym podejściu dane grupowane są -  z wykorzystaniem wybranego algo

rytmu -  dla różnych, założonych z góry, wartości liczby grup k G {2,3,...,AT}, gdzie K  

jest szacowaną z góry maksymalną liczbą grup. Dla każdego rozwiązania obliczanajest 

wartość funkcjijakości, przy czym ocenianejest całościowe rozmieszczenie wszystkich 

grup w zbiorze danych. Za optymalne rozwiązanie przyjmuje się rezultat grupowania, 

dla którego funkcjajakości osiąga wartość minimalną lub maksymalną (w zależności od 

charakteru rozważanego problemu).

W drugim podejściu dane grupowane są podobnie jak w podejściu pierwszym (dla 

różnych wartości parametru k) z tym, że grupowanie rozpoczyna się od maksymalnej 

wartości k = K , a następnie powtarza się cyklicznie według następującego scenariusza:

• po zakończeniu procesu grupowania danych (z zadaną liczbą k skupisk) obliczana 

jest wartość funkcji jakości dla każdej grupy z osobna, a następnie otrzymane wyni

ki są ze sobą porównywane,

• w wyniku porównania, grupy ocenione pozytywnie (dla których wartość funkcji ja

kości jest zadowalająca w sensie określonych kryteriów) i zawierające dane o po

dobnych do siebie cechach, łączone sąwjedno skupisko, natomiast grupy, które zo

stały ocenione negatywnie (dla których wartość funkcji jakości jest niezadowalają-
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ca) są usuwane (tzn. usuwane są informacje o przynależności danych do tych grup);

powyższe działania prowadządo stopniowego zmniejszania wartości parametru k. 

Przedstawiony scenariusz powtarzany jest cyklicznie, aż do uzyskania rozwiązania, w 

którym wyznaczone grupy danych wyraźnie różnią się od siebie oraz w którym nie ist

nieją skupiska ocenione negatywnie przez funkcjęjakości.

Niestety, w praktycznych zadaniach grupowania danych, właściwy -  z punktu wi

dzenia rozważanego problemu -  dobór funkcji jakości jest bardzo trudny. Jak już wspo

mniano we wstępnej części niniejszej pracy, prawidłowa ocena rezultatów grupowania 

danych nie jest zadaniem błahym. Ma to znaczenie szczególnie w systemach automa

tycznych, gdzie rezultaty grupowania ma oceniać maszyna pozbawiona inteligencji 

człowieka. Ponadto, przedstawiona metodologia prowadzi do znacznego wzrostu zapo

trzebowania na moc obliczeniową, gdyż do wyznaczenia optymalnego rozwiązania al

gorytm grupowania danych uruchamianyjest wielokrotnie.

Inną istotną wadą większości istniejących metod grupowania danych jest ich ogra

niczona zdolność do wyznaczania, po zakończeniu procesu grupowania, przynależności 

-  do określonej grupy -  danych, które nie uczestniczyfy bezpośrednio w procesie gru

powania, lecz np. zostały dołączone do rozważanego zbioru danych w późniejszym cza

sie. W takim przypadku, zazwyczaj wymagane jest powtórzenie całego procesu grupo

wania z uwzględnieniem nowych danych.

Odpowiedziąna powyższe mankamenty istniejących metod grupowania danychjest 

proponowana w niniejszej pracy metoda wykorzystująca -  w swej docelowej postaci -  

oryginalne, dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe. Metoda ta pozbawiona 

jest, w znacznym stopniu, wymienionych wyżej wad. Poprzez konstrukcję i analizę 

"drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór danych, tworzy ona czytelny obraz rozkła

du skupisk danych w tym zbiorze. Dzięki zdolnościom sieci neuronowych do uogólnia

nia nabytej podczas uczenia wiedzy, umożliwia ona również przyporządkowanie do 

wyznaczonych grup nowych danych, które nie uczestniczyfy w procesie grupowania. 

Punktem wyjścia do docelowej metody grupowaniajest konstrukcja "drogi" prowadzą

cej przez wszystkie punkty rozważanego zbioru danych (poprzez rozwiązanie odpo

wiednio sformułowanego zadania komiwojażera). Kolejne etapy rozwoju tej metody (z 

których pierwszy zostanie przedstawiony w niniejszym rozdziale) zakładająkonstrukcję 

"drogi" przechodzącej nie przez wszystkie punkty zbioru ale przez lokalne, automa

tycznie przez metodę wyznaczane skupiska danych.



3.2. Grupowanie danych bazujące na rozwiązaniu zadania komiwojażera 

z wykorzystaniem algorytmu genetycznego

W niniejszym podrozdziale zostanie zaprezentowana koncepcja grupowania da

nych, bazująca na idei wyznaczenia najkrótszej drogi przechodzącej przez wszystkie 

elementy zbioru, a następnie analizie odległości pomiędzy kolejnymi elementami wy

znaczonej drogi. Analiza ta jest podstawą wnioskowania o liczbie grup w rozpatrywa

nym zbiorze danych. Problem poszukiwania optymalnej drogi łączącej wszystkie ele

menty zbioru danych jest znany jako tzw. zadanie komiwojażera; zostanie ono przed

stawione w pierwszej części niniejszego podrozdziału. Dalsza część podrozdziału 

przedstawia analizę wyznaczonej minimalnej drogi będącej rozwiązaniem zadania ko

miwojażera z wykorzystaniem tzw. histogramu "bliskości" pomiędzy jej kolejnymi 

punktami; histogram ten prezentuje strukturę oraz rozkład skupisk w rozważanym zbio

rze danych. Rozważania zostaną zilustrowane z wykorzystaniem przykładowych, synte

tycznych zbiorów danych.

3.2.1. Zadaniekomiwojażera

Zadanie komiwojażera dla L miast (punktów w przestrzeni 91") polega na wyzna

czeniu drogi spełniającej następujące warunki:

• komiwojażer musi dotrzeć do wszystkich miast (punktów) na terenie swego działa

nia (w całym zbiorze danych),

• każde miasto może być odwiedzone tylko raz,

• droga rozpoczyna się i kończy w tym samym mieście,

• koszt przebytej drogi powinien być jak najmniejszy (przy założeniu, że koszt połą

czeń pomiędzy miastami jest znany -  koszt całkowitej drogi liczonyjestjako suma 

kosztów przebyciaposzczególnychjej odcinków).

Zadanie komiwojażera może być w sposób równoważny sformułowanejako zadanie 

optymalizacji z ograniczeniami. Optymalizacja dotyczy minimalizacji zależności [62]:

5  = 1  I  Z ^ v a vJiW, (vy,i+i= v „ ) ,  (3.1)
1=1 j =1 £=1

przy ograniczeniach:
L
2 > i * = l ,  k = \,2,...,L, (3.2)
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S v t t =I ,  / = l,2,...,Z, (3.3)
k=\

v,*e{0,l}, i,k = \,2,...,L, (3.4)

gdzie D jest całkowitym kosztem przebytej drogi, Ctij jest kosztem drogi pomiędzy 

/-tym, a y'-tym miastem oraz vik =1 oznacza, że i-te miasto jest odwiedzane przez ko- 

miwojażerajako k-te w kolejności.

Istnieje wiele różnych wariantów zadania komiwojażera, w których dopuszcza się 

modyfikacje wymaganych warunków, m.in.:

• dopuszcza się tzw. graf niepełny (nie wszystkie połączenia między miastami istnie

ją),

• koszt wyznaczonej drogi D może różnić się od kosztu minimalnego Z)mjn nie więcej 

niż o wartość, zadanego z góry, progu e ( D < Dmjn + s ),

• zostaje ustalone z góry miasto początkowe drogi (lub/i miasto końcowe),

• dopuszcza się zakończenie drogi w mieście innym niż początkowe.

W praktycznych zastosowaniach zadania komiwojażera rolę miast pełni L punktów 

w przestrzeni 91” , których położenie wyznaczają wektory jc,=[x,,,x,2,...,* /j1 

(/ = l,2,...,L). Koszt przebytej drogi przez komiwojażera obliczanyjestjako suma dłu

gości kolejnych jej odcinków (suma odległości pomiędzy kolejnymi punktami wzdłuż 

drogi, wyznaczonymi z wykorzystaniem miary euklidesowej):
L - i

£ = £ * / - * / + ! ■  (3.5)
/ = i

Przykładowa ilustracja rozwiązania zadania komiwojażera z wykorzystaniem synte

tycznego zbioru 20 punktów rozmieszczonych na płaszczyźnie widoczna jest na rys. 

3.1. Pierwszy rysunek (a) ilustruje minimalnądrogę wyznaczoną dla klasycznego zada

nia komiwojażera, drugi (b) prezentuje minimalnądrogę wariantu zadania komiwojaże

ra, w którym zakłada się, że punkt początkowy drogi jest inny niż punkt jej zakończe

nia. Wariant ten będzie rozważany w dalszej części niniejszego rozdziału, w której za

prezentowana zostanie metoda rozwiązania zadania komiwojażera z wykorzystaniem 

algorytmu genetycznego oraz metoda optymalizacji zmodyfikowanego zadania komi

wojażera z wykorzystaniem samoorganizujących się sieci neuronowych.
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Rys. 3.1. Przykładowa ilustracja rozwiązania klasycznego zadania komiwojażera (a) 

orazjego wariantu nie zakładającego powrotu do punktu startu (b)

3.2.2. Histogram "bliskości"

Analiza odległości pomiędzy kolejnymi punktami, wzdłuż minimalnej drogi, będą

cej rozwiązaniem zadania komiwojażera może być podstawądo wnioskowania o liczbie 

istniejących grup w rozważanym zbiorze danych. Analiza ta bazuje na wyznaczeniu hi

stogramu odległości H °dl pomiędzy sąsiednimi punktami o numerach / oraz / +1 

wzdłuż wyznaczonej drogi:

H f  = d(x „ x M ) = du+l, I = \,2, . . . ,L-\,  (3.6)

gdzie L jest liczbą punktów w rozważanym zbiorze danych, natomiast d(x t , x l+l) jest

odległością -  w sensie normy euklidesowej -  pomiędzy wektorami X 1 oraz * /+1. Z ko

lei, wyznaczanyjest -  odpowiadający histogramowi odległości H f  -  tzw. histogram

"bliskości" H bl pomiędzy sąsiednimi punktami wzdłuż drogi, prezentujący strukturę 

oraz rozkład grup w rozważanym zbiorze danych:

< = ( m a x  H f ) - H f = ( _  max dkMl) - d lJ+x, / = 1,2,...,^-1. (3.7)
x-1,2,...,L 1 &-l,2,...,Z# 1

Na rys. 3.2 przedstawionyjest histogram "bliskości" pomiędzy kolejnymi punktami 

drogi prezentowanej na rys. 3.1b. Im wyższąwartość osiąga histogram H bl 1, tym bliżej

położone są odpowiadające mu sąsiednie punkty wyznaczonej drogi. Lokalne obszary 

histogramu, w których widoczne sąwysokie prążki sugeruje występowanie grupy punk-
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tów stosunkowo nieznacznie oddalonych od siebie, a zatem występowanie lokalnego 

skupiska w zbiorze danych.

Rys. 3.2. Histogram "bliskości" pomiędzy kolejnymi punktami drogi z rys. 3.1b

Histogram "bliskości" wyznaczony dla dużych zbiorów danychjest zazwyczaj mało 

czytelny, dlatego też częściej wykorzystywanyjest obraz obwiedni tego histogramu. Na 

rys. 3.3 przedstawionajest obwiednia histogramu "bliskości" z rys. 3.2.

Rys. 3.3. Obwiednia histogramu "bliskości" z rys. 3.2

Wyraźnie widoczne na rys. 3.2 lub na rys. 3.3 trzy lokalne obszary wysokich słup

ków sugerują występowanie trzech grup w rozważanym zbiorze danych. Granice mię

dzy grupami wyznaczają dwa najniższe słupki (o numerach 7 i 13). Wysokość słupków 

na obwiedni histogramu należy odczytywać w miejscach oznaczonych za pomocą wi

docznych na rys. 3.3 czarnych kropek. Punkty te w dalszej części pracy nie będą 

umieszczane na analogicznych ilustracjach, aby zachować ich maksymalną przejrzy

stość.



3.2.3. Grupowanie danych poprzez rozwiązanie zadania komiwojażera 

dla przykładowych, syntetycznych zbiorów danych

Funkcjonowanie proponowanej techniki grupowania danych zostanie teraz zilu

strowane za pomocą trzech eksperymentów, z wykorzystaniem syntetycznych zbiorów 

danych. Warto zauważyć, że w większości praktycznych zastosowań zadania komiwo

jażera nie dąży się do uzyskania rozwiązania najlepszego, lecz poprzestaje na rozwiąza

niu bliskim optymalnemu. Wyznaczenie takiego rozwiązania wymaga dużo mniejszych 

nakładów obliczeniowych, a uzyskany rezultat jest tylko nieznacznie gorszy od rozwią

zania optymalnego (co zazwyczaj jest wystarczające dla rozważanego praktycznego 

problemu). Z tych powodów, typowe algorytmy optymalizacji zadania komiwojażera 

(m.in. algorytmy: najbliższego sąsiada, zachłanny, najbliższego wstawiania, najdalsze

go wstawiania, podwajanego najkrótszego drzewa rozpinającego, oddzielania powłoki 

wypukłej, krzywej wypełniającej przestrzeń, algorytmy Karpa, Litkego, Christofidesa 

[62, 71]) zastępowane są algorytmami heurystycznymi umożliwiającymi w sposób ła

twy i elastyczny ustalenie kompromisu pomiędzy dokładnością rozwiązania, a kosztem 

jego poszukiwania (czasem obliczeń).

Między innymi z wymienionych wyżej względów, zadanie komiwojażera stało się 

także celem rozwiązania w dziedzinie algorytmów genetycznych [31, 32, 71]. Wyszu

kują one rozwiązania bliskie optymalnemu, wykorzystując w tym celu przekształcaną 

populację potencjalnych rozwiązań. Algorytm genetyczny jest niewrażliwy na specy

ficzny układ punktów (miast) na płaszczyźnie, co dla niektórych, typowych algorytmów 

(np. dla algorytmu najbliższego sąsiada) ma zasadnicze znaczenie. Ponadto, algorytm 

genetyczny potrafi optymalnie dobrać punkt początkowy i końcowy drogi (o ile nie zo

stały one z góry ustalone) -  co jest bardzo istotne dla ostatecznego rozwiązania. Gene

ralnie, algorytm genetyczny zastosowany do rozwiązania zadania komiwojażerajest na

rzędziem bardziej elastycznym niż podejścia klasyczne.

W pierwszym eksperymencie, funkcjonowanie proponowanej techniki zostanie zi

lustrowane z wykorzystaniem przykładowego, syntetycznego zbioru danych przedsta

wionego na rys. 3.4a. Zbiór składa się ze 160 punktów, wchodzących w skład trzech 

stosunkowo łatwo rozróżnialnych grup. Przedstawionąna rys. 3.4b drogę algorytm ge

netyczny wyznaczył po 1000 pokoleniach.
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Rys. 3.4. Syntetyczny zbiór punktów na płaszczyźnie (a) oraz droga przechodząca 

przez ten zbiór wyznaczona za pomocą algorytmu genetycznego (b)

Do wyznaczenia drogi z rys. 3.4b zastosowano algorytm genetyczny z populacją 

256 chromosomów, tumiejowąmetodąselekcji (z liczbąchromosomów rywalizujących 

równą3) [32, 71] oraz z prawdopodobieństwem krzyżowania p k =0,8 i prawdopodo

bieństwem mutacji p m -  0,2 . Obwiednia histogramu "bliskości" H bl pomiędzy kolej

nymi punktami wyznaczonej drogi -  przedstawiona na rys. 3.5 -  wyraźnie wskazuje na 

występowanie trzech lokalnych obszarów, odwzorowujących trzy skupiska punktów w 

rozpatrywanym zbiorze.

Rys. 3.5. Obwiednia histogramu "bliskości" pomiędzy kolejnymi punktami drogi 

z rys. 3.4b

W kolejnym eksperymencie, rozważany wyżej algorytm genetyczny został wyko

rzystany do wyznaczenia drogi przechodzącej przez trudniejszy przypadek zbioru da

nych, przedstawiony na rys. 3.6a (250 punktów rozmieszczonych na płaszczyźnie). Jest
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on modyfikacją rozpatrywanego wcześniej zbioru z rys. 3.4a, w którym dodano 90 

punktów losowo rozmieszczonych na płaszczyźnie. Wyznaczona droga dla tego przy

padku przedstawionajest na rys. 3.6b.

Rys. 3.6. Syntetyczny zbiór punktów na płaszczyźnie (a) oraz droga przechodząca 

przez ten zbiór wyznaczona przez algorytm genetyczny (b)

Rys. 3.7. Obwiednia histogramu "bliskości" pomiędzy kolejnymi punktami drogi 

z rys. 3.6b

Można zauważyć, że obwiednia histogramu "bliskości" pomiędzy kolejnymi punk

tami wyznaczonej drogi -  przedstawiona na rys. 3.7 -  nie daje w pełni jednoznacznej 

odpowiedzi co do liczby grup i ich rozkładu w zbiorze danych, aczkolwiek sugeruje 

występowanie trzech głównych skupisk danych. W celu uzyskania bardziej czytelnego 

obrazu wskazanejest poddanie otrzymanego histogramu działaniu filtrującemu i wygła

dzającemu, co może również wiązać się z redukcją ewentualnych błędów wnoszonych 

przez algorytm genetyczny w trakcie wyznaczania minimalnej drogi. Istnieje szereg na-



rzędzi do realizacji powyższych zadań. W niniejszej pracy wykorzystano narzędzie ofe

rowane przez pakiet Mathcad [66] (tzw. polynomial regression), generujące aproksy

mację histogramu przy pomocy zbioru wielomianów drugiego rzędu (przyjęto, że para

metr span kontrolujący rozmiar bieżąco aproksymowanego sąsiedztwa w przebiegu hi

stogramu jest równy 0,15). Obwiednia aproksymowanego wielomianami histogramu

"bliskości" H bl z rys. 3.7 przedstawiona na rys. 3.8 daje bardziej czytelny obraz roz

kładu trzech głównych skupisk w rozważanym zbiorze danych.
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Rys. 3.8. Obwiednia aproksymowanego histogramu "bliskości" z rys. 3.7

Na zakończenie tej części rozważań warto zwrócić uwagę na następujący problem. 

Otóż prawidłowo wyznaczona droga w zbiorze danych nie może krzyżować się ani 

przechodzić przez dany punkt więcej niż jeden raz. Co więcej, droga ta powinna prze

chodzić tylko raz przez określone skupisko danych, tzn. -  po dotarciu do jednego z 

punktów rozważanego skupiska -  powinna przechodzić przez kolejne punkty tego sku

piska bez oddalania się od punktów położonych poza nim i powracania celem kontynu

owania trasy przez bieżące skupisko. Z prowadzonych badań wynika, że największy 

wpływ na zachowanie wymienionego wyżej warunku ma operator mutacji z inwersją 

[31, 32, 71] w algorytmie genetycznym. Operator ten odwraca fragment drogi pomiędzy 

dwoma losowo wybranymi jej punktami, eliminując w ten sposób krzyżujące się odcin

ki drogi. Wynikiem braku tego operatorajest znaczne nasilenie się zjawiska krzyżowa

nia się pewnych odcinków drogi w obszarze danego skupiska danych i w konsekwencji 

wielokrotne prowadzenie przez algorytm drogi przez to samo skupisko danych. W celu 

zilustrowania powyższego problemu, na rys. 3.9 przedstawiono drogę wyznaczoną za 

pomocąalgorytmu genetycznego niewykorzystującego operatora mutacji z inwersjądla 

zbioru danych z rys. 3.6a. Z kolei, na rys. 3.10 przedstawiono obwiednię histogramu
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"bliskości" pomiędzy sąsiednimi punktami drogi z rys. 3.9, a na rys. 3.11 jego wielo

mianową aproksymację.

Rys. 3.9. Minimalna droga w zbiorze danych z rys. 3.6a wyznaczona przez algorytm 

genetyczny bez operatora mutacji z inwersją

Rys.3.10. Obwiednia histogramu "bliskości" pomiędzy kolejnymi punktami drogi 

z rys. 3.9

Rys. 3.11. Obwiednia aproksymowanego histogramu "bliskości" z rys. 3.9



Wygenerowanie drogi wielokrotnie (w rozważanym przypadku dwukrotnie) prze

chodzącej przez tą samą grupę danych, prowadzi do pewnego przekłamania w działaniu 

proponowanej metody grupowania danych, polegającego na zwiększeniu (w rozważa

nym przypadku o jeden) generowanej liczby grup w stosunku do liczby właściwej -  po

dawanej przez poprawnie działający algorytm. Występowanie powyższego przekłama

nia obniża nieco skuteczność proponowanej techniki w zakresie poprawnego określania 

liczby grup w zbiorach danych.

3.2.4. Wnioski

Grupowanie danych poprzez analizę drogi prowadzącej przez wszystkie punkty 

rozważanego zbioru danych i uzyskanej w wyniku rozwiązania zadania komiwojażera 

posiada określone mankamenty. Podstawowym mankamentem jest znaczny nakład ob

liczeniowy niezbędny do uzyskania rozwiązania zadania komiwojażera i to niezależnie 

czyjest to realizowane z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, czy innych, trady

cyjnych metod. Innym, zasygnalizowanym wyżej mankamentem jest efekt "zaszumie

nia" histogramu "bliskości" pomiędzy kolejnymi punktami drogi, związany z rygory

stycznym założeniem, że droga musi przechodzić przez wszystkie punkty zbioru. Ko

nieczność odfiltrowania histogramu wiąże się z określonym czynnikiem subiektywnym, 

np. w przypadku stosowania wspomnianej wyżej aproksymacji wielomianami koniecz

ne jest określenie wartości parametru span [66], przy czym zbyt mała jego wartość 

prowadzi do niedostatecznego odfiltrowania histogramu, natomiast zbyt duża wartość 

oznacza znaczne wygładzenie histogramu, a zatem rozmycie obrazu granic pomiędzy 

potencjalnymi grupami danych. Ponadto, nawet optymalne -  w sensie stosowanych 

wskaźnikówjakości -  rozwiązanie zadania komiwojażera nie daje całkowitej gwarancji, 

że wyznaczona droga będzie przechodziła tylko raz przez każdą grupę danych, co z ko- 

leijest warunkiem uzyskania poprawnego histogramu "bliskości".

W związku z powyższym, proponowana technika może być potraktowana jako 

koncepcyjny punkt wyjścia do budowy kolejnych podejść minimalizujących (czy wręcz 

eliminujących) jej mankamenty. Podejścia te będąbazować na budowie drogi przecho

dzącej przez lokalne, automatycznie wykrywane skupiska punktów, a nie przez wszyst

kie punkty zbioru. Dzięki temu nastąpi automatyczne odfiltrowanie i uśrednienie uzy

skanej drogi. Zmniejszy się również nakład obliczeniowy niezbędny dojej uzyskania.
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3.3. Grupowanie danych z wykorzystaniem samoorganizujących się sie
ci neuronowych z jednowymiarowym sąsiedztwem

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostanie zadanie komiwojażera w wersji 

zmodyfikowanej, uwzględniającej sformułowane wyżej postulaty orazjego rozwiązanie 

z wykorzystaniem samoorganizujących się sieci neuronowych. Rozważania zostaną zi

lustrowane z wykorzystaniem tych samych (dla celów porównawczych) co w poprzed

nim podrozdziale syntetycznych zbiorów danych oraz dwóch rzeczywistych, wielowy

miarowych zbiorów danych.

3.3.1. Modyfikacja zadania komiwojażera

Modyfikacja klasycznego zadania komiwojażera została sformułowana w odpowie

dzi na określone wcześniej mankamenty jego rozwiązania w problemach grupowania 

danych. Modyfikacja ta zakłada, że do wyznaczenia rozkładu grup w zbiorze danych nie 

jest potrzebne znalezienie drogi przechodzącej przez wszystkie punkty tego zbioru, lecz 

wystarczy jedynie znalezienie możliwie krótkiej, uproszczonej drogi przechodzącej 

przez wszystkie obszary zajmowane przez skupiska punktów zbioru.

Zmodyfikowane zadanie, bazujące na klasycznym problemie komiwojażera dla L

miast (punktów w przestrzeni 93"), polega na wyznaczeniu drogi spełniającej następu

jące warunki:

• komiwojażer musi dotrzeć do wszystkich obszarów zajmowanych przez skupiska 

miast (punktów) na terenie swego działania (w całym zbiorze danych),

• każdy obszar miast może być odwiedzony tylko raz,

• punkty wyznaczające kolejne etapy (odcinki) drogi mogą być umieszczone w do

wolnym miejscu w przestrzeni 93" (punkty drogi niekoniecznie muszą być miasta

mi),

• liczba punktów drogi przechodzącej przez określony obszar przestrzeni 93" powin

na być względnie proporcjonalna do liczby miast występujących tym obszarze,

• całkowita liczba punktów drogi jest mniejsza (często znacznie mniejsza) od liczby 

miast; w docelowym rozwiązaniu (dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuro

nowe) jest ona wyznaczana automatycznie przez algorytm.

Przykład drogi spełniającej powyższe warunki (złożonej z 15 punktów), przecho

dzącej przez skupiska punktów zbioru danych z rys. 3.1, przedstawia rys. 3.12.
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Rys.3.12. Przykładowa ilustracja uproszczonej drogi przechodzącej przez skupiska 

punktów w syntetycznym zbiorze danych z rys. 3.1

Podsumowując, można stwierdzić, że celem proponowanej modyfikacji klasyczne

go zadania komiwojażerajest wyznaczenie drogi:

• możliwie uproszczonej -  z liczbą punktów m zazwyczaj znacznie mniejszą od licz

by punktów L w zbiorze danych, co prowadzi do zmniejszenia nakładu obliczeń,

• uśrednionej i uogólnionej, co:

-  skutkuje ograniczeniem zjawiska kilkukrotnego przechodzenia drogi przez to 

samo skupisko punktów,

-  eliminuje potrzebę filtracji (np. aproksymacji wielomianami) histogramu "bli

skości" wyznaczonego dla takiej drogi.

Podobnie jak w metodzie poprzedniej, histogram "bliskości" H j1 ( j  = l,2,...,m - 1),

wyznaczony dla drogi spehńającej warunki zmodyfikowanego zadania komiwojażera, 

może być również podstawą do wnioskowania o liczbie grup oraz ich rozmieszczeniu w 

zbiorze danych. Dla przykładu, histogram "bliskości" drogi z rys. 3.12, przedstawiony 

na rys. 3.13, wyraźnie sugeruje występowanie trzech skupisk danych.
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Rys. 3.13. Histogram "bliskości" pomiędzy kolejnymi punktami drogi z rys. 3.12

3.3.2. Rozwiązanie zmodyfikowanego zadania komiwojażera z wykorzy
staniem sieci samoorganizujących się dla przykładowych, synte
tycznych zbiorów danych

Wydaje się, że idealnym narzędziem do optymalizacji przedstawionego wyżej zmo

dyfikowanego zadania komiwojażera są samoorganizujące się sieci neuronowe z jed

nowymiarowym sąsiedztwem. Wykorzystane zostaną tutaj ich zdolności do uogólniania 

i uśredniania (aproksymacji) danych wejściowych, jak również możliwość doboru licz

by neuronów sieci (reprezentujących punkty drogi) w sposób pozwalający na wyzna

czenie drogi uproszczonej co znacznie zmniejszy czas obliczeń w porównaniu z rozwią

zaniem klasycznego zadania komiwojażera.

Funkcjonowanie proponowanej techniki grupowania danych zostanie teraz przete

stowane za pomocądwóch -  rozważanych w podrozdziale 3.2.3 -  syntetycznych zbio

rów danych przedstawionych na rys. 3.4a oraz rys. 3.6a. W eksperymentach zostala wy

korzystana samoorganizująca się sieć neuronowa z jednowymiarowym sąsiedztwem, 

której parametry wraz z parametrami algorytmu uczenia zebrano w tabeli 3.1 (wektory 

wagowe neuronów sieci podlegają adaptacji zgodnie z zależnością (2.35) z funkcją są

siedztwa topologicznego S ( j , j x ,k)). Przed rozpoczęciem procesu uczenia oba zbiory 

danych zostały poddane normalizacji zgodnie z (2.31) i (2.32).

Droga przechodząca przez skupiska punktów w obu rozważanych zbiorach danych 

przedstawionajest, odpowiednio, na rys. 3.14a i rys. 3.14b w postaci łańcucha neuro

nów. Obwiednie histogramów "bliskości" dla obu łańcuchów sieci przedstawione na 

rys. 3.15 oraz rys. 3.16 wyraźnie wskazująna występowanie trzech grup danych.
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Tabela3.1. Parametry samoorganizującej się sieci neuronowej wykorzystywanej do 

grupowania danych w zbiorach z rys. 3.4a i rys. 3.6a

Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci m = 100

maksymalna liczba epok uczenia <w = 100
sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) tf(e) = 0.3*0.001

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcjajednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

promień sąsiedztwa topologicznego w (2.52) Ąe)  = 5

*1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla 
danej epoki

Rys. 3.14. Droga przechodząca przez zbiór danych z rys. 3.4a (a) oraz z rys. 3.6a (b), 

wyznaczona za pomocą sieci samoorganizującej się z jednowymiarowym 

sąsiedztwem

Należy podkreślić, że histogram "bliskości" pomiędzy kolejnymi neuronami w łań

cuchu sieci jest czytelny niezależnie od stopnia złożoności zbioru i nie wymaga zabie

gów filtrujących i wygładzających, tak jak to miało miejsce w przypadku rozwiązania 

klasycznego zadania komiwojażera. Odpowiedzialność za ksztah histogramu ponosi 

głównie funkcja sąsiedztwa topologicznego. Pozwala ona zarówno na wyznaczanie 

drogi, której odpowiada bardziej wygładzony histogram sugerujący mniejszą liczbę 

rozmytych skupisk danych o dużym rozmiarze (dla dużych wartości promienia sąsiedz



twa topologicznego X ) lub histogram bardziej "ostry", sugerujący występowanie więk

szej liczby mafych i bardziej spójnych klastrów (dla małych wartości parametru X).
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Rys. 3.l5. Obwiednia histogramu "bliskości" dla drogi z rys. 3.14a

Rys. 3.16. Obwiednia histogramu "bliskości" dla drogi z rys. 3.14b

Przedstawione podejście pozwala nie tylko na określenie rozkładu i liczby grup w 

zbiorze danych, ale wskazuje również które punkty tego zbioru należą do poszczegól

nych skupisk. Zostanie to zilustrowane dla problemu z rys. 3.14b. Na rys. 3.17 powtó

rzono odpowiadającą mu obwiednię histogramu z rys. 3.16, wyróżniając przy pomocy 

trzech kolorówjej fragmenty odpowiadające poszczególnym skupiskom w rozważanym 

zbiorze danych. Przy takiej prezentacji obwiedni histogramu, rys. 3.14b przyjmuje po

stać jak na rys. 3.18, na którym -  przy pomocy tych samych kolorów -  określono rów

nież przynależność każdego z punktów zbioru do określonego skupiska. Odbywa się to 

następująco: dla każdego punktu zbioru wyznaczany jest neuron, którego wektor wa- 

gowy jest najbliższy -  w sensie określonej miary odległości -  temu punktowi; przyna

leżność neuronu do określonego fragmentu łańcucha wskazuje na skupisko do którego 

należy przyporządkować rozważany punkt zbioru. W powyższy sposób tworzy się 

"ostry", nierozmyty podział zbioru na skupiska (grupy) danych. Jednakże, jeśli zachodzi 

taka konieczność, możliwe jest również stworzenie rozmytego opisu skupisk danych
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poprzez określenie -  na bazie wspomnianych odległości punktów zbioru od odpowiada

jących im neuronów -  funkcji przynależności zbiorów rozmytych reprezentujących te 

skupiska. Zarówno nierozmytyjak i rozmyty model skupisk w zbiorze danych pozwala 

również na określanie przynależności do nich punktów, które nie uczestniczyły w pro

cesie grupowania.

Rys. 3.17. Obwiednia histogramu "bliskości" z rys. 3.16 z zaznaczonym podziałem na 

trzy skupiska danych

Rys. 3.18. Zbiór z rys. 3.14b z podziałem na trzy skupiska danych

Zdolność sieci do uogólniania i uśredniania nabytej wiedzy wpływa na istotne 

zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska kilkukrotnego przechodzenia 

drogi przez obszar zajmowany przez jedną grupę danych, a zatem prowadzi do genero

wania nie tylko spójnych i czytelnych histogramów "bliskości", ale również histogra

mów dających poprawny obraz ilości i rozkładu skupisk danych. Pomimo, że powyższe 

zjawisko nie zostalo całkowicie wyeliminowane -  co zostanie szerzej przedyskutowane 

w następnym rozdziale niniejszej pracy -  to proponowana technikajest znacznie sku

teczniejsza niż metoda wykorzystująca rozwiązanie klasycznego zadania komiwojażera.



3.3.3. Zastosowanie sieci samoorganizujących się do grupowania da
nych w rzeczywistych, wielowymiarowych zbiorach danych

Przedstawione w poprzednim podrozdziale podejście zostanie teraz wykorzystane 

do grupowania danych w dwóch rzeczywistych, wielowymiarowych zbiorach dostęp

nych na serwerze Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (ftp.ics.uci.edu). Zbiorami 

tymi są: Zoo Database oraz zbiór House-votes-84 Database. Przed rozpoczęciem proce

su uczenia oba zbiory danych zostały poddane normalizacji zgodnie z zależnościami 

(2.31) i (2.32). W związku z tym, że przynależność poszczególnych elementów obu 

zbiorów do odpowiednich klas jest znana, możliwa będzie bezpośrednia weryfikacja 

uzyskanych wyników. Należy jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że wiedza o przyna

leżności elementów zbiorów do klas nawet w najmniejszym stopniu nie jest wykorzy

stywana przez rozważany algorytm w trakcie procesu grupowania ^est to proces niena- 

dzorowany).

3.3.3.1. Zbiór Zoo D atab ase

Rozważany zbiór danych zawiera 101 rekordów opisujących gatunki zwierząt po

dzielonych na 7 klas (patrz dodatek A.1). Każdy rekord zbioru jest charakteryzowany 

przy pomocy 15 atrybutów logicznych oraz 1 atrybutu numerycznego. Siedem klas 

obejmuje sześć gatunków kręgowców orazjeden -  bezkręgowców. Ze względu na duży 

wymiar wektorów reprezentujących poszczególne rekordy, posłużono się metodą od

wzorowania Sammona (patrz rozdział 6 oraz, m.in. [79, 93]) celem wizualnej prezenta

cji -  przedstawionej na rys. 3.19a -  wielowymiarowej przestrzeni danych wejściowych 

z rozważanego zbioru na płaszczyźnie. W eksperymencie została wykorzystana samo

organizująca się sieć neuronowa z jednowymiarowym sąsiedztwem, której parametry 

wraz z parametrami algorytmu uczenia (2.35) zebrano w tabeli 3.2.

Rozłożenie uzyskanego w wyniku uczenia sieci łańcucha neuronów w przestrzeni 

danych ilustruje rys. 3.19b. Na rys. 3.20 przedstawiono obwiednię histogramu "blisko

ści" pomiędzy kolejnymi neuronami w łańcuchu sieci. Histogram ten dość wyraźnie 

wskazuje na obecność siedmiu grup w rozważanym zbiorze danych. Kierując się wi

docznymi na rys. 3.20 granicami -  reprezentowanymi przez 6 lokalnych minimów w hi

stogramie "bliskości" -  pomiędzy poszczególnymi grupami danych, dokonano tzw. ka

libracji sieci (podanie na wejścia sieci typowych reprezentantów poszczególnych sku

pisk i stwierdzenie który fragment łańcucha sieci "zareaguje"), przyporządkowując każ

demu neuronowi w łańcuchu etykietęjednej z siedmiu klas.
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Tabela 3.2. Parametry samoorganizującej się sieci neuronowej wykorzystywanej do 
grupowania danych w zbiorze Zoo Database
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Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci m = 70

maksymalna liczba epok uczenia e max = 1 0 0

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) 77( e )  = O.3 -O.OOl

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcjajednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

promień sąsiedztwa topologicznego w (2.52) A(e) = 6

*1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla 
danej epoki

Rys. 3.19. Prezentacja na płaszczyźnie -  z wykorzystaniem odwzorowania Sammona -  

wielowymiarowego zbioru danych Zoo Database (a) oraz rozłożenie w nim 

łańcucha neuronów (b)

Rys. 3.20. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 3.19b



Na rys. 3.21 powtórzono obwiednię histogramu "bliskości" z rys. 3.20 zaznaczając 

przy pomocy siedmiu kolorów (patrz tabela 3.3) jej fragmenty odpowiadające poszcze

gólnym skupiskom danych. Na rys. 3.22 przedstawiono -  z wykorzystaniem tych sa

mych kolorów -  zbiór z rys. 3.19 z podziałem na siedem skupisk danych. Przynależność 

każdego z punktów zbioru do określonego skupiska określono analogiczniejak w przy

padku syntetycznego zbioru danych z rys. 3.18. Ze względu na niedoskonałości odwzo

rowania Sammona, pewne punkty zbioru na rys. 3.22 wydają się być błędnie zaklasyfi

kowane do odległych od nich skupisk; nie ma to miejsca w rzeczywistości i jest wy

łącznie efektem mankamentów wspomnianego odwzorowania.
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Rys. 3.21. Obwiednia histogramu "bliskości" z rys. 3.20 z zaznaczonym podziałem na 

siedem skupisk danych

Rys. 3.22. Zbiór z rys. 3.19b z podziałem na siedem skupisk danych (odwzorowanie 

Sammona)

Tabela 3.3 zawiera zestawienie etykiet klas przyporządkowanych poszczególnym 

neuronom sieci oraz ilościowe rezultaty grupowania elementów rozważanego zbioru



3. Koncepcja grupowania danych bazująca na konstrukcji i analizie "drogi"..._______ 95

danych. Procent poprawnych decyzji o przynależności elementów zbioru do poszcze

gólnych klas wynosi 96.04%, co -  biorąc pod uwagę, że uzyskano to w wyniku działa

nia algorytmu funkcjonującego w trybie nienadzorowanym -  należy uznać za wynik 

bardzo dobry.

Tabela 3.3. Rozkład przynależności neuronów łańcucha sieci do poszczególnych grup 

danych (klas) oraz rezultaty klasyfikacji elementów zbioru Zoo Database

3.3.3.2. Zbiór H o u se-vo tes -84  D atabase

Rozważany zbiór zawiera 232 rekordy, z których każdy zawiera wyniki głosowania 

określonego członka kongresu USA, należącego do Partii Konserwatywnej lub Partii 

Demokratycznej, w 16-tu rozpatrywanych kwestiach. Każdy rekord zbiorujest charak

teryzowany przez 16 atrybutów logicznych oraz jest przyporządkowany do jednej z 

dwóch klas (patrz dodatek A.2).

Ze względu na dużą wymiarowość przestrzeni danych wejściowych w rozpatrywa

nym zbiorze, podobnie jak w przypadku zbioru Zoo Database, nie jest możliwa bezpo

średnia graficzna ilustracja rozkładu tych danych. W związku z tym, na rys. 3.23a 

przedstawiono odwzorowanie szesnastowymiarowej przestrzeni danych z rozważanego 

zbioru również z wykorzystaniem stosowanej wcześniej metody Sammona. W ekspe

rymencie wykorzystano samoorganizującą się sieć neuronowązjednowymiarowym są

siedztwem, której parametry wraz z parametrami algorytmu uczenia (2.35) zebrano w 

tabeli 3.4.



Tabela3.4. Parametry samoorganizującej się sieci neuronowej wykorzystywanej do
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grupowania danych w zbiorze House-votes-84 Database

Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci m = 55

maksymalna liczba epok uczenia <W=100______________

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) rj(e) = 0.3^-0.001

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcjajednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

promień sąsiedztwa topologicznego w (2.52) A(e) = 6

*1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla ; 
danej epoki

Rys. 3.23. Prezentacja na płaszczyźnie -  z wykorzystaniem odwzorowania Sammona -  

wielowymiarowego zbioru danych House-votes-84 (a) oraz rozłożenie 

w nim łańcucha neuronów (b)

Na rys. 3.23b przedstawiono rozłożenie uzyskanego w wyniku uczenia sieci łańcu

cha neuronów w przestrzeni danych, zaś na rys. 3.24 -  obwiednię odpowiadającego mu 

histogramu "bliskości". Histogram ten sugeruje występowanie co najmniej trzech sku

pisk danych, nie dajejednakjednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie. Można stwier

dzić, że proponowane podejście niejest w stanie w zadowalający sposób rozwiązać po

stawionego przed nim problemu. Można sądzić, ze wewnętrzna struktura zbioru House- 

votes-84 Database jest bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w przypadku zbioru



Zoo Database i wymaga "silniejszego" narzędzia aniżeli to, które przedstawiono w ni

niejszym rozdziale. Wspomniane, "silniejsze" narzędzie zostanie przedstawione w ko

lejnym rozdziale pracy.
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Rys. 3.24. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 3.23b

3.4. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale zaproponowana została nowa idea grupowania danych w 

złożonych, wielowymiarowych zbiorach danych bazująca na konstrukcji i analizie od

powiedniej "drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór danych celem zlokalizowania w 

nim skupisk (grup) danych. Przedstawiono również dwie metody praktycznie imple

mentujące tę ideę.

Pierwsza z nich polega na rozwiązaniu -  z wykorzystaniem algorytmu genetyczne

go -  odpowiednio zaadaptowanego tzw. zadania komiwojażera, w którym odpowiedni

kiem miast są wszystkie punkty rozważanego zbioru danych. Krytyczna analiza wyni

ków stosowania tej metody stała się punktem wyjścia do konstrukcji drugiej metody, 

wykorzystującej samoorganizującą się sieć neuronową z jednowymiarowym sąsiedz

twem do rozwiązania zmodyfikowanego zadania komiwojażera. W metodzie tej niejest 

wyznaczana droga prowadząca przez wszystkie punkty zbioru ale krótsza, uśredniona i 

uogólniona droga przechodząca jedynie przez obszary potencjalnych skupisk danych. 

Przeprowadzone eksperymenty z wykorzystaniem kilku syntetycznych oraz dwóch rze

czywistych, wielowymiarowych zbiorów danych wykazały zarówno jej skuteczność w 

określonych problemach jak i pewne jej mankamenty. Krytyczna analiza tych manka

mentów w następnym rozdziale pracy będzie punktem wyjścia do budowy kolejnej, 

udoskonalonej wersji tej metody, wykorzystującej tzw. uogólnione, samoorganizujące 

się sieci neuronowe.



Jak już wcześniej stwierdzono, niniejszy rozdział jest pierwszym z trzech rozdzia

łów prezentujących ewolucję rozwiązania, które w końcowej formie (w rozdziale 5) 

wykorzystywać będzie tzw. dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe.
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4. Uogólnione, samoorganizujące się sieci neuronowe z jed 

nowymiarowym sąsiedztwem w grupowaniu danych

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie metody grupowania danych będą

cej rozwinięciem i udoskonaleniem metody zaprezentowanej w poprzednim rozdziale 

pracy. Krytyczna analiza oraz wskazanie określonych mankamentów tej ostatniej meto

dy będzie stanowić punkt wyjścia do konstrukcji prezentowanej obecnie metody, elimi

nującej wspomniane mankamenty. Zostanie to zrealizowane poprzez wbudowanie w al

gorytm uczenia samoorganizującej się sieci neuronowej z jednowymiarowym sąsiedz

twem szeregu dodatkowych mechanizmów umożliwiającychjak najlepsze dopasowanie 

się łańcucha neuronów stanowiącego tę sieć do rozkładu skupisk w rozważanym zbio

rze danych. Wspomniane mechanizmy -  najogólniej rzecz ujmując -  umożliwiają w 

trakcie procesu uczenia sieci zarówno rozłączanie łańcucha neuronów na odrębne pod- 

łańcuchy jak i ponowne łączenie wybranych podłańcuchów ze sobą. W efekcie, system 

jest w stanie zarówno znacznie lepiej dopasować się do rozkładu skupisk w zbiorze da- 

nychjak i stworzyć wyrazisty obraz tych skupisk.

We wstępnej części niniejszego rozdziału scharakteryzowane zostaną określone 

mankamenty podejścia przedstawionego w drugiej części poprzedniego rozdziału. Na

stępnie zostaną sformułowane warunki aktywacji wspomnianych wcześniej mechani

zmów rozłączania łańcucha neuronów na podłańcuchy oraz ponownego łączenia wy

branych podłańcuchów. Konwencjonalna, samoorganizująca się sieć neuronowa z jed

nowymiarowym sąsiedztwem wyposażona w te mechanizmy będzie nazywana siecią 

uogólnioną. Funkcjonowanie sieci uogólnionej zostanie zilustrowane na przykładzie 

syntetycznego zbioru danych oraz przetestowane z wykorzystaniem trzech zbiorów da

nych dostępnych na serwerze Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (ftp.ics.uci.edu): 

zbioru House-votes-84 Database dla którego podejście z rozdziału 3 nie dało zadowala

jących wyników, zbioru Optical Recognition ofHandwritten Digits Database oraz zbio

ru Zoo Database, celem zweryfikowania bardzo dobrych wyników uzyskanych w jego 

przypadku z wykorzystaniem wspomnianego prostszego podejścia z rozdziału 3.

ftp://ftp.ics.uci.edu
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Jak już stwierdzono w poprzednim rozdziale, histogram "bliskości" pomiędzy ko

lejnymi punktami drogi przechodzącej przez rozważany zbiór danych może być pod

stawą do wyznaczenia występujących w nim grup, pod warunkiem, że droga ta prze

chodzi dokładnie raz przez każde skupisko danych. Warto zauważyć, ze algorytm ucze

nia wymusza generowanie takiej drogi, jednakże w przypadku bardziej skomplikowa

nych rozkładów skupisk w zbiorze danych (np., gdyjedno skupisko "oddziela" od siebie 

dwa inne skupiska w całej przestrzeni danych), może się zdarzyć, że ze względu na 

określoną wstępną, losową inicjalizację wag sieci nie jest ona w stanie wygenerować 

drogi spełniającej ten warunek. Problem ten zilustrowano z wykorzystaniem syntetycz

nego zbioru danych przedstawionego na rys. 4.1a. Zbiór ten zawiera 3 skupiska danych, 

z których jedno (położone wzdłuż głównej przekątnej zbioru) "oddziela" od siebie dwa 

pozostałe. Parametry sieci oraz algorytmu jej uczenia (2.35) w rozważanym ekspery

mencie zebrano w tabeli 4.1. Na rys. 4.1b przedstawiono rozłożenie łańcucha neuronów 

w rozważanym zbiorze danych po zakończeniu uczenia sieci, zaś na rys. 4.2 -  odpo

wiadający temu łańcuchowi histogram "bliskości". Kształt histogramu sugeruje wystę

powanie w rozważanym zbiorze więcej niż trzech skupisk danych, nie daje jednak w 

pełnijednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie.

Tabela4.1. Parametry konwencjonalnej, samoorganizującej się sieci neuronowej wy

korzystywanej do analizy syntetycznego zbioru danych z rys. 4.1a

Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci w = 150

maksymalna liczba epok uczenia < w = io o ______________

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) rj(e) = 0.3^0.001

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k ) 
w (2.35)

funkcjajednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

promień sąsiedztwa topologicznego w (2.52) Me) = 3________________

I 1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla 
i danej epoki
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Rys. 4.1. Syntetyczny zbiór 1000 punktów na płaszczyźnie (a) oraz rozłożenie w nim 

łańcucha neuronów konwencjonalnej, samoorganizującej się sieci neurono

wej zjednowymiarowym sąsiedztwem (b)

4.2. Model uogólnionej, samoorganizującej się sieci neuronowej z jed
nowymiarowym sąsiedztwem

Odpowiedzią na powyższe mankamenty konwencjonalnej, samoorganizującej się 

sieci neuronowej w zagadnieniach grupowania danychjest wyposażeniejej w dodatko

we mechanizmy wspomagające proces jej uczenia i umożliwiające łańcuchowi neuro- 

nówjak najlepsze dopasowanie się do rozkładu skupisk w rozważanym zbiorze danych 

[29, 30, 34, 89], a konkretnie dopuszczenie -  w trakcie trwania procesu uczenia -  do 

wielokrotnego uaktywniania się dwóch, następujących mechanizmów:

Rys. 4.2. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 4.1b
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• mechanizmu umożliwiającego łańcuchowi neuronów sieci -  przy spełnieniu okre

ślonych warunków -  rozłączanie się na dwa podłańcuchy, które w trakcie dalszego 

uczenia mogą się znów dzielić na części,

• mechanizmu umożliwiającego wybranym podłańcuchom sieci -  przy spełnieniu 

określonych warunków -  na połączenie się.

Powyższe dwa mechanizmy pozwalają na niezależne, równoległe uczenie się rozłą

czonych podłańcuchów sieci (neurony umieszczone w różnych podłańcuchach sieci nie 

są powiązane ze sobą sąsiedztwem topologicznym) oraz prowadzą do lepszego dopa

sowania się tych podłańcuchów do skupisk danych w których one operują. Rozważane 

mechanizmy prowadzą również do stopniowego kształtowania się (w trakcie trwania 

procesu uczenia) bardziej wyrazistego i "ostrego" podziału przestrzeni danych na obsza

ry wpływów poszczególnych podłańcuchów sieci, z których każdy reprezentuje jedno 

skupisko danych.

Zanim zostaną sformułowane warunki rozłączania i łączenia podłańcuchów sieci, 

wprowadzone zostaną dodatkowe, wykorzystywane w nich oznaczenia. Dla danego, 

/-tego neuronu sieci ( j  = l,2,...,m), definiowanyjest numer (zwany dalej indeksem tego 

neuronu) r, określający jego położenie w podłańcuchu sieci P, zawierającym p  neuro

nów, w którym dany neuron aktualnie się znajduje ( r  = \,2 ,...,p , p  < m). Oczywiście 

w przypadku, gdy podłańcuch P jest pełnym, pierwotnym łańcuchem p  = m a r = j  (m 

i j  są standardowymi, w niniejszej pracy, oznaczeniami, odpowiednio, liczby neuronów 

i numeru bieżącego neuronu w pełnym, ciągłym łańcuchu sieci).

Na rys. 4.3 zilustrowano rozłączanie łańcucha sieci P zawierającego p  neuronów na 

dwa podłańcuchy P l i P2 zawierające, odpowiednio, p  ̂ i p2 neuronów {p x + p 2 = p). 

Rozłączenie następuje pomiędzy neuronami o indeksach r i r +1, re{2 ,3 ,...,p -2}  

(odłączanie pojedynczych neuronów (r  = 1 lub r = ^ - 1 )  nie ma sensu -  patrz komen

tarz pod warunkiem (4.3)). Po zakończeniu powyższego zabiegu, neurony o indeksach 

r + 1, r + 2 ,..., p  (podłańcuch P2) zostają przenumerowane do postaci 

1, 2,..., p2 = p - r  (długość podłańcuchaPl wynosi p x =r).

Naturalną konsekwencją wprowadzenia mechanizmu podziału łańcucha sieci na 

części jest uzupełnienie go o możliwość połączenia wybranych podłańcuchów. Takie 

podejście pozwoli na połączenie wjednącałość fragmentów sieci leżących w obszarach 

danych należących do tego samego skupiska. Ilustracja operacji połączenia dwóch pod-



łańcuchów przedstawionajest na rys. 4.4. Przyjęto, że połączone zostaną dwa końce 

podłańcuchów P l i P2 o indeksach, odpowiednio, p x i 1 (w ogólnym przypadku można 

mówić o połączeniu dwóch końców podłańcuchów o indeksach rPX i rP2, przy czym 

rPX e {l,p,} oraz rP1 e {\,p2} )• Po operacji połączenia, neurony podłańcucha P2 o in

deksach 1, 2,..., p 2 zostająprzenumerowane do postaci r + 1, r + 2,...,p, gdzie r = p x, 

a p  = p x + p 2 jest liczbąneuronów wypadkowego podłańcucha.
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Rys. 4.3. Ilustracja procesu rozłączania łańcucha neuronów P: łańcuch P przed rozłą

czeniem (a) i po rozłączeniu (b) na podłańcuchy P l i P2 oraz podłańcuchy 

P l i P2 po przenumerowaniu neuronów (c)

Rys. 4.4. Ilustracja procesu połączenia dwóch podłańcuchów sieci P l i P2: podłańcu

chy sieci przed połączeniem (a) i po połączeniu (b) oraz wypadkowy pod- 

łańcuch sieci po przenumerowaniu neuronów (c)

4.2.1. Warunki podziału łańcucha neuronów sieci na dwa podłańcuchy

Na podstawie badań eksperymentalnych sformułowano cztery warunki, których

spehiienie inicjuje rozłączenie łańcucha (podłańcucha) neuronów zawierającego p  neu

ronów na dwa podłańcuchy (rozłączenie występuje pomiędzy neuronami o indeksach



r i r +1, re{2,3,...,^-2};odłączaniepojedynczychneuronów(r = l lub r = p - l ) n i e  

ma sensu -  patrz warunek (4.3) i komentarz pod nim) [30, 34],

Warunek 1:

p - 1
Z ds 5+1

d , > CT1 '=1 -- (4-1)Wr,r+1 ^  t x I ’
p
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gdzie dss+x jest odległością -  w sensie określonej miary odległości -  pomiędzy wekto

rami wagowymi neuronów o indeksach s i s + 1 , natomiast Qr1 -  eksperymentalnie do

bieranym współczynnikiem (zwykle Qr1 e [1.5, 2 ]).

Warunek (4.1) ogranicza tendencję do nadmiernego dzielenia łańcucha lub podłań- 

cucha neuronów przez dopuszczanie do rozłączenia się tylko względnie daleko od sie

bie położonych neuronów.

Warunek 2:

Yj Izws
lzWr ,lzWr+[ < a 2 — ------ , (4-2)

P

gdzie Izwr jest liczbą zwycięstw neuronu o indeksie r, a ar2 -  eksperymentalnie dobie- 

ranymwspółczynnikiem (zwykle or2 e[0.1, 0.2]).

Warunek (4.2) zapobiega dzieleniu się łańcucha (podłańcucha) neuronów w obrębie 

skupiska danych czyli pomiędzy neuronami charakteryzującymi się wysokimi pozio

mami zwycięstw.

Warunek 3:

p x, p 2 >cc2p ,  (4.3)

gdzie p x i p 2 są liczbami neuronów w pierwszym (Pl) i drugim (P2) podłańcuchu 

^-elementowego łańcucha neuronów będącego kandydatem do podziału ( p  = p x + p 2), 

zaś or3 jest eksperymentalnie dobieranym współczynnikiem (zwykle or3 € [0.1, 0.2]).

Warunek (4.3) zapobiega odłączaniu się krótkich podłańcuchów neuronów w 

związku z tendencjądo "ucieczki" neuronów z końca łańcucha (neurony te mająmniej 

sąsiadów i w związku z tym są słabiej "przyciągane" przez neurony zwycięskie).
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Warunek 4:
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i /z w f>  g / z * f 2> i l z w ,
s=l_______  S=I________> « * = 1 _____  (4 -4 )? ^ L̂4 ?

Pl P2 P

gdzie / z ^ 1> i lzŵ sP2) są liczbami zwycięstw neuronu o indeksie 5, odpowiednio, z 

pierwszego (Pl) i drugiego (P2) podłańcucha, a or4 -  eksperymentalnie dobieranym 

wsp0lczynnikiem(zwykle or4 e[0.1, 0.2]).

Warunek (4.4) zapobiega odłączaniu się rzadko zwyciężających neuronów odpo

wiadających luźno rozrzuconym danym poza ich zasadniczymi skupiskami.

4.2.2. Warunek połączenia dwóch podłańcuchów sieci

W przypadku mechanizmu umożliwiającego wybranym podłańcuchom sieci po

nowne połączenie się wystarczy spełnienie jednego, sformułowanego w drodze badań 

eksperymentalnych, warunku będącego w pewnym sensie odwróceniem warunku (4.1). 

Spośród podłańcuchów sieci wybiera się dwa (odpowiednio P 1 0 długości p, i P2 0 

długości p 2), których określone końce 0 indeksach rpl i rP2 (r^e{ l ,P ]} ,  

rP2 € {l,P2D sąpołożone najbliżej siebie. Ponadto, odległość d musi spełniać wa

runek [30, 34]:

PY d (PX) Py xS P2)1 Z ,  " s , i + l  L  “ j , j + l  ( A  c .

i r , < «■;[—(“ --------+ ̂ l ---------)], (4'5)rP],rP2 J Ln  v / J ł
Ł  P 1 P l

gdzie d ^ , , d\P2+ j są odległościami -  w sensie określonej miary odległości -  pomiędzy

wektorami wagowymi neuronów o indeksach 5 i j  + 1 w pierwszym (Pl) i drugim (P2) 

podłańcuchu sieci, a 5 jest eksperymentalnie dobieranym współczynnikiem (zwykle

a 5 e [0.5,4]), a pozostałe oznaczenia mająidentyczne znaczeniejak we wcześniejszych 

warunkach.

Warunek (4.5) zapewnia połączenie dwóch podłańcuchów nie tylko o względnie 

blisko siebie położonych końcach, ale również o względnie blisko siebie zlokalizowa

nych neuronach odpowiadających wyrazistym i spójnym skupiskom (a raczej różnym 

fragmentom tego samego skupiska) danych.
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4.2.3. Algorytm uczenia uogólnionej, samoorganizującej się sieci neuro
nowej

Algorytm uczenia uogólnionej, samoorganizującej się sieci neuronowej przedsta- 

wionyjest -  w postaci schematu blokowego -  na rys. 4.5.

Rys. 4.5. Schemat blokowy algorytmu uczenia uogólnionej, samoorganizującej się 

sieci neuronowej

Pojedyncza epoka procesu uczenia obejmuje dwa etapy. W pierwszym z nich (mo

duł 'Etap 1' na rys. 4.5) sieć neuronowa uczonajest z wykorzystaniem algorytmu WTM 

(2.35) operującego na odpowiednio zdefiniowanym sąsiedztwie topologicznym (są

siedztwo topologicznejest opisywane przez funkcję S ( j , j x , k )w (2.35)). W drugim 

etapie (moduł 'Etap 2' na rys. 4.5) -  jeśli spełnione sąokreślone warunki -  uaktywniane



są mechanizmy podziału łańcucha (podłańcucha) sieci na dwa podłańcuchy oraz łącze

nia określonych dwóch podłańcuchów sieci ze sobą. W czasie realizacji ostatniej epoki 

uczenia (o numerze emax), moduł 'Etap 2' niejest uruchamiany.

Przed rozpoczęciem procesu uczenia następuje inicjalizacja parametrów uczenia ta

kich jak: łączna liczba neuronów łańcucha sieci {m), maksymalna liczba epok uczenia 

( ^max)’ tyP funkcji sąsiedztwa topologicznego neuronów sieci, wartości parametrów 

a x,a 2,...,oc5 regulujących mechanizmy podziału i łączenia podłańcuchów sieci oraz po

czątkowe wartości: współczynnika uczenia sieci (rj) i promienia sąsiedztwa topolo

gicznego (A ). Po zakończeniu każdej (za wyjątkiem ostatniej) epoki uczenia następuje 

aktualizacja określonych parametrów uczenia -  przede wszystkim współczynnika ucze

nia sieci ( rj) i niekiedy promienia sąsiedztwa topologicznego ( A ).

4.2.4. Grupowanie danych w przykładowym, syntetycznym zbiorze da

nych z wykorzystaniem uogólnionej sieci samoorganizującej się

Funkcjonowanie uogólnionej, samoorganizującej się sieci neuronowej z jednowy

miarowym sąsiedztwem w zagadnieniach grupowania danych zostanie teraz przetesto

wane z wykorzystaniem -  rozważanego już w podrozdziale 4.1 -  syntetycznego zbioru 

danych przedstawionego na rys. 4.1a. Konwencjonalna, samoorganizująca się sieć neu

ronowa nie była w stanie rozwiązać, w jednoznaczny i poprawny sposób, problemu 

grupowania danych w tym zbiorze. Pareunetry uogólnionej sieci samoorganizującej się 

oraz algorytmu jej uczenia w rozważanym obecnie eksperymencie są identyczne jak te 

zebrane w tabeli 4.1 (eksperyment z podrozdziału 4.1), przy czym dodatkowo zdefinio

wano parametry regulujące mechanizmy podziału i łączenia podłańcuchów sieci. Te 

ostatnie parametry mają następujące wartości: a x = 2.0, a 2 = 0.2, a 2 = 0.2, a Ą -  0.1, 

a 5 -  0.5.

Rozłożenie łańcucha neuronów w rozważanym zbiorze danych w wybranych epo

kach uczenia przedstawionejest na rys. 4.6, przebieg zmian liczby podłańcuchów sieci 

w miarę postępu procesu uczenia -  na rys. 4.7, zaś obwiednię histogramu "bliskości" 

dla końcowego łańcucha neuronów z rys. 4.6d prezentuje rys. 4.8. Tym razem uzyskuje 

się czytelny i perfekcyjny obraz struktury rozważanych danych i rozkładu w nich trzech 

wyrazistych i zwartych skupisk danych; granice między nimi wskazywane są przez dwa 

wyraźnie widoczne minima w przebiegu z rys. 4.8. Każdy z podłańcuchów reprezentuje
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jedno skupisko danych ^ednąklasę obiektów). Łatwo również -  poprzez tzw. kalibrację 

sieci ^>odanie na wejścia sieci typowych reprezentantów poszczególnych skupisk i 

stwierdzenie który z podłańcuchów "zareaguje") -  przyporządkować każdemu neuro

nowi etykietęjednej z trzech klas oraz ustalić -  analogiczniejak dla zbiorów z rys. 3.18 

i rys. 3.22 -  przyporządkowanie poszczególnych elementów zbioru do określonych klas 

(skupisk). Przedstawiono to na rys. 4.9 reprezentując poszczególne skupiska danych 

przy pomocy różnych kolorów. Obwiednia histogramu z rys. 4.8 może być podstawą -  

jeśli zachodzi taka konieczność -  do budowy rozmytego opisu skupisk danych, poprzez 

określenie funkcji przynależności zbiorów rozmytych reprezentujących poszczególne 

skupiska.
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Rys.4.6.Rozłożenie w zbiorze danych z rys. 4.1a łańcucha neuronów w wybranych 

epokach uczenia: e = 1 (a), e = 6 (b), e -  40 (c) i e -  100-koniec uczenia (d)
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Rys. 4.7. Przebieg zmian liczby podłańcuchów neuronów dla problemu z rys. 4.6

Rys. 4.8. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 4.6d

Rys. 4.9. Zbiór z rys. 4.6d z podziałem na trzy skupiska danych



4.3. Zastosowanie uogólnionych, samoorganizujących się sieci neuro
nowych do grupowania danych w rzeczywistych, złożonych, wielo
wymiarowych zbiorach danych

Przedstawione w niniejszym rozdziale podejście zostanie wykorzystane do grupo

wania danych w trzech rzeczywistych, złożonych i wielowymiarowych zbiorach do

stępnych na serwerze Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (ftp.ics.uci.edu). Zbiorami 

tymi są:

a) rozważany już w rozdziale 3 zbiór House-votes-84 Database, dla którego konwen

cjonalna, samoorganizująca się sieć neuronowa nie była w stanie uzyskać popraw

nego rozwiązania,

b) zbiór Optical Recognition o f Handwritten Digits Database,

c) również rozważany już w rozdziale 3 zbiór Zoo Database, dla którego -  w odróż

nieniu od zbioru z punktu a) -  sieć konwencjonalna uzyskała bardzo dobre rozwią

zanie; tym razem przeprowadzona zostanie weryfikacja, przy pomocy bardziej za

awansowanego narzędzia teoretycznego, wyników uzyskanych w rozdziale 3.

Podobniejak w przypadku eksperymentów przedstawionych w rozdziale 3, wiedza 

o przynależności elementów powyższych zbiorów do odpowiednich klas nawet w naj

mniejszym stopniu nie jest wykorzystywana przez rozważany algorytm grupowania, 

który funkcjonuje w trybie nienadzorowanym.

Parametry uogólnionych, samoorganizujących się sieci neuronowych wykorzysty

wanych w prezentowanych tutaj eksperymentach zebrano w tabeli 4.2. Przed rozpoczę

ciem procesu uczenia wszystkie zbiory danych zostały poddane normalizacji zgodnie z 

zależnościami (2.31) i (2.32).

4.3.1. Zbiór H o u se -vo tes -84  D atabase

Zbiór House-votes-84 Database rozważanyjuż był w rozdziale 3, w którym podjęto 

próbę grupowania danych w nim zawartych z wykorzystaniem konwencjonalnej, samo

organizującej się sieci neuronowej. Podejście to nie było w stanie w zadowalający spo

sób rozwiązać powyższego problemu. W związku z tym, obecnie zostanie zastosowane 

"silniejsze" narzędzie teoretycznejakimi sąuogólnione, samoorganizujące się sieci neu

ronowe w rozważanym problemie.
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Tabela4.2. Parametry uogólnionych, samoorganizujących się sieci neuronowych wy

korzystywanych do grupowania danych w zbiorach rozważanych w roz

dziale 4.3
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Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

liczba neuronów sieci m = 55(House-votes-84 Database), 
m = 160 (Optical Recognition...), 
m = 70 (Zoo Database)

maksymalna liczba epok uczenia emax = 100

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

* i
współczynnik uczenia sieci w (2.35) rj(e) = 0.3^0.001

funkcja sąsiedztwatopologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcjajednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

promień sąsiedztwa topologicznego w (2.52) A(e) = 6

parametry regulujące mechanizmy podziału 
i łączenia podłańcuchów sieci

a : = 2.0, CC2 = 0.2, or3 = 0.2, 
Qr4 =0.1, a 5 =0.5

I + 1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e; stały dla 
i danej epoki

Rozłożenie uzyskanego w wyniku uczenia łańcucha neuronów w przestrzeni da

nych ilustruje -  z wykorzystaniem odwzorowania Sammona -  rys. 4.10b. Przebieg 

zmian liczby podłańcuchów sieci w miarę postępu procesu uczenia przedstawia rys. 

4.11, zaś obwiednię histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 4.10b prezen

tuje rys. 4.12. Po dokonaniu kalibracji sieci (przypisanie każdemu neuronowi łańcucha 

etykietyjednej z dwóch klas oznaczonych odpowiednimi kolorami -  patrz tabela 4.3), 

określono -  analogicznie jak dla zbiorów z rys. 3.18, rys. 3.22 i rys. 4.9 -  przyporząd

kowanie poszczególnych elementów do klas, co zostało zilustrowane na rys. 4.13 (po

dobnie jak w przypadku rys. 3.22 należy pamiętać o określonych mankamentach od

wzorowania Sammona).

Tabela 4.3 zawiera zestawienie etykiet klas przyporządkowanych poszczególnym 

neuronom sieci oraz ilościowe rezultaty grupowania elementów rozważanego zbioru 

danych. Procent poprawnych decyzji generowanych przez uogólnioną, samoorganizują- 

cąsię sieć neuronowąwynosi 87.10%, co -  biorąc pod uwagę, że zastosowano strukturę 

uczonąwtrybie nienadzorowanym -  należy uznać za wynik wysoce zadowalający.
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Rys. 4.10. Prezentacja na płaszczyźnie -  z wykorzystaniem odwzorowania Sammona -  

wielowymiarowego zbioru danych House-votes-84 (a) oraz rozłożenie 

w nim łańcucha neuronów (b)

Rys. 4.11. Przebieg zmian liczby podłańcuchów neuronów dla problemu z rys. 4.1 Ob

Rys. 4.12. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 4.10b



Tabela 4.3. Rozkład przynależności neuronów łańcucha sieci do poszczególnych grup 

danych (klas) oraz rezultaty klasyfikacji elementów zbioru House-votes-84 

Database
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Numer 
neuronu 

w łańcuchu
Grupa (klasa)

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent
poprawnych

decyzji

1 -2 9 republican 104 4 96.30%

3 0 -5 5 democrat 98 26 79.03%

RAZEM: 202 30 87.10%

4.3.2. Zbiór O p tica l R eco g n itio n  o fH a n d w ritte n  D ig its  D atabase

Rozważany zbiór zawiera 1797 rekordów, z których każdy zawiera opis obrazu cy

fry zapisanej pismem odręcznym. Opis ten składa się z 64 liczb naturalnych z zakresu 

od 0 do 16 reprezentujących liczby czamych punktów w 64 oknach o rozmiarach 4 x 4 

punkty składających się na pehie okno (o rozmiarach 32 x 32 punkty) opisujące daną 

postaćjednej z dziesięciu cyfr. Zatem, każdy rekord zbiorujest charakteryzowany przez 

64 atrybuty numeryczne oraz jest przyporządkowany do jednej z dziesięciu klas (patrz 

dodatek A.3).

Rys.4.13. Zbiór z rys. 4.10b z podziałem na dwa skupiska danych (odwzorowanie 

Sammona)
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Z powodu dużej wymiarowości (równiej 64) przestrzeni danych uczących, prezen

tacja rozważanego zbioru na płaszczyźnie za pomocą metody Sammona -  przedstawio

na na rys. 4.14 -  obarczonajest dużym błędem odwzorowania i nie daje czytelnego ob

razu rozmieszczenia w nim potencjalnych grup danych. Tak duży błąd odwzorowania 

jest zjawiskiem typowym w przypadku prezentacji zbiorów danych o znacznych wy- 

miarowościach i złożonej strukturze wewnętrznej. Z powyższych przyczyn, nie zostanie 

przedstawiony tutaj obraz rozłożenia łańcucha neuronów w przestrzeni zbioru, gdyż ob

raz ten byłby nieczytelny i nie wnosiłby istotnych informacji o rozkładzie skupisk w 

rozważanym zbiorze. Informacji o liczbie i rozmieszczeniu grup w zbiorze danych do

starcza obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów sieci przedstawiona na 

rys. 4.16. Wcześniej, na rys. 4.15 przedstawiono przebieg zmian liczby podłańcuchów 

sieci w miarę postępu procesu uczenia w rozważanym zagadnieniu.

Rys. 4.14. Prezentacja na płaszczyźnie -  z wykorzystaniem odwzorowania Sammona -  

wielowymiarowego zbioru danych Optical Recognition o f Handwritten Di

gits Database

Obwiednia histogramu "bliskości" z rys. 4.16 wskazuje na występowanie ośmiu 

skupisk danych. Zatem, uogólniona, samoorganizująca się sieć neuronowa nie jest w 

stanie w zadowalający sposób rozwiązać problemu grupowania danych w rozważanym 

zbiorze. Można sądzić, że oprócz znacznej wymiarowości również wewnętrzna struktu

ra zbioru Optical Recognition o f Handwritten Digits Database jest bardziej skompliko

wana niż ma to miejsce nie tylko w przypadku zbioru Zoo Database ale również zbioru 

House-votes-84 Database i wymagajeszcze "silniejszego" narzędzia aniżeli uogólnione 

sieci samoorganizujące się. Takie -  docelowe w niniejszej pracy -  narzędzie w postaci



tzw. dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych zostanie przedstawione 

w następnym rozdziale pracy.
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Rys. 4.15. Przebieg zmian liczby podłańcuchów neuronów dla problemu z rys. 4.14

Rys.4.16. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów rozłożonego 

w zbiorze danych Optical Recognition o f Handwritten Digits Database

4.3.3. Weryfikacja wyników dla zbioru Zoo D atabase

Zbiór Zoo Database rozważany już był w rozdziale 3, w którym uzyskano bardzo 

dobre wyniki grupowania zawartych w tym zbiorze danych z wykorzystaniem konwen

cjonalnej sieci samoorganizującej się. Celem niniejszego podrozdziału jest jedynie 

upewnienie się czy bardziej zaawansowane narzędzie teoretyczne (uogólniona sieć sa

moorganizująca się) jest w stanie jeszcze bardziej poprawić i tak już bardzo dobry wy

nik uzyskany przez zwykłą sieć. Nie ma potrzeby ponownej prezentacji zbioru Zoo Da

tabase na płaszczyźnie przy pomocy odwzorowania Sammona, ponieważ pełną infor-



mację o wynikach grupowania danych niesie obwiednia histogramu "bliskości" dla uzy

skanego w procesie uczenia łańcucha neuronów.

Po dokonaniu kalibracji sieci (przypisania każdemu neuronowi łańcucha etykiety 

jednej z siedmiu klas oznaczonych odpowiednimi kolorami -  patrz tabela 4.4), informa

cję o tym można nanieść -  przy pomocy analogicznych kolorów -  bezpośrednio na ob

wiednię histogramu "bliskości", takjak przedstawiono to na rys. 4.18. Wcześniej, na 

rys. 4.17 przedstawiono przebieg zmian liczby podłańcuchów sieci w miarę postępu 

uczenia w rozważanym problemie.
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Rys. 4.17. Przebieg zmian liczby podłańcuchów neuronów (zbiór Zoo Database)

Rys.4.18. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów rozłożonego 

w zbiorze danych Zoo Database po dokonaniu kalibracji sieci

Po skalibrowaniu sieci określono -  analogiczniejak we wszystkich wcześniejszych

przypadkach (poczynając od syntetycznego zbioru danych z rys. 3.18) -  przyporządko

wanie poszczególnych elementów do klas. Tabela 4.4 zawiera zestawienie etykiet klas



przyporządkowanych poszczególnym neuronom sieci oraz ilościowe rezultaty grupo

wania elementów rozważanego zbioru danych. Jak widać, zastosowanie bardziej za

awansowanego narzędzia jakim jest uogólniona sieć samoorganizująca się nie jest w 

stanie poprawić i tak już bardzo dobrego wyniku (96.04%) uzyskanego przez konwen

cjonalną sieć samoorganizującą się.
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Tabela 4.4. Rozkład przynależności neuronów łańcucha sieci do poszczególnych grup 

danych (klas) oraz rezultaty klasyfikacji elementów zbioru Zoo Database

Numer 
neuronu 

w łańcuchu
Grupa (klasa)

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent
poprawnych

decyzji

1 - 8 m 7 3 70.00%

9 -1 4 ■ 4 1 80.00%

1 5 -2 7 : ■ 20 0 100%

2 8 -4 9 ■ 41 0 100%

5 0 -5 3 ■ 4 0 100%

5 4 -6 2 ■ 8 0 100%

6 3 -7 0 m 13 0 100%

RAZEM: 97 4 96.04%

4.4. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono uogólnienie konwencjonalnej, samoorgani

zującej się sieci neuronowej stanowiące bardziej zaawansowaną implementację -  przed

stawionej w rozdziale 3 -  idei grupowania danych poprzez budowę "drogi" prowadzącej 

przez rozważany zbiór danych. Wspomniane uogólnienie ma na celu umożliwienie łań

cuchowi neuronów sieci samoorganizującej się jak najlepsze dopasowanie się do roz

kładu skupisk w zbiorze danych i stworzenie wyrazistego obrazu tych skupisk. Uogól

nienie to jest realizowane poprzez wbudowanie w algorytm uczenia konwencjonalnej 

sieci samoorganizującej się z jednowymiarowym sąsiedztwem dodatkowych mechani

zmów umożliwiających zarówno rozłączanie łańcucha neuronów na odrębne podłańcu- 

chy jak i łączenie wybranych podłańcuchów ze sobą. Aktywność wspomnianych me

chanizmów jest regulowana z wykorzystaniem pięciu parametrów określanych przez 

użytkownika w zależności od rozpatrywanego problemu. Należyjednak podkreślić, że



zakres zmienności tych parametrów jest niewielki a ich "dostrojenie" dla konkretnego 

problemu -  względnie łatwe.

Przeprowadzone eksperymenty z wykorzystaniem jednego syntetycznego oraz 

trzech rzeczywistych, wielowymiarowych zbiorów danych wykazały, że proponowane 

w niniejszym rozdziale podejście jest znacznie bardziej efektywnym -  aniżeli konwen

cjonalna sieć samoorganizująca się -  narzędziem grupowania danych w złożonych zbio

rach danych. Analiza pewnych mankamentów tego narzędzia będzie punktem wyjścia -  

w następnym rozdziale pracy -  do budowyjego ostatecznej, najbardziej zaawansowanej 

"generacji" w postaci tzw. dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej jako 

techniki grupowania danych.
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5. Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe z jed
nowymiarowym sąsiedztwem w grupowaniu danych

Niniejszy rozdział jest ostatnim z trzech kolejnych rozdziałów, w których prezen- 

towanajest ewolucja proponowanego w niniejszej pracy oryginalnego narzędzia teore- 

tycznegojakimi są -  w swej końcowej, najbardziej zaawansowanej i przedstawionej w 

niniejszym rozdziale postaci -  tzw. dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe. 

Narzędzie to stanowi najbardziej efektywną implementację oryginalnej, ogólnej kon

cepcji grupowania danych poprzez konstrukcję i analizę "drogi" prowadzącej przez 

rozważany zbór wielowymiarowych danych w celu uzyskania obrazu rozkładu w nim 

skupisk (grup) danych. Niniejsze podejście eliminuje podstawowy mankament uogól

nienia konwencjonalnych samoorganizujących się sieci neuronowych przedstawionego 

w rozdziale 4. Mankamentem tym jest konieczność określenia liczby neuronów w łań

cuchu dla rozważanego problemu (liczba ta pozostaje stała zarówno w fazie uczeniajak 

i w fazie pracy systemu). Niewłaściwy dobór długości łańcucha neuronów ma istotny 

wpływ na efektywność pracy systemu. W związku z niemożnością określenia z góry 

właściwej długości łańcucha neuronów dla rozważanego problemu, naturalnym rozwią

zaniem wydaje się wprowadzenie algorytmu automatycznej korekcji jego długości (ko

rekcji liczby neuronów łańcucha) w miarę postępu procesu uczenia. Algorytm ten bę

dzie zawierał trzy mechanizmy składowe Q?atrz dalsza część rozdziału) oraz będzie to

warzyszył dwóm -  wprowadzonym już w rozdziale 4 -  mechanizmom rozłączania łań

cucha neuronów na podłańcuchy oraz łączenia wybranych podłańcuchów. Ze względu 

na wzajemne interakcje wszystkich mechanizmów, uproszczą się warunki aktywacji 

dwóch ostatnich mechanizmów.

We wstępnej części niniejszego rozdziału scharakteryzowany zostanie -  z wykorzy

staniem syntetycznego zbioru danych -  wspomniany wyżej mankament uogólnionej 

sieci samoorganizującej się z rozdziału 4. Następnie zostaną sformułowane warunki ak

tywacji wspomnianych trzech mechanizmów umożliwiających automatyczną zmianę 

liczby neuronów sieci w trakciejej uczeniajak również zostanąprzedstawione modyfi

kacje warunków aktywacji mechanizmów rozłączania łańcucha neuronów oraz łączenia 

wybranych podłańcuchów. Uogólniona, samoorganizująca się sieć neuronowa z jedno

wymiarowym sąsiedztwem wyposażona w powyższe mechanizmy będzie nazywana 

siecią dynamiczną. Jej funkcjonowanie zostanie zilustrowane na przykładzie ośmiu,



5. Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe..._______________________ 120

różnorodnych syntetycznych zbiorów danych oraz przetestowane z wykorzystaniem 

trzech zbiorów danych dostępnych na serwerze Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine 

(ftp.ics.uci.edu): zbioru Optical Recognition o f Handwritten Digits Database dla które

go podejście z rozdziału 4 nie dało zadowalających wyników oraz zbiorów House- 

votes-84 Database i Zoo Database, celem zweryfikowania bardzo dobrych wyników 

uzyskanych w przypadku tych zbiorów z wykorzystaniem wspomnianego prostszego 

podejścia z rozdziału 4. Docelowym -  w ramach niniejszej pracy -  zastosowaniem dy

namicznych sieci samoorganizujących się są problemy grupowania złożonych zbiorów 

dokumentów WWW przedstawione w rozdziałach 7 i 8.

5.1. Wprowadzenie

Na rys. 5.1a^f przedstawiono wyniki szeregu eksperymentów prezentujących roz

łożenie łańcuchów neuronów zawierających różne liczby neuronów w zbiorze danych z 

rys. 4.1a; wyniki uzyskano stosując podejście przedstawione w rozdziale 4. Wyniki te 

wyraźnie potwierdzają, że liczba neuronów występujących w łańcuchu -  stała i dobie

rana eksperymentalnie na początku procesu uczenia -  stanowi krytyczny parametr 

uogólnionej, samoorganizującej się sieci neuronowej przedstawionej w rozdziale 4, w 

zasadniczy sposób wpływający na efektywnośćjej funkcjonowania.

Zbyt mała liczba neuronów (rys. 5.1a, b, c) uniemożliwiajego swobodne "rozwi

nięcie się" w całym obszarze danych, co w efekcie daje błędny obraz rozkładu skupisk 

danych (zwykle następuje zaniżanie właściwej liczby skupisk). Z drugiej strony, zbyt 

duża liczba neuronów w łańcuchu (rys. 5.1 e, f) powoduje występowanie względnie du

żej grupy neuronów małoaktywnych lub w ogóle nieaktywnych ("martwych"), tzn. 

rzadko lub w ogóle nie zwyciężających w ramach mechanizmu współzawodnictwa neu

ronów w kolejnych iteracjach uczenia sieci. Tego typu sytuacja zakłóca prawidłowe 

działanie mechanizmów rozłączania łańcucha (lub podłańcuchów) sieci oraz ponowne

go łączenia jej podłańcuchów i daje w efekcie również błędny obraz rozkładu skupisk 

danych (zwykle następuje zawyżanie liczby tych skupisk). Pomiędzy zbyt małą a zbyt 

dużą liczbą neuronów łańcucha rozciąga się przedział (niekiedy dość szeroki) liczb opi

sujących takie długości łańcucha dla których system jest w stanie wygenerować po

prawny obraz skupisk danych. W rozważanym problemie, w przedziale tym mieści się 

łańcuch zawierający 150 neuronów (rys. 5.1d), który był przedmiotem rozważań w roz

dziale 4.

ftp://ftp.ics.uci.edu


1215. Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe...

Rys. 5.1. Rozłożenie w zbiorze danych z rys. 4.1a łańcucha neuronów uogólnionej,

samoorganizującej się sieci neuronowej zawierającego: a) 20, b) 40, c) 60,

d) 150, e) 260 oraz f) 400 elementów
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5.2. Model dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej zjed- 
nowymiarowym sąsiedztwem

Odpowiedziąna powyższe mankamenty podejścia zaprezentowanego w rozdziale 4 

jest przedstawiona niżej dynamiczna, samoorganizująca się sieć neuronowa z jedno

wymiarowym sąsiedztwem, w której liczba neuronów w łańcuchu jest korygowana au

tomatycznie w miarę postępu procesu uczenia sieci. Algorytmowi automatycznej ko

rekcji liczby neuronów łańcucha będą towarzyszyły odpowiednio zmodyfikowane me

chanizmy rozłączania łańcucha na podłańcuchy oraz łączenia podłańcuchów dyskuto

wane w rozdziale 4.

Proponowany algorytm automatycznej korekcji liczby neuronów sieci opiera się na 

założeniu, że najlepsza organizacja łańcucha sieci w obszarze rozpatrywanego zbioru 

danych występuje wtedy, gdy stopień aktywności poszczególnych neuronów sieci jest 

podobny. Założenie to wydaje się słuszne, gdyż wektory wagowe neuronów "mar

twych" lub o stosunkowo małym stopniu aktywności nie zawierają istotnych informacji 

o cechach wektorów wejściowych odwzorowywanego zbioru danych. Z kolei, wektory 

wagowe bardzo aktywnych neuronów stanowią aproksymację stosunkowo dużej ilości 

wektorów wejściowych, a zatem sąodpowiedzialne za większy błąd odwzorowania.

Aby wymusićjak najlepszą -  w powyższym sensie -  organizację łańcucha neuro

nów sieci, związaną z wyrównywaniem stopnia aktywności poszczególnych neuronów, 

po zakończeniu każdej epoki uczenia sieci uaktywnia się -  przy spełnieniu określonych 

warunków -  kolejno, pięć dodatkowych mechanizmów:

a) mechanizm usuwania pojedynczych, małoaktywnych neuronów z łańcucha sieci,

b) mechanizm rozłączania łańcucha sieci na dwa podłańcuchy, które w trakcie dalsze

go uczenia mogą się znów dzielić na części,

c) mechanizm usuwania zbyt krótkich podłańcuchów sieci,

d) mechanizm wstawiania dodatkowych neuronów w otoczeniu neuronów bardzo ak

tywnych celem przejęcia części ich aktywności,

e) mechanizm łączenia wybranych podłańcuchów sieci.

Mechanizmy wymienione w punktach a), c) i d) stanowią -  zapowiadane wcześniej 

-  trzy komponenty algorytmu automatycznej korekcji liczby neuronów łańcucha sieci. 

Dla każdego z wymienionych wyżej mechanizmów -  na podstawie eksperymentalnych 

badań -  sformułowano odpowiednie kryteria, których spełnienie umożliwia uaktywnie-



nie danego mechanizmu. Ze względu na wzajemne interakcje poszczególnych mechani

zmów, uproszczeniu ulegną -  w porównaniu ze sformułowaniem w rozdziale 4 -  wa

runki aktywacji mechanizmu rozłączania łańcucha neuronów na podłańcuchy. Ozna

czenia wykorzystywane przy formułowaniu poszczególnych warunków są identyczne 

jak w rozdziale 4. Dla danego, y-tego neuronu sieci ( j  = l,2,...,m ), defmiowanyjest 

numer (indeks) r, określający jego położenie w podłańcuchu sieci P, zawierającym p  

neuronów, w którym dany neuron aktualnie się znajduje ( r  = 1,2 ,..., p , p  < m ); w przy

padku, gdy podłańcuch P jest pehiym, pierwotnym łańcuchem p  = m a r = j .

5.2.1. Warunek usuwania pojedynczych, małoaktywnych neuronów z łań
cucha sieci

Na rys. 5.2 zilustrowano działanie mechanizmu usuwania pojedynczych, małoak

tywnych neuronów z podłańcucha (łańcucha) sieci. Rozważane jest usunięcie małoak- 

tywnego neuronu o indeksie r, r e  {l,2 ,...,^}, gdzie p  jest równe liczbie neuronów w 

podłańcuchu.
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Rys. 5.2. Ilustracja procesu usuwania neuronu z podłańcucha sieci: podłańcuch sieci 

przed usunięciem (a) i po usunięciu (b) Mego neuronu oraz podłańcuch sie

ci z (b) po przenumerowaniu neuronów (c)

Warunek aktywacji mechanizmujest następujący:

lzwr < p x, (5.1)

gdzie Izwr jest liczbą zwycięstw Mego neuronu wyznaczoną po zakończeniu kolejnej 

epoki uczenia, a Px -  eksperymentalnie dobieranym współczynnikiem, zmiennym w 

trakcie trwania procesu uczenia sieci (zwykle Px G {3,4 ,... ,7}).



5. Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe..._______________________ 124

Po usunięciu r-tego neuronu z łańcucha lub podłańcucha sieci (rys. 5.2b)jego neu- 

ronysąsiednieoindeksach r - 1 i r + 1 stająsiębezpośrednimisąsiadami,czylizostają 

połączone topologicznym sąsiedztwem. Neurony o indeksach r + \ , r  + 2 ,...,p  zostają 

następnie przenumerowane do postaci r,r + \ , . . . , p - \  (łańcuchmateraz p - 1 elemen

tów), takjak to pokazano na rys. 5.2c. Zabieg przenumerowania neuronów nie występu

je rzecz jasna w przypadku, gdy usuwany jest ostatni neuron z łańcucha. Mechanizm 

usuwania pojedynczych, małoaktywnych neuronów niejest uaktywniany dla łańcuchów 

neuronów zawierających p  = 2 elementy; przypadek krótkich podłańcuchów sieci jest 

obsługiwany przez odrębny mechanizm.

5.2.2. Warunek podziału łańcucha neuronów sieci na dwa podłańcuchy

Ze względu na wspomniane już interakcje pomiędzy mechanizmami składającymi 

się na algorytm automatycznej korekcji liczby neuronów łańcucha sieci oraz mechani

zmami podziału i łączenia podłańcuchów sieci, stwierdzono -  na podstawie badań eks

perymentalnych -  że do aktywacji mechanizmu podziału łańcucha (podłańcucha) sieci 

na dwa podłańcuchy wystarczy spełnienie tylko pierwszego z czterech warunków sfor

mułowanych w rozdziale 4. Dla wygody warunek ten powtórzono poniżej (rozłączenie 

występuje pomiędzy neuronami o indeksach r i r +1 , r e {2,3,..., p  -  2}; odłączanie po

jedynczych neuronów {r =1 lub r -  p - \ )  nie ma sensu ze względu na odrębny me

chanizm usuwania krótkich podłańcuchów sieci):

d r , r + 1

P- 1
21 ŝ,S + \

> a x —------
P

(5.2)

gdzie ds s+1 jest odległością -  w sensie określonej miary odległości -  pomiędzy wekto

rami wagowymi neuronów o indeksach s i s + 1 , natomiast Qr1 -  eksperymentalnie do- 

bieranymwspółczynnikiem(zwykle a x e[2, 4]).

Przedstawiona w rozdziale 4 (rys. 4.3) ilustracja rozłączenia łańcucha sieci P zawie

rającego p  neuronów na dwa podłańcuchy Pl i P2 zawierające, odpowiednio, p x i p 2 

neuronów ( p, + p 2 = p ) pozostaje aktualna również w rozpatrywanym teraz przypadku. 

Po zakończeniu zabiegu rozłączania, neurony o indeksach r +1 , r + 2 ,..., p  (podłańcuch 

P2) zostają przenumerowane do postaci 1, 2,..., p 2 = p - r  (długość podłańcucha P l 

wynosi p x = r).



5.2.3. Warunek usuwania krótkich podłańcuchów sieci
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Mechanizm usuwania krótkich podłańcuchów sieci zwiększa efektywność procesu 

uczenia. Krótki podłańcuch sieci zazwyczaj nie odwzorowuje potencjalnego skupiska 

danych lecz jest wynikiem działania mechanizmu rozłączania łańcucha w obszarze lo

kalnego, nieznacznego zróżnicowania gęstości danych. W takim obszarze, z powodu 

małej gęstości danych, liczba zwycięstw neuronówjest również zazwyczaj bardzo mała, 

co -  tak czy tak -  prowadzi do usuwania neuronów i skracania łańcucha.

Podłańcuch zawierającyp  neuronówjest usuwany, gdy spefrrionyjest następujący 

warunek:

P < P 2 , (5.3)

gdzie P1 jest eksperymentalnie dobieranym i zmiennym w trakcie procesu uczenia 

współczynnikiem (zwykle P1 e {2,3,4}).

5.2.4. Warunki wstawiania dodatkowych neuronów do łańcucha sieci

Mechanizm wstawiania dodatkowych neuronów w otoczeniu neuronów bardzo ak

tywnych celem przejęcia części ich aktywności rozważony zostanie dla trzech przypad

ków.

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji w której dwa sąsiednie neurony -  o indeksach 

r i r +1  ( r e {\,2,...,p - 1}) -  w łańcuchu wykazują się podwyższoną aktywnością. Ce

lem obniżenia tej aktywności, pomiędzy rozpatrywane neurony zostanie wstawiony 

nowy neuron (wstępnie oznaczony indeksem («)), takjak to przedstawiono na rys. 5.3.

Rys. 5.3. Ilustracja procesu wstawiania nowego neuronu do łańcucha sieci: łańcuch

sieci przed wstawieniem (a) i po wstawieniu (b) nowego neuronu oraz łań

cuch sieci po przenumerowaniu neuronów (c)



A zatem, warunki wstawienia nowego neuronu są następujące:
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Izwr > P1 i /zwr+1 > P3, (5.4)

gdzie Izwr i lzwr+x oznaczają liczby zwycięstw rozważanych neuronów o indeksach r i 

r +1 , a P3 jest eksperymentalnie dobieranym i zmiennym w trakcie procesu uczenia 

współczynnikiem (zwykle P3 e {5,6,...,9} ). Wektor wagowy w(fl) nowego neuronu (n) 

jest obliczanyjako średnia arytmetyczna wektorów wagowych wr i wr+x neuronów o 

indeksach r i r +1 :

» 0 0  =  ^  +2 ~ l • ( 5 -5 )

Tak skonstruowany nowy neuron przejmie, z dużym prawdopodobieństwem, część 

zwycięstw swoich sąsiadów w kolejnej epoce procesu uczenia sieci. Na zakończenie 

rozpatrywanegozabiegu, neuronyoindeksach (n), r  + 1, r  + 2 , ..., p  zostanąprzenu- 

merowane do postaci r +1, r + 2, r + 3 ,..., p +1 (łańcuch ma teraz p  +1 neuronów).

Drugi przypadek rozważanej operacji dotyczy sytuacji w której neuron o indeksie r 

( r  G {2,3,...,^-l}) wykazuje się podwyższoną aktywnością, natomiastjego bezpośredni 

sąsiedzi w łańcuchu -  neurony o indeksach r - 1 i r +1  -  takiej aktywności nie wykazu

ją. Celem obniżenia aktywności r-tego neuronu, zostanie on zastąpiony dwoma nowymi 

neuronami (wstępnie oznaczonymi indeksami {n) i (« + 1)), takjak to pokazano na rys. 

5.4.

Rys. 5.4. Ilustracja procesu zastąpienia zbyt aktywnego neuronu dwoma nowymi neu

ronami w łańcuchu sieci: łańcuch sieci przed wstawieniem (a)

i po wstawieniu (b) nowych neuronów oraz łańcuch sieci po przenumero- 

waniu neuronów (c)



A zatem, warunki do zaistnienia powyższej operacji sąnastępujące:
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lzwr > p 3 i lzwr_{ <j33 i lzwr+l< fi3, (5.6)

przy czym oznaczenia w (5.6) są analogicznejak dla warunków (5.4). Wektory wagowe 

W(n) i w(n+\) nowych neuronów są obliczanejako średnie arytmetyczne wektorów wa-

gowych neuronów o indeksach, odpowiednio, r - 1 i r oraz r  i r  + 1 :

_ Wr-I + W>r _ *V + *V+1 ( c n ^
w(n) 2 ’ w{n+\) 2 ' v^‘ )

Tak skonstruowane dwa nowe neurony, zastępujące "stary" i nadaktywny r-ty neu

ron, rozdzieląpomiędzy siebiejego zwycięstwa w kolejnej epoce uczenia sieci. Podob

nie jak w pierwszym przypadku, na zakończenie powyższej operacji, neurony o indek

sach (n), (« + 1), r + 1, r + 2 , ..., p  zostaną przenumerowane do postaci 

r, r + 1, r + 2, r + 3 ,. . . ,^  + l (łańcuchmateraz p  + 1 elementów).

Ostatni, trzeci przypadek rozważanego mechanizmu dotyczy sytuacji, gdyjeden ze 

skrajnych neuronów łańcucha (podłańcucha) -  a zatem neuron pierwszy (o indeksie 1 ) 

albo ostatni (o indeksie p) -  wykazuje się podwyższoną aktywnością, natomiast jego 

bezpośredni sąsiad w łańcuchu -  odpowiednio, neuron o indeksie 2 albo p  - 1 -  taką 

aktywnością się nie wykazuje. Rozpatrzony zostanie przypadek neuronu ostatniego 

przypadek pierwszego jest analogiczny). Celem obniżenia aktywności ostatniego neu

ronu zostanie mu dodany sąsiad wstępnie oznaczony indeksem («), który przejmie 

częśćjego zwycięstw, takjak to pokazano na rys. 5.5.

Rys. 5.5. Ilustracja procesu wstawiania skrajnego neuronu do łańcucha sieci: łańcuch 

sieci przed wstawieniem (a) i po wstawieniu (b) skrajnego neuronu oraz 

łańcuch sieci po przenumerowaniu neuronów (c)



A zatem, warunki dostawienia nowego neuronu sąnastępujące:
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Izwp > P3 i lzwp_x < P3. (5.8)

Oznaczenia w (5.8) są analogiczne jak w (5.4) i (5.6). Wektor wagowy w(n) nowego 

neuronu obliczanyjest w sposób następujący:

wp ~ wP-> jWW =yVP + ,--- -<*sr> (5.9)
ap>P~1

przy czym d x = d ( w , w p_x) jest odległością -  w sensie określonej miary odległości 

-  pomiędzy wektorami wp i w , . W uproszczeniu, rf _, jest odległością pomiędzy 

neuronamioindeksach p  i p - l , z a ś ^ i r jestuśrednionąodległościąpomiędzykolej- 

nymi dwójkami neuronów wzdłuż całego łańcucha:

1 p-1 1 p-1
dsr = -----r Z ^ + u  = ---- r E ^ K + i > ^ ) -  (5.10)P -  1 5=1 P -  1 5=1

Na zakończenie powyższej operacji, podobnie jak w poprzednich dwóch przypad

kach, neurony zostaną przenumerowane, przy czym gdy nowy neuron został dodany do 

neuronu ostatniegojego tymczasowy indeks (n) przyjmie postać p  +1. W sytuacji, gdy 

nowy neuron został dodany do neuronu pierwszego wówczas wszystkie neurony łańcu

cha zostaną przenumerowane, czyli neurony o indeksach (n), 1, 2 , ..., p  zostaną zak- 

tualizowanedopostaci 1, 2, 3, . . . ,p  + l (łańcuchmateraz p  + 1 elementów).

Wstawianie nowych neuronów w skrajnych obszarach podłańcuchów sieci odgrywa 

bardzo ważną rolę w procesie jej uczenia, gdyż wspomaga proces zbliżania do siebie 

najbliższych dwóch podłańcuchów leżących w obszarze tego samego skupiska danych. 

Kolejny, scharakteryzowany poniżej mechanizm pozwala w pewnych warunkach na po

łączenie tych podłańcuchów.

5.2.5. Warunek połączenia dwóch podłańcuchów sieci

Warunek połączenia dwóch podłańcuchów sieci sformułowany w drodze badań 

eksperymentalnych dla modelu sieci z rozdziału 4 zachowuje również swoją aktualność 

w przypadku dynamicznej sieci samoorganizującej się. Dla wygody warunek ten powtó

rzono poniżej. Spośród podłańcuchów sieci wybiera się dwa (odpowiednio P l o długo

ści p x i P2 o długości p 2 ), których określone końce o indeksach rpx i rpl ( rPX e {1, p x},
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rP2 e {l,P2}) sąpołożone najbliżej siebie. Ponadto, odległość dr musi spełniać wa

runek:
Pr} Py-\
Y d (Pi) Y d iP2)J ,\M is+l t r  ,,,+1M (5 . ii)

drn,rP2< < X l [ - ( - -------+ ~ ------- )].2 p x p 2

gdzie djP1̂  , dlPs2+\ sąodległościami -  w sensie określonej miary odległości -  pomiędzy

wektorami wagowymi neuronów o indeksach 5 i s +1 w pierwszym (Pl) i drugim (P2) 

podłańcuchu sieci, zaś a 2 jest eksperymentalnie dobieranym współczynnikiem (zwykle 

a 2 e[0.5,4]).

Warunek (5.11) można potraktować jako odwrócenie warunku (5.2) rozłączania 

łańcucha (podłańcucha) sieci na dwa podłańcuchy. Podobnie jak w przypadku modelu 

sieci z rozdziału 4, również w przypadku dynamicznej, samoorganizującej się sieci neu

ronowej warunek (5.11) zapewnia połączenie dwóch podłańcuchów nie tylko 0 względ

nie blisko siebie położonych końcach, ale również o względnie blisko siebie zlokalizo

wanych neuronach odpowiadających wyrazistym i spójnym skupiskom (a raczej róż

nym fragmentom tego samego skupiska) danych.

5.2.6. Algorytm uczenia dynamicznej, samoorganizującej się sieci neu
ronowej

Algorytm uczenia dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej przedsta- 

wionyjest -  w postaci schematu blokowego -  na rys. 5.6. Podobniejak w modelu sieci 

przedstawionym w rozdziale 4, pojedyncza epoka procesu uczenia obejmuje dwa etapy. 

W pierwszym z nich (moduł 'Etap 1' na rys. 5.6) sieć neuronowa uczonajest z wykorzy

staniem algorytmu WTM (2.35) operującego na odpowiednio zdefiniowanym sąsiedz

twie topologicznym (sąsiedztwo topologiczne jest opisywane przez funkcję 

S ( j , j x , k )w  (2.35)). W drugim etapie (moduł 'Etap 2' na rys. 5.6) -  jeśli spełnione są

określone warunki -  uaktywnianych jest kolejno pięć mechanizmów dyskutowanych w 

poprzednich podrozdziałach. W czasie realizacji ostatniej epoki uczenia (o numerze 

emax), moduł 'Etap 2' niejest uruchamiany.

Przed rozpoczęciem procesu uczenia sieci następuje inicjalizacja parametrów ucze

nia takichjak: początkowa liczba neuronów łańcucha sieci ( mslnrl), maksymalna liczba

epok uczenia (emax), typ funkcji sąsiedztwa topologicznego neuronów sieci, wartości



parametrów a x, a 2, Px, P1 i P3 regulujących poszczególne mechanizmy składające 

się na drugi etap pojedynczej epoki uczenia oraz wartości współczynnika uczenia sieci 

(rj) i promienia sąsiedztwa topologicznego (A).  Po zakończeniu każdej (za wyjątkiem 

ostatniej) epoki uczenia następuje aktualizacja tych parametrów uczenia, które zmienia

ją  swoje wartości w kolejnych epokach uczenia.
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Rys. 5.6. Schemat blokowy algorytmu uczenia dynamicznej, samoorganizującej się 

sieci neuronowej

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie oryginalnego i niestandardowego

rozwiązania w procesie uczenia dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej.

Rozwiązaniem tymjest wykorzystanie funkcjijednowymiarowego sąsiedztwa gaussow-
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skiego (2.52) z powiększającym się -  w miarę postępu procesu uczenia -  promieniem 

sąsiedztwa topologicznego A; w tradycyjnych podejściach stosuje się najczęściej 

zmniejszający się (niekiedy stały) promień A . Taka niekonwencjonalna strategia zmian 

promienia sąsiedztwa topologicznego promuje stopniowe zbliżanie się wektorów wa- 

gowych neuronów wyłącznie do obszarów o zwiększonej koncentracji danych, czyli 

promuje zarówno przemieszczanie się podłańcuchów neuronów do obszarów zajmowa

nych przez potencjalne skupiska danychjak i wymusza zarazem oddalanie się tych pod

łańcuchów od obszarów, w których skupiska danych nie występują. Warto przypo

mnieć, że podczas uczenia konwencjonalnych sieci samoorganizujących się malejący (a 

niekiedy stały) promień sąsiedztwa pozwala nie tylko na rozłożenie łańcucha neuronów 

w obszarach o zwiększonej gęstości danych (czyli wewnątrz skupisk danych), ale rów

nież w pozostałych obszarach o stosunkowo mniejszej gęstości danych (czyli tam, gdzie 

skupiska danych nie występują), co jest potrzebne do uzyskania minimalnego błędu 

aproksymacji E (2.33) danych uczących za pomocą wektorów wagowych neuronów 

sieci. Tymczasem celem sieci dynamicznej jest wykrywanie przede wszystkim tych ob

szarów, w których występują skupiska danych, dlatego też powyższa niestandardowa 

strategia zmian promienia sąsiedztwa topologicznego A sprawdza się znacznie lepiej 

aniżeli podejście tradycyjne. Potwierdzają to wyniki szeregu eksperymentów przedsta

wionych zarówno w dalszej części niniejszego rozdziałujak i w rozdziałach 7 i 8.

Rys. 5.7. Postać funkcji jednowymiarowego sąsiedztwa gaussowskiego (2.52) w 

pierwszej ( e = 1) i ostatniej ( e = emax) epoce uczenia

Przyjętą w niniejszej pracy praktyczną implementację powyższej strategii rozsze

rzania się sąsiedztwa topologicznego -  uzyskaną w wyniku badań eksperymentalnych -
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przedstawiono na rys. 5.7. Funkcja sąsiedztwa zwiększa swoją szerokość trzykrotnie w 

trakcie trwania procesu uczenia, co odpowiada zwiększaniu promienia sąsiedztwa topo

logicznego A od wartości 1.5 dla pierwszej epoki uczenia do wartości 4.5 dla ostatniej 

epoki uczenia.

5.3. Przykłady grupowania danych w różnorodnych, syntetycznych zbio

rach danych z wykorzystaniem dynamicznych, samoorganizujących 

się sieci neuronowych

Funkcjonowanie dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej zjednowy- 

miarowym sąsiedztwem w zagadnieniach grupowania danych zostanie teraz przetesto

wane z wykorzystaniem ośmiu różnorodnych, syntetycznych zbiorów dwuwymiaro

wych danych. Pierwsze trzy zbiory reprezentują tzw. skupiska objętościowe (ang. volu

me clusters) o owalnych kształtach i różnych rozmiarach. Jeden z tych zbiorów był już 

rozważany w rozdziale 3 (rys. 3.6a). Kolejny zbiór, o podwyższonej trudności -  rozwa- 

żanyjuż w rozdziale 4 (rys. 4.1a) i na początku bieżącego rozdziału (rys. 5.1) -  zawiera 

skupiska w postaci równoległych, ukośnych pasów. Następne dwa zbiory zawierają 

znacznie bardziej skomplikowane przypadki rozkładu skupiskjakimi są skupiska w po

staci zestawu zamkniętych, prostokątnych obwodów (zawartych jeden w drugim) oraz 

w postaci dwóch spiral. Kolejny zbiór zawiera skupisko objętościowe w postaci krzyża, 

zaś ostatni zbiór zawiera wiele skupisk o różnych kształtach. Tak różnorodny zestaw 

zbiorów danych pozwala na obszerny test proponowanej techniki grupowania danych.

Tabela 5.1 zawiera zestawienie tych parametrów uczenia dynamicznych, samoorga

nizujących się sieci neuronowych, które są wspólne dla wszystkich prezentowanych 

eksperymentów. Nie uwzględnione w tabeli parametry Px oraz P3 -  odpowiedzialne,

odpowiednio, za usuwanie pojedynczych, małoaktywnych neuronów z sieci oraz wsta

wianie do niej dodatkowych neuronów -  będą dobierane indywidualnie dla każdego 

eksperymentu (ich wartości -  podawane w komentarzach do poszczególnych ekspery

mentów -  będą liniowo maleć po zakończeniu kolejnych epok uczenia z zaokrąglaniem 

do najbliższych liczb naturalnych).



Tabela 5.1. Parametry dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych uży

tych do grupowania danych w zbiorach rozważanych w podrozdziałach 5.3 

i 5.4
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Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

początkowa liczba neuronów sieci mstar, = 10

maksymalna liczba epok uczenia «max = 100______________

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z euklidesową 
miarą odległości

* * 1współczynnik uczenia sieci w (2.35) 7|(e) = 0.3^-0.001

funkcja sąsiedztwa topologicznego S ( j , j x ,k) 
w (2.35)

funkcjajednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

• • *2 promień sąsiedztwa topologicznego w (2.52) A(e) = 1.5 4- 4.5

parametry regulujące mechanizmy podziału 
i łączenia podłańcuchów sieci

a x = 4.0, 
Ctr2 = 3.5

parametr regulujący mechanizm usuwania 
krótkich podłańcuchów sieci 3 Piie) = 2 * 3

i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------r
: 1 parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e; stały dla 

danej epoki
i *2 parametr rosnący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla da- 
: nej epoki
1 *3: parametr rosnący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e (każdorazowo 

zaokrąglany do najbliższej liczby naturalnej); stały dla danej epoki

5.3.1. Zbiory danych z owalnymi skupiskami o różnych rozmiarach

W pierwszym eksperymencie, dynamiczną sieć samoorganizującą się zastosowano 

do grupowania danych w zbiorze z rys. 3.6a (250 punktów na płaszczyźnie). Wybrane 

fazy uczenia sieci ilustruje rys. 5.8. Na rys. 5.8a przedstawiono początkowe (po inicjali- 

zacji) rozmieszczenie wektorów wagowych w rozważanym zbiorze danych. W dalszych 

eksperymentach, początkowe rozmieszczenie wektorów wagowych w rozważanych 

zbiorach danych jest identyczne, zatem nie będzie przedstawiane na analogicznych ry

sunkach, aby zachować ich większą przejrzystość. Parametry Px oraz Pi zmieniają 

swoje wartości w zakresach: Px(e) = 6 ^ 4 , Pi ^e) = 8 ^ 6  .
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Rys. 5.8. Syntetyczny zbiór danych i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się na początku uczenia (a) oraz
w wybranych epokach uczenia: e = 2 (b), e = 3 (c), e = 4 (d), e = 10 (e)

i e = 100 -  koniec uczenia (f)
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Na rys. 5.9 przedstawiono przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby 

podłańcuchów sieci (b) podczas jej uczenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że sieć po

prawnie wyznaczyła liczbę grup danychjuż w połowie procesu uczenia, cojest widocz

ne na rys. 5.9b. Sieć dzieli się na trzy podłańcuchy o łącznej liczbie neuronów m = 43. 

Obwiednia histogramu "bliskości" -  przedstawiona na rys. 5.10 -  zarówno potwierdza 

występowanie trzech skupisk danychjak i wskazuje granice między nimi.

Rys. 5.9. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.8

Rys. 5.10. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.8f

W drugim eksperymencie, dynamiczną sieć samoorganizującą się zastosowano do 

grupowania danych w zbiorze (220 punktów na płaszczyźnie) zawierającym tym razem 

trzy względnie duże skupiska punktów. Wybrane fazy uczenia sieci neuronowej przed

stawione są na rys. 5.11. Parametry Px oraz Pi zmieniają swoje wartości -  tak jak w

poprzednim eksperymencie -  w zakresach: Px (e) = 6 + 4 , Pi (e) = 8 + 6 .
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Rys. 5.11. Syntetyczny zbiór danych (a) i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się w wybranych epokach uczenia: e  = 2

(b), e = 3 (c), e = 5 (d), e  = 40 (e) i e = 100 -  koniec uczenia (f)



Na rys. 5.12 widocznyjest przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby 

podłańcuchów sieci (b) podczas jej uczenia. Również w tym przypadku, sieć poprawnie 

wyznacza liczbę grup danych już w połowie procesu uczenia. Sieć dzieli się na trzy 

podłańcuchy o łącznej liczbie neuronów m = 41. Obwiednia histogramu "bliskości" 

pomiędzy kolejnymi neuronami sieci -  widoczna na rys. 5.13 -  także wyraźnie wskazu

je na występowanie trzech skupisk danych oraz określa granice pomiędzy nimi.
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Rys. 5.12. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.11

Rys. 5.13. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.11f

Trzeci eksperyment ilustruje funkcjonowanie dynamicznej sieci samoorganizującej 

się podczas grupowania danych w zbiorze (476 punktów na płaszczyźnie) zawierającym 

dwa skupiska punktów znacznie różniące się wielkością. Wybrane fazy uczenia sieci 

przedstawione sąnarys. 5.14. Parametry Px oraz P3 zmieniająswojewartościwzakre- 

sach: px(e) = 5 + 3, P3(e) = 17 + 15.
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Rys. 5.14. Syntetyczny zbiór danych (a) i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się w wybranych epokach uczenia: e = 1

(b), e = 3 (c), e = 40 (d), e = 80 (e)i e = 100 -koniecuczenia(f)



Na rys. 5.15 przedstawionyjest przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz licz

by podłańcuchów sieci (b) podczas jej uczenia. Po zakończeniu procesu uczenia sieć 

podzieliła się na dwa podłańcuchy o łącznej liczbie neuronów m = 6 0 . Minimum ob

wiedni histogramu "bliskości" pomiędzy neuronami sieci o numerach 8 i 9 -  widoczne 

na rys. 5.16 -  wskazuje na występowanie dwóch skupisk danych.
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Rys. 5.15. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.14

Rys. 5.16. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.14f

Pomimo dużego zróżnicowania wielkości skupisk, sieć neuronowa prawidłowo wy

znaczyła ich liczbę oraz rozmieszczenie w zbiorze danych. Eksperyment wykazuje wy

soką skuteczność proponowanej metody w przypadku trudniejszym niż dotychczas 

rozważane, gdyjedno skupisko danych posiada znacznie więcej elementów oraz zajmu

je znacznie większy obszar w przestrzeni zbioru niż drugie skupisko.



Przedstawione w powyższych eksperymentach zbiory danych są przypadkami do

syć typowymi i zazwyczaj łatwymi do analizy dla większości znanych metod grupowa

nia danych. W kolejnych podrozdziałach zademonstrowana zostanie wysoka efektyw

ność proponowanej metody w grupowaniu znacznie trudniejszych przypadków zbiorów 

danych.

5.3.2. Zbiór danych ze skupiskami w postaci ukośnych pasów

W kolejnym eksperymencie, dynamiczną, samoorganizującą się sieć neuronową za

stosowano do grupowania danych w zbiorze -  rozważanym już w rozdziale 4 oraz we 

wstępnej części niniejszego rozdziału (problem z rys. 5.1) -  zawierającym trzy skupiska 

w kształcie ukośnych pasów (1000 punktów na płaszczyźnie). Wybrane fazy uczenia 

sieci ilustruje rys. 5.17. Podczas uczenia sieci parametry Px i ^ 3 zmieniająswoje war

tości w zakresach: Px(e) = 7 4 5 , P^{e) = 9 4 7 .

Rys. 5.18 przedstawia przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłań- 

cuchów sieci (b) w trakcie procesu jej uczenia. W końcowym etapie uczenia, liczba 

neuronów oscyluje wokół optymalnej wartości, by ostatecznie ustabilizować się na po

ziomie m = 142 neuronów. Obwiednia histogramu "bliskości" w rozważanym proble

mie -  przedstawiona na rys. 5.19 -  wyraźnie wskazuje na występowanie trzech skupisk 

danych oraz określa granice między nimi.

Końcowy rezultat grupowania danych w rozważanym zbiorze, uzyskany z wyko

rzystaniem dynamicznej sieci samoorganizującej się, jest niemal identyczny jak rezultat 

grupowania, otrzymany z zastosowaniem modelu sieci uogólnionej z rozdziału 4. Jed

nakże tym razem, co należy podkreślić, liczba neuronów sieci została dobrana automa

tycznie. Algorytm automatycznej korekcji liczby neuronów sieci pozwolił uniknąć 

ewentualnych błędnych rozwiązań będących wynikiem stosowania modelu sieci uogól

nionej z rozdziału 4 przy niewłaściwie dobranej liczbie neuronów sieci (problem ten zi

lustrowano na rys. 5.1).
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Rys. 5.17. Syntetyczny zbiór danych (a) i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się w wybranych epokach uczenia: e = 2

(b), e -  3 (c), e  = 4 (d), e -  40 (e) i e = 100 -  koniec uczenia (f)
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Rys. 5.18. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.17

Rys. 5.19. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.17f

5.3.3. Zbiór danych ze skupiskami w postaci zamkniętych, prostokąt
nych obwodów

Rozważony zostanie teraz -  w ramach następnego eksperymentu -  znacznie trud

niejszy przypadek zbioru danych (1294 punkty na płaszczyźnie) przedstawiony na rys. 

5.20a i zawierający zestaw skupisk w postaci trzech zamkniętych, prostokątnych obwo

dów zawartych jeden w drugim. Wybrane fazy uczenia dynamicznej sieci samoorgani

zującej się w rozważanym przypadku przedstawiono na rys. 5.20. Parametry Px i Pi

zmieniają swoje wartości w zakresach: Px (e) = 5 4 3 , P3(e) = 9 4 7 .
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Rys. 5.20. Syntetyczny zbiór danych (a) i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się w wybranych epokach uczenia: e = 3

(b), e = 4 (c), e = 9 (d), e = 30 (e)i e = 100 -koniecuczenia(f)



Na rys. 5.21 przedstawiono przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby 

podłańcuchów sieci (b) podczas jej uczenia. Sieć dzieli się na trzy podłańcuchy o łącz

nej liczbie neuronów m = 266. Obwiednia histogramu "bliskości" -  widoczna na rys. 

5.22 -  potwierdza występowanie trzech skupisk w zbiorze danych. Warto zauważyć, że 

pomimo dość skomplikowanego rozmieszczenia skupisk w przestrzeni zbioru danych, 

ich liczba została rozpoznanajuż po 40 epokach uczenia.
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Rys. 5.21. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.20

Rys. 5.22. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.20f

Dla podkreślenia wysokiej efektywności proponowanej metody, na rys. 5.23 przed

stawiono rezultat uczenia konwencjonalnej sieci samoorganizującej się (złożonej rów

nież z 266 neuronów; parametry uczenia sieci zawiera tabela 3.1) z wykorzystaniem 

rozważanego zbioru danych. Widać wyraźnie, zarówno na rys. 5.23 jak i ^  rys. 5.24 

prezentującym obwiednię histogramu "bliskości" dla łańcucha z rys. 5.23, że konwen

cjonalna sieć neuronowa nie jest w stanie wyznaczyć rozwiązania nawet zbliżonego do 

prawidłowego.
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Rys. 5.23. Rozłożenie łańcucha neuronów konwencjonalnej sieci samoorganizującej 

się (po zakończeniu uczenia) w zbiorze danych z rys. 5.20a

Rys. 5.24. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.23

5.3.4. Zbiór danych ze skupiskami w postaci dwóch spiral

W kolejnym eksperymencie rozważony zostanie być może jeszcze trudniejszy 

przypadek zbioru danych (787 punktów na płaszczyźnie) zawierającego dwa skupiska 

w postaci spiral przedstawionych na rys. 5.25a. Wybrane fazy uczenia dynamicznej sie

ci samoorganizującej się w rozważanym przypadku ilustruje rys. 5.25. Podczas uczenia 

sieci parametry Px i P3 zmieniają swoje wartości w zakresach: Px (e) = 5 n- 3 , 

M e )  = 7*5 .

Przebieg zmian liczby neuronów sieci oraz liczby podłańcuchów sieci w trakci^jej 

uczenia przedstawia rys. 5.26. W końcowym etapie uczenia sieci liczba neuronów oscy

luje wokół optymalnej wartości, by ostatecznie ustabilizować się na poziomie m = 206 

neuronów. Obwiednia histogramu "bliskości" -  przedstawiona na rys. 5.27 -  potwierdza 

występowanie dwóch skupisk w rozpatrywanym zbiorze danych i umożliwia określenie 

granic pomiędzy nimi.
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Rys. 5.25. Syntetyczny zbiór danych (a) i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się w wybranych epokach uczenia: e  = 3

(b), e  = 4 (c), e  = 10 (d), e  = 20 (e) i e  = 100 -  koniec uczenia (f)
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Rys. 5.26. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.25

Rys. 5.27. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.25f

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, celem podkreślenia wysokiej efektywno

ści proponowanej metody, na rys. 5.28 przedstawiono rezultat uczenia konwencjonalnej 

sieci samoorganizującej się (złożonej również z 206 neuronów; parametry uczenia sieci 

neuronowej zawiera tabela 3.1) z wykorzystaniem rozważanego zbioru danych. Rów

nież w tym przypadku, konwencjonalna sieć samoorganizująca się nie jest w stanie wy

znaczyć prawidłowego rozwiązania, co można zaobserwować zarówno na rys. 5.28 jak i 

na rys. 5.29 prezentującym obwiednię histogramu "bliskości" dla łańcucha z rys. 5.28.



5. Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe... 148

Rys. 5.28. Rozłożenie łańcucha neuronów konwencjonalnej sieci samoorganizującej 

się (po zakończeniu uczenia) w zbiorze danych z rys. 5.25a

Rys. 5.29. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.28

5.3.5. Zbiór danych ze skupiskiem w postaci krzyża

W bieżącym eksperymencie, dynamiczna, samoorganizująca się sieć neuronowa zo

stanie zastosowana do grupowania danych w zbiorze (200 punktów na płaszczyźnie) 

zawierającym skupisko (skupiska) objętościowe w kształcie krzyża przedstawione na 

rys. 5.30a. W zależności od sposobu interpretacji rozważanego zbioru danych można 

dopuścić, że zawiera on: jedno skupisko danych w kształcie krzyża albo dwa, krzyżują

ce się wzajemnie, prostokątne skupiska danych, ewentualnie nawet cztery prostokątne 

skupiska danych, łączące się w środkowej części płaszczyzny.

Wybrane fazy uczenia dynamicznej sieci samoorganizującej się w rozważanym

przypadku przedstawiono na rys. 5.30. Parametry P x i P 3 zmieniają swoje wartości -

podobniejak w poprzednim eksperymencie -  w zakresach: p x(e) = 5 4 3 , P 3(e) = 7 4 5 .
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Rys. 5.30. Syntetyczny zbiór danych (a) i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się w wybranych epokach uczenia: e = 1

(b), e = 2 (c), e = 3 (d), e -  20 (e) i e  = 100 -  koniec uczenia (f)
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Na rys. 5.31 przedstawiono przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby 

podłańcuchów sieci (b) podczas uczenia. Sieć dzieli się na dwa podłańcuchy o łącznej 

liczbie neuronów m = 4 9 . Spośród przypuszczalnych interpretacji skupiska (skupisk) 

w rozpatrywanym zbiorze danych, sieć "proponuje" własną interpretację w postaci zło

żenia dwóch skupisk w kształcie łuków. Obwiednia histogramu "bliskości" -  przedsta

wiona na rys. 5.32 -  potwierdza występowanie dwóch skupisk danych i wskazuje grani

ce pomiędzy nimi.

Rys. 5.31. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.30

Rys. 5.32. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.30f

5.3.6. Zbiór danych z dużą ilością skupisk o różnych ksztattach

Ostatni eksperyment prezentuje funkcjonowanie dynamicznej sieci samoorganizu

jącej się w zagadnieniu grupowania danych z wykorzystaniem zbioru 747 punktów na 

płaszczyźnie, który zawiera dużą liczbę (czternaście) skupisk o różnych kształtach i roz

miarach. Rys. 5.33 ilustruje wybrane fazy uczenia sieci w rozpatrywanym przypadku.
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Rys. 5.33. Syntetyczny zbiór danych (a) i rozłożenie w nim łańcucha neuronów dyna

micznej sieci samoorganizującej się w wybranych epokach uczenia: e = 2

(b), e = 4 (c), e = 5 (d), e = 10 (e)i e = 100 -koniecuczenia(f)
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Parametry Px i P3 wprzypadkueksperymentuzrys.5.33 zmieniająswojewartości 

-  podobnie jak w dwóch poprzednich eksperymentach -  w zakresach: px(e) = 5 n-3,

Piie) = 1 + 5.
Rys. 5.34 przedstawia przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłań- 

cuchów sieci (b) w trakcie procesu jej uczenia. Liczba neuronów stabilizuje się na po

ziomie m = 188. Przedstawiona na rys. 5.35 obwiednia histogramu "bliskości" z trzyna

stoma lokalnymi minimami potwierdza występowanie czternastu skupisk w rozważa

nym zbiorze danych oraz umożliwia określenie granic pomiędzy nimi.

a) b)

Rys. 5.34. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia dla problemu z rys. 5.33

Rys. 5.35. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów z rys. 5.33f

Przedstawione wyżej eksperymenty wykazują dużą efektywność proponowanej, 

dynamicznej sieci samoorganizującej się w różnorodnych, złożonych zagadnieniach 

grupowania syntetycznych, dwuwymiarowych danych. Technika ta umożliwia nie tylko 

automatyczne wyznaczanie liczby skupisk w rozważanych zbiorach danych ale pozwala



również na określenie ich lokalizacji w tych zbiorach oraz wyznaczenie granic pomię

dzy nimi. Kolejne eksperymenty grupowania danych z wykorzystaniem proponowanego 

narzędzia teoretycznego zostanąprzedstawione w następnym podrozdziale.

5.4. Grupowanie danych w rzeczywistych, złożonych, wielowymiarowych 

zbiorach danych z wykorzystaniem dynamicznych, samoorganizują

cych się sieci neuronowych

Proponowana technika zostanie teraz wykorzystana do grupowania danych w trzech 

rzeczywistych, złożonych i wielowymiarowych zbiorach dostępnych na serwerze Uni

wersytetu Kalifornijskiego w Irvine (ftp.ics.uci.edu). Zbiorami tymi są:

a) rozważany już w rozdziale 4 zbiór Optical Recognition o f Handwritten Digits Da

tabase, dla którego uogólniona, samoorganizująca się sieć neuronowa nie była w 

stanie uzyskać poprawnego rozwiązania,

b) rozważany zarówno w rozdziale 3 jak i 4 zbiór House-votes-84 Database, dla któ

rego -  w odróżnieniu od zbioru z punktu a) -  sieć uogólniona uzyskała bardzo do

bre rozwiązanie (warto przypomnieć, że konwencjonalna sieć samoorganizująca 

się, w przypadku tego zbioru, poprawnego rozwiązania nie uzyskała); tym razem 

przeprowadzona zostanie weryfikacja, przy pomocy bardziej zaawansowanego na

rzędzia teoretycznego, wyników uzyskanych w rozdziale 4,

c) rozważany -  podobnie jak zbiór z punktu b) -  w rozdziałach 3 i 4 zbiór Zoo Data

base, dla którego zarówno sieć konwencjonalnajak i sieć uogólniona uzyskały bar

dzo dobre rozwiązanie; tym razem, analogicznie jak w punkcie b), zostanie prze

prowadzona weryfikacja wyników uzyskanych w rozdziałach 3 i 4.

Podobnie jak w przypadku eksperymentów przedstawionych w rozdziałach 3 i 4, 

również i tutaj, wiedza o przynależności elementów powyższych zbiorów do odpowied

nich klas nie jest wykorzystywana przez rozważaną metodę grupowania danych, gdyż 

funkcjonuje ona w trybie nienadzorowanym.

Parametry dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych wykorzysty

wanych w prezentowanych tutaj eksperymentach zawiera tabela 5.1. Podobnie jak w 

przypadku eksperymentów z podrozdziału 5.3, parametry P1 i P3 -  nie uwzględnione
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w tabeli 5.1 -  będą określane indywidualnie dla poszczególnych problemów, przy tym

samymjak w podrozdziale 5.3 założeniu, że ich wartości liniowo malejąpo zakończe

niu kolejnych epok uczenia, z zaokrągleniem do najbliższych liczb naturalnych.

ftp://ftp.ics.uci.edu
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Zbiór Optical Recognition o f Handwritten Digits Database rozważany już był w 

rozdziale 4, w którym podjęto próbę grupowania danych w nim zawartych z wykorzy

staniem uogólnionej, samoorganizującej się sieci neuronowej. W związku z tym, że po

dejście to nie było w stanie w zadowalający sposób rozwiązać powyższego problemu, 

obecnie zostanie zastosowane w nim bardziej zaawansowane narzędzie teoretyczne ja

kimi sądynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe.

Parametry Px i Pi zmieniają swoje wartości w trakcie uczenia sieci w zakresach: 

Px(e)~ 15n-10, Pf e )  = \7 + \2.  Na rys. 5.36 przedstawiono, odpowiednio, przebieg

zmian liczby neuronów sieci oraz liczby podłańcuchów sieci w miarę postępu procesu 

uczenia. Po zakończeniu uczenia sieć podzieliła się na dziesięć podłańcuchów o łącznej 

liczbie neuronów m = 163 . Podobnie jak w rozdziale 4 -  z powodu dużej wymiarowo- 

ści (równiej 64) przestrzeni danych uczących oraz związanego z tym dużego błędu od

wzorowania rozważanego zbioru za pomocą metody Sammona -  nie zostanie przedsta

wiony tutaj obraz rozłożenia łańcucha neuronów w przestrzeni zbioru. Obraz ten byłby 

nieczytelny i nie wnosiłby istotnych informacji o rozkładzie skupisk w rozważanym 

zbiorze, hiformacji o liczbie i rozmieszczeniu grup w zbiorze danych dostarcza obwied

nia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów sieci przedstawiona na rys. 5.37.

Rys. 5.36. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro
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Rys. 5.37. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów rozłożonego w 

zbiorze danych Optical Recognition o f Handwritten Digits Database

Po dokonaniu kalibracji sieci (przypisania każdemu neuronowi łańcucha etykiety 

jednej z dziesięciu klas oznaczonych odpowiednimi kolorami -  patrz tabela 5.2), infor

mację o tym można nanieść -  przy pomocy analogicznych kolorów -  bezpośrednio na 

obwiednię histogramu "bliskości", podobniejak w przypadku rys. 3.21 i rys. 4.18. Ob

wiednię histogramu "bliskości" po dokonaniu kalibracji sieci przedstawiono na rys. 

5.38.

Tabela 5.2 zawiera zestawienie etykiet klas przyporządkowanych poszczególnym 

neuronom sieci oraz ilościowe rezultaty grupowania elementów rozważanego zbioru 

danych. Liczba poprawnych decyzji generowanych przez dynamiczną, samoorganizują

cą się sieć neuronową wynosi 91.65%, co -  uwzględniając fakt zastosowania systemu 

uczonego w trybie nienadzorowanym -  należy uznać za wynik bardzo dobry.



5. Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe... 156

Tabela 5.2. Rozkład przynależności neuronów łańcucha sieci do poszczególnych grup 

danych (klas) oraz rezultaty klasyfikacji elementów zbioru Optical Reco

gnition o f Handwritten Digits Database

Numer 
neuronu 

w łańcuchu
Grupa (klasa)

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent
poprawnych

decyzji

1 -2 1 m 178 3 98.34%

2 2 -3 5 ■ 177 2 98.88%

3 6 -5 5 m 177 1 99.44%

5 6 -6 9 m 166 15 91.71%

70-81 ■ 161 22 87.98%

8 2 -9 6 : ■ 163 14 92.09%

97 -1 1 6 ■ 177 5 97.25%

117-126 ■ 151 31 82.97%

127-145 ■ 154 20 88.51%

146-163 ■ 143 37 79.44%

RAZEM: 1647 150 91.65%

5.4.2. Weryfikacja wyników dla zbioru H o u se-vo tes-84  D atabase

Zbiór House-votes-84 Database rozważany już był zarówno w rozdziale 3 (w któ

rym konwencjonalna sieć samoorganizująca się nie była w stanie uzyskać zadowalają

cych rezultatów) jak i w rozdziale 4 (w którym uzyskano bardzo dobre wyniki z wyko

rzystaniem uogólnionej sieci samoorganizującej się). Celem niniejszego podrozdziału 

jest pośrednia weryfikacja wyników uzyskanych w rozdziale 4 poprzez sprawdzenie czy 

bardziej zaawansowane narzędzie teoretyczne (dynamiczna sieć samoorganizująca się) 

jest w staniejeszcze bardziej i o ile te wyniki poprawić. W związku z tym, że pehią in

formację o wynikach grupowania danych niesie obwiednia histogramu "bliskości" dla 

uzyskanego w procesie uczenia łańcucha neuronów, nie ma potrzeby ponownej prezen

tacji rozważanego zbioru na płaszczyźnie przy pomocy odwzorowania Sammona.

Parametry P x i P i w rozważanym problemie zmieniają swoje wartości w zakre

sach: Px{e) = 5^3  i PPe) = l  +  5. Na rys. 5.39 przedstawiono przebieg zmian liczby 

neuronów sieci (a) oraz zmian liczby podłańcuchów sieci (b) w miarę postępujej ucze

nia. Ostatecznie, liczba neuronów stabilizuje się na poziomie m = 56 , zaś sieć dzieli się



na dwa podłańcuchy. Na podkreślenie zashiguje to, że prawidłowa liczba grup w zbio

rze została wykryta już w 20 epoce procesu uczenia. Po dokonaniu kalibracji sieci 

(przypisania każdemu neuronowi łańcucha etykiety jednej z dwóch klas oznaczonych 

odpowiednimi kolorami -  patrz tabela 5.3), informację o tym można nanieść -  przy 

pomocy analogicznych kolorów -  bezpośrednio na obwiednię histogramu "bliskości", 

takjak przedstawiono to na rys. 5.40.
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Rys. 5.39. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) (zbiór House-votes-84 Database)

Rys. 5.40. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów rozłożonego 

w zbiorze danych House-votes-84 Database po dokonaniu kalibracji sieci

Po skalibrowaniu sieci określono przyporządkowanie poszczególnych elementów 

do klas. Tabela 5.3 zawiera zestawienie etykiet klas przyporządkowanych poszczegól

nym neuronom sieci oraz ilościowe rezultaty grupowania elementów rozważanego zbio

ru danych. Liczba poprawnych decyzji generowanych przez dynamiczną sieć samoor-



ganizującą się wynosi 92.24%. Jak widać, zastosowanie bardziej zaawansowanego na

rzędzia teoretycznego jakim jest dynamiczna sieć samoorganizująca się -  w porównaniu 

z modelem sieci z rozdziahi 4 -  pozwoliło na poprawienie i takjuż wysoce zadowalają

cego wyniku (87.10%) uzyskanego przez to ostatnie podejście.
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Tabela 5.3. Rozkład przynależności neuronów łańcucha sieci do poszczególnych grup 

danych (klas) oraz rezultaty klasyfikacji elementów zbioru House-votes-84 

Database

Numer 
neuronu 

w łańcuchu
Grupa (klasa)

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent
poprawnych

decyzji

1 -2 8 republican 103 5 95.37%

2 9 -5 6 democrat 111 13 89.52%

RAZEM: 214 18 92.24%

5.4.3. Weryfikacja wyników dla zbioru Zoo D atabase

Podobnie jak zbiór House-votes-84 Database, również zbiór Zoo Database był już 

rozważany zarówno w rozdziale 3 jak i w rozdziale 4, przy czym w obu przypadkach 

uzyskano bardzo dobre wyniki grupowania zawartych w tym zbiorze danych z wyko

rzystaniem konwencjonalnej (rozdział 3) oraz uogólnionej (rozdział 4) sieci samoorga

nizującej się. Celem niniejszego podrozdziału -  podobniejak podrozdziahi 5.4.2 -  jest 

pośrednia weryfikacja uzyskanych wcześniej wyników poprzez sprawdzenie czy bar

dziej zaawansowane narzędzie teoretyczne (dynamiczna sieć samoorganizująca się) jest 

w stanie te wynikijeszcze bardziej poprawić. Podobniejak w poprzednich podrozdzia

łach podstawą wnioskowania o liczbie i rozkładzie skupisk w rozważanym zbiorze da

nych będzie informacja niesiona przez obwiednię histogramu "bliskości" dla uzyskane

go w procesie uczenia łańcucha neuronów.

Ze względu na relatywnie małą liczbę danych w rozważanym zbiorze, wartości pa

rametrów Px i P3 są stałe podczas uczenia sieci i równe: Px = 1 i P3 = 2 (są to mini

malne wartości jakie te parametry mogą przyjąć). Na rys. 5.41 przedstawiono przebieg 

zmian liczby neuronów sieci (a) oraz zmian liczby podłańcuchów sieci (b) w miarę po- 

stępujej uczenia w rozważanym problemie. Ostatecznie, liczba neuronów stabilizuje się 

na poziomie m = 72, zaś sieć dzieli się na siedem podłańcuchów.



Po dokonaniu kalibracji sieci z wykorzystaniem zestawu siedmiu kolorów zebra

nych w tabeli 5.4 i reprezentujących poszczególne klasy, informację o tym można na

nieść -  przy pomocy analogicznych kolorów -  bezpośrednio na obwiednię histogramu
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Rys. 5.41. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

Rys. 5.42. Obwiednia histogramu "bliskości" dla łańcucha neuronów rozłożonego 

w zbiorze danych Zoo Database po dokonaniu kalibracji sieci

Po skalibrowaniu sieci określono przyporządkowanie poszczególnych elementów 

do klas. Tabela 5.4 zawiera zestawienie etykiet klas przyporządkowanych poszczegól

nym neuronom sieci oraz ilościowe rezultaty grupowania elementów zbioru Zoo Data

base. Jak widać, zastosowanie najbardziej zaawansowanego narzędzia teoretycznego 

jakim jest dynamiczna sieć samoorganizująca się nie jest w stanie poprawić i tak już 

bardzo dobrego wyniku (96.04%) uzyskanego zarówno przez model sieci uogólnionej z



rozdziału 4 jak i przez konwencjonalną sieć samoorganizującą się. Potwierdza to po

średnio relatywną prostotę rozkładu skupisk w zbiorze Zoo Database.
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Tabela 5.4. Rozkład przynależności neuronów łańcucha sieci do poszczególnych grup 

danych (klas) oraz rezultaty klasyfikacji elementów zbioru Zoo Database

Numer 
neuronu 

w łańcuchu
Grupa (klasa)

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent
poprawnych

decyzji

1 - 5 m 7 3 70.00%

6 - 3 0 ■ 41 0 100%

3 1 -3 8 ■ 8 0 100%

3 9 -4 2 ■ 4 1 80.00%

4 3 -5 9 - ■ 20 0 100%

6 0 -6 7 m 13 0 100%

6 8 -7 2 ■ 4 0 100%

RAZEM: 97 4 96.04%

5.5. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono model dynamicznej, samoorganizującej się 

sieci neuronowej zjednowymiarowym sąsiedztwem, któryjest rozwinięciem i udosko

naleniem narzędzia przedstawionego w rozdziale 4 -  uogólnionej, samoorganizującej 

się sieci neuronowej. Stanowi on również najbardziej zaawansowaną implementację -  

przedstawionej w rozdziale 3 -  idei grupowania danych poprzez budowę "drogi" pro

wadzącej przez rozważany zbiór danych.

Sieć dynamiczna, w porównaniu z modelem sieci uogólnionej z rozdziahi 4, ma 

wbudowane w algorytm uczenia nie tylko mechanizmy rozłączania łańcucha neuronów 

na podłańcuchy i łączenia wybranych podłańcuchów ze sobą ale również trzy mechani

zmy składające się na algorytm automatycznej korekcji sumarycznej liczby neuronów w 

podłańcuchach. Mechanizmy te to: usuwanie pojedynczych, małoaktywnych neuronów, 

usuwanie zbyt krótkich podłańcuchów sieci oraz wstawianie dodatkowych neuronów w 

otoczeniu neuronów bardzo aktywnych celem przejęcia części ich aktywności. Zestaw 

powyższych mechanizmów uaktywnianych w odpowiedniej kolejności umożliwia dy

namicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej -  w miarę postępu procesu uczenia



-  stopniowe rozwijanie łańcucha neuronów w rozważanym zbiorze danych oraz, w 

efekcie, jak najlepsze dopasowanie tego łańcucha do rozkładu skupisk w tym zbiorze i 

stworzenie ich wyrazistego obrazu. Aktywność powyższych mechanizmów jest regulo

wana z wykorzystaniem pięciu parametrów określanych przez użytkownika dla rozwa

żanego problemu. Warto zauważyć, że liczba parametrówjest taka samajak w przypad

ku modelu sieci z rozdziału 4, mimo, że obecny model dysponuje pięcioma a nie tylko 

dwoma dodatkowymi mechanizmami jak ma to miejsce w przypadku modelu z rozdzia

łu 4. Należy jednak podkreślić, że -  podobnie jak w tym ostatnim przypadku -  zakres 

zmienności tych parametrówjest względnie mały a ich dobór dla konkretnego problemu

-  relatywnie łatwy (warto również zauważyć, że parametryzacja algorytmów uczenia 

różnych typów sieci neuronowychjest charakterystyczną cechą tych algorytmów).

Przeprowadzone w niniejszym rozdziale eksperymenty z wykorzystaniem ośmiu 

różnorodnych, syntetycznych oraz trzech rzeczywistych, wielowymiarowych zbiorów 

danych wykazały, że proponowane w tym rozdziale dynamiczne, samoorganizujące się 

sieci neuronowe stanowią najbardziej zaawansowaną i efektywną implementację idei 

grupowania danych poprzez budowę "drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór da

nych. Docelowe -  w ramach niniejszej pracy -  zastosowania proponowanego narzędzia 

teoretycznego przedstawione są w rozdziałach 7 i 8 i dotyczą grupowania dokumentów 

WWW oraz grupowania wiadomości internetowych grup dyskusyjnych Usenet News. 

Wcześniej, w rozdziale 6 przedstawione zostaną w zarysie wybrane metody wstępnego 

przetwarzania dokumentów tekstowych oraz budowy ich formalnej reprezentacji do ce

lów dalszego przetwarzania przez algorytmy grupowania danych.
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6. Zarys wybranych metod przetwarzania i reprezentacji do
kumentów tekstowych i hipertekstowych dla celów ich 

grupowania

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione wybrane metody przetwarzania do

kumentów tekstowych i hipertekstowych będące istotnym elementem budowy ich for

malnej reprezentacji, która może być następnie bezpośrednio wykorzystywana przez 

różne algorytmy grupowania danych, a w szczególności przez proponowane w niniej

szej pracy dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe. Zadaniem tych metod 

jest przetworzenie zawartości dokumentów do postaci danych numerycznych w taki 

sposób, aby zachować jak najwięcej informacji o podobieństwie treści dokumentów. 

Uzyskane w ten sposób dane numeryczne, które mogą podlegać dalszemu przetwarza

niu (np. redukcji ich wymiarowości) stanowią -  w swej końcowej postaci -  zbiór da

nych wejściowych (danych uczących) dla algorytmów grupowania danych. W powyż

szym zakresie, niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do dwóch kolejnych rozdzia

łów pracy (rozdziały 7 i 8) prezentujących zastosowanie proponowanych dynamicz

nych, samoorganizujących się sieci neuronowych w zagadnieniach grupowania doku

mentów WWW.

W pierwszej części rozdziału zostanie przedstawiony tzw. model wektorowej repre

zentacji zbioru dokumentów VSM (ang. Vector Space Model), któryjest najczęściej wy

korzystywanym sposobem reprezentacji treści dokumentów za pomocą danych nume

rycznych. Jedną z charakterystycznych cech modelu VSM jest jego znaczna wymiaro- 

wość nawet dla niewielkich zbiorów dokumentów. W związku z tym, zasadnicza część 

niniejszego rozdziału zostanie poświęcona na przedstawienie wybranych metod reduk

cji wymiarowości modelu VSM. Z kolei, zostaną omówione wybrane miary podobień

stwa pomiędzy dokumentami tekstowymi i hipertekstowymi, które są wykorzystywane 

przez algorytmy grupowania danych do wyznaczania odległości pomiędzy wektorami 

danych numerycznych reprezentującymi poszczególne dokumenty.



6.1. Wprowadzenie

Metody przetwarzania dokumentów tekstowych i hipertekstowych dzielą się na 

dwie zasadnicze grupy. Jedną z nichjest grupa metod przetwarzających treść dokumen

tów, a drugą -  grupa metod przetwarzających ich strukturę. W niniejszym rozdziale 

szczególny nacisk zostanie położony na metody przetwarzające treść dokumentów, 

gdyż to one w sposób naturalny dostarczają informacji o ich tematycznym podobień

stwie co, z kolei, jest podstawą ich grupowania.

Metody przetwarzające treść dokumentów mają za zadanie wydobycie jak najwięk

szej ilości informacji o ich podobieństwie na podstawie statystycznej analizy częstości 

występowania zawartych w nich wyrazów. Na podstawie uzyskanych -  w wyniku od

powiedniego przetwarzania -  danych numerycznych budowany jest wektorowy model 

reprezentujący zbiór dokumentów tekstowych. W typowych rozwiązaniach, model ten 

stanową «-wymiarowe wektory danych, reprezentujące poszczególne dokumenty («jest 

równe liczbie wyizolowanych, nie powtarzających się wyrazów ze wszystkich doku

mentów). Ponieważ wymiar tych wektorówjest zazwyczaj bardzo dużyjuż dla niewiel

kich zbiorów dokumentów, zachodzi potrzebajego redukcji celem zmniejszenia nakła

du obliczeń wykonywanych przez algorytmy grupowania danych. Ostateczny (po re

dukcji wymiarowości) zbiór tych wektorów, stanowi zbiór danych wejściowych dla al

gorytmów grupowania danych (dla dynamicznej, samoorganizującej się sieci neurono

wej jest to zbiór danych uczących). Powyższe zagadnienia zostaną omówione w pierw

szej części niniejszego rozdziału, w której najpierw zostanie przedstawiony tzw. pod

stawowy model VSM, a następnie w zostaną zaprezentowane wybrane metody redukcji 

jego wymiarowości.

Metody przetwarzające strukturę dokumentów mają za zadanie wydobycie jak naj

większej ilości informacji o ich podobieństwie na podstawie szeregu pośrednich wskaź

ników, takich jak: cytowania, odsyłacze, położenie dokumentu w drzewie katalogowym 

bazy danych, itp. W większości przypadków, metody te znajdują zastosowanie do ana

lizy tekstowych dokumentów naukowych oraz dokumentów hipertekstowych, jako uzu

pełnienie metod przetwarzających treść dokumentów. Ponieważ metody przetwarzające 

strukturę dokumentów nie będą wykorzystywane w eksperymentach prezentowanych w 

dalszej części niniejszej pracy, zostanąjedynie krótko scharakteryzowane w niniejszym 

rozdziale.
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Algorytmy grupowania danych, współpracujące z powyższymi metodami reprezen

tacji dokumentów tekstowych i hipertekstowych, wykorzystują -  do określania podo

bieństwa pomiędzy grupowanymi dokumentami -  szereg różnych miar podobieństwa 

dokumentów. Stosowane są dwie zasadnicze rodziny tych miar: miary bazujące na tre

ści dokumentów oraz miary bazujące na ich strukturze. Spotyka się również inne podej

ścia do definiowania podobieństwa dokumentów, jednakże mająone węższy i bardziej 

specjalistyczny zakres zastosowań. Wybór właściwej miary zależy bezpośrednio od ro

dzaju zastosowanej metody przetwarzania dokumentów (np. miary podobieństwa wyni

kające z treści dokumentów -  w oczywisty sposób -  mogą być wykorzystane tylko ra

zem z metodami przetwarzającymi treść dokumentów). Wybrane miary podobieństwa 

dokumentów zostanąprzedstawione w końcowej części niniejszego rozdziału.

6.2. Wektorowa reprezentacja zbioru dokumentów tekstowych

Model wektorowej reprezentacji zbioru dokumentów tekstowych VSM [3, 48, 73], 

jest zazwyczaj wykorzystywany do reprezentacji treści dokumentów. Wprawdzie spo

tykane są rozwiązania, w których model ten dotyczy nie tylko treści dokumentów, ale 

również ich struktur,jednakże nie będąone tutaj rozważane.

Rozpatrywany jest zbiór L dokumentów tekstowych. W modelu VSM dokument o 

numerze / ze zbioru (/ = 1,2,..., L ) jest reprezentowany przez «-elementowy wektor da

nych liczbowych X 1 = (xn,xl2,...,xln )T . n  jest równe liczbie tzw. terminów charaktery

zujących rozpatrywany zbiór dokumentów (zbiór terminów określany jest również mia

nem słownika terminów zbioru dokumentów). Pojęcie terminu w modelu PXMjest po

jęciem bardzo szerokim ponieważ redukcja wymiarowości VSM bezpośrednio wiąże się 

zarówno z redukcją wymiaru słownika terminów jak i transformacją postaci samych 

terminów. W najprostszym ujęciu -  odpowiadającym modelowi VSM o największej 

wymiarowości -  termin oznacza pojedynczy wyraz wyizolowany z któregokolwiek do

kumentu ze zbioru (wyrazy powtarzające się traktowane sąjakjeden wyraz).

Składowa x H ( /  =  1,2,...,«) wektora X1 stanowi numerycznąreprezentację relacji

pomiędzy /-tym terminem ze słownika a /-tym dokumentem ze zbioru. Do najważniej

szych sposobów powyższej reprezentacji można zaliczyć:
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reprezentację binarną:
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6.3. Metody redukcji wymiarowości wektorowej reprezentacji zbioru do
kumentów tekstowych

Problem redukcji wymiarowości modeli VSM (zmniejszania składowej n w (6.5)) 

ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ich praktycznego wykorzystania. Jak już 

wcześniej zauważono, wymiarowość modeli VSM jest zazwyczaj bardzo duża już dla 

niewielkich zbiorów dokumentów co przekłada się na znaczny nakład obliczeń jakie 

muszą być wykonane przez algorytmy grupowania danych. W związku z tym, że reduk

cja wymiarowości modeli VSM może być potraktowanajako pewna forma tzw. stratnej 

kompresji danych, musi ona stanowić rozsądny kompromis pomiędzy rozmiarem mode

lu ajego dokładnością.

Modelem wyjściowym w procesie redukcji wymiarowości jest tzw. model począt

kowy VSM^n xi). Słownik terminów (liczący npocz pozycji) jest w tym przypadku

zbiorem wszystkich, różnych wyrazów wyizolowanych ze wszystkich dokumentów 

zbioru po usunięciu z nich różnorodnych znaków specjalnych, określeniu końców wy

razów i zdań, itp.

Metody redukcji wymiarowości modeli VSM dzielone są zwykle w literaturze na 

dwie podstawowe grupy [3, 72, 73, 100]:

• tzw. metody selekcji cech zbioru dokumentów (ang .feature selection methods),

• tzw. metody transformacji cech zbioru dokumentów (ang. feature transformation

methods).

Niekiedy [78], wyodrębniana jest dodatkowa grupa metod realizujących tzw. 

wstępne przetwarzanie dokumentów tekstowych (ang. preprocessing) i stosowanych 

przed użyciem wymienionych wyżej, właściwych metod redukcji wymiarowości modeli 

VSM. W związku z tym, że praktyczne efekty stosowania zarówno metod wstępnego 

przetwarzania dokumentówjak i metod selekcji cech zbioru dokumentów sąanalogicz- 

ne, tzn. uzyskuje się redukcję modelu VSM poprzez eliminację określonych terminów ze 

słownika i z treści dokumentów, obie te grupy metod zostaną w niniejszym rozdziale 

zaprezentowane łącznie.



6.3.1. Metody wstępnego przetwarzania oraz selekcji cech zbioru doku
mentów

Celem metod należących do tej grupy jest redukcja wymiarowości modelu VSM 

poprzez wyeliminowanie ze słownika terminów zbioru dokumentów tych terminów, 

które są nieistotne z punktu widzenia grupowania danych. Do najważniejszych technik 

realizujących powyższe zadanie należą:

• metoda izolująca rdzenie terminów (ang. stemming),

• metoda wykorzystująca listę terminów niedozwolonych (tzw. stop-listę),

• metoda wykorzystująca listę terminów dozwolonych,

• metoda wykorzystująca tezaurusy,

• metoda redukcji wymiarowości na podstawie rankingu terminów.

Nawiązując do wcześniejszych uwag, pierwsze cztery metody zaliczyć można do 

metod realizujących wstępne przetwarzanie dokumentów tekstowych, zaś piątajest me- 

todąselekcji cech zbioru dokumentów.

Metoda izolująca rdzenie terminów

Metoda ta -  zdecydowanie najczęściej wykorzystywana w procesie wstępnego 

przetwarzania dokumentów tekstowych -  pozwala na sprowadzenie występujących w 

słowniku zbioru dokumentów oraz w treści dokumentów różnych form gramatycznych 

danego terminu do jego jednej formy podstawowej. Formę podstawową stanowi rdzeń 

terminu (ang. stem), uzyskiwany po usunięciu występujących w terminie przedrostków, 

przyrostków, łączników, końcówek gramatycznych, itp. Proces ten nazywany jest po

tocznie stemmingiem. Najbardziej znanym narzędziem realizującym powyższe zadanie 

jest algorytm Portera (ang. Porter StemmingAlgorithm) [3, 83].

Redukcja wymiarowości modelu początkowego VSM^n xLj zachodzi w wyniku

usunięcia ze słownika terminów zbioru dokumentów wszystkich duplikatów podstawo

wych form terminów. Po dokonaniu powyższej operacji uzyskuje się model 

VSM( m,L), przy czym nstem oznacza pierwszą składową nowego, zredukowanego

wymiaru modelu (nslem <npocz). W eksperymentach przedstawionych w rozdziałach 7 i

8, rozważana metoda będzie stanowić pierwszy etap redukcji wymiarowości modelu 

początkowego VSM{npoa*L).
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Metoda wykorzystująca listę terminów niedozwolonych (tzw. stop-listę)

Metoda wykorzystująca listę terminów niedozwolonych (określaną również mia

nem stop-listy) -  bardzo często wykorzystywana razem z wyżej prezentowaną techniką 

-redukujewymiarmodelu FiW(„ xL) poprzezusunięciezesłownikaterminówzbioru

dokumentów wszystkich terminów umieszczonych na tej liście. Zazwyczaj są to termi

ny pospolite, często używane i nie wnoszące niczego istotnego -  z punktu widzenia 

grupowania -  do treści dokumentu.

Po usunięciu ze słownika terminów zbioru dokumentów terminów znajdujących się 

na stop-liście uzyskuje się model VSM(n (/Xi) o zredukowanej wymiarowości

( nstpl < nstem). Rozważana metoda będzie stanowić kolejny etap redukcji wymiarowości 

modeli VSM konstruowanych w rozdziałach 7 i 8 pracy.

Metoda wykorzystująca listę terminów dozwolonych

Podobna w działaniujest metoda wykorzystująca listę terminów dozwolonych, przy 

czym tym razem redukcja wymiarowości modelu VSM zachodzi w wyniku usunięcia ze 

słownika terminów zbioru dokumentów wszystkich pozycji nie występujących na liście 

terminów dozwolonych.

Technika ta niekiedy sprawdza się w zadaniach grupowania dokumentów nauko

wych, gdyż pozwala na uwzględnienie w modelach VSM wyłącznie terminów specjali

stycznych. Jej wadą jest możliwość utworzenia reprezentacji dokumentów w postaci 

wektorów, których wszystkie składowe są równe zeru. (taka sytuacja ma miejsce w 

przypadku dokumentów, których treść nie zawiera specjalistycznych terminów). W 

efekcie, dokumenty reprezentowane przez wektory o zerowych składowych są usuwane 

ze zbioru dokumentów.

Po dokonaniu powyższej operacji uzyskuje się model VSM ^ ; f L) o zredukowanej 

wymiarowości.

Metoda wykorzystująca tezaurusy

Kolejna metoda pozwala na "odfiltrowanie" słownika terminów zbioru dokumen

tów z wykorzystaniem tezaurusów. Na ich podstawie terminy o zbliżonym znaczeniu, 

występujące w słowniku terminów zbioru dokumentów zastępowane sąjednym termi-
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nem, zazwyczaj tym spośród rozważanej grupy bliskoznacznych terminów, który naj

częściej powtarza się w zbiorze dokumentów.

Podobnie jak w metodzie izolującej rdzeń wyrazu, redukcja wymiaru modelu VSM 

polega na usunięciu ze słownika terminów zbioru dokumentów wszystkich -  uzyska

nych w wyniku powyższego odfiltrowania -  duplikatów terminów. Technika ta pozwala 

na wyselekcjonowanie większej liczby cech wspólnych dokumentów, co z kolei prowa

dzi do skuteczniejszego wyznaczania podobieństwa pomiędzy nimi.

Po zastosowaniu rozważanej techniki uzyskuje się model VSM^ xL) o zredukowa

nej wymiarowości.
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Metoda redukcji wymiarowości na podstawie rankingu terminów

Metoda ta dokonuje redukcji wymiarowości aktualnego modelu VSM na podstawie 

rankingu terminów zbudowanego w oparciu o tzw. współczynniki jakości terminów 

(ang. term quality) [72, 100]. Im współczynnikjakości qi (i - 1,2,...,«) i-tego terminu

jest większy, tym termin ten jest umieszczony wyżej w rankingu. Redukcja wymiaro

wości polega na usunięciu ze słownika terminów zbioru dokumentów tych terminów, 

dla których wartość współczynnika qt jest mniejsza od z góry zadanej wartości progo

wej qprog ■ Do najczęściej spotykanych postaci współczynnikajakości należą[100]:

• tzw. współczynnik DF (ang. Document Frequency):

<łt = ldi » (6.6)
gdzie ldj jest liczbądokumentów zawierających i-ty termin,

• tzw. współczynnik Mean TF-IDF bazujący na reprezentacji TF-DDF (6.3) składo

wych wektorów x, w modelu VSM:

1 L Lq.= ^ l Wir\og— , (6.7)
L /=i Idi

przy czym Iwli oznacza liczbę wystąpień i-tego terminu w /-tym dokumencie, L jest 

liczbądokumentów w zbiorze a Idi ma takie samo znaczeniejak w (6.6),

• tzw. współczynnik TFV (ang. Term Frequency Variance):

L 7 1 ( L V
<7, = I / w J - -  I K  (6.8)

/=1 L v/=i J
(oznaczeniajak w wyrażeniach (6.6) i (6.7)).
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Po zastosowaniu powyższej techniki uzyskuje się model VSM^n L) o zredukowa

nej wymiarowości. W eksperymentach przedstawionych w rozdziałach 7 i 8, rozważana 

metoda -  z wykorzystaniem postaci DF (6.6) współczynnika jakości terminów -  

stanowić będzie trzeci i ostatni etap redukcji wymiarowości modeli początkowych 

VSM{n xL). W związku z tym, dla uproszczenia oznaczeń, końcowy model oznaczany

będzie jako VSM(„xi) ( n = nrank). W rozdziałach 7 i 8, w każdym z eksperymentów

rozpatrywane będą dwa przypadki końcowego modelu dla dwóch różnych wartości 

progowych qprog.

6.3.2. Metody transformacji cech zbioru dokumentów

W przypadku, gdy metody wstępnego przetwarzania oraz selekcji cech zbioru do

kumentów nie gwarantująuzyskania modelu o zadowalającej wymiarowości, do dalszej 

redukcji tej wymiarowości zastosowane mogąbyć tzw. metody transformacji cech zbio

ru dokumentów. O ile metody należące do pierwszej grupy dokonują redukcji wymia

rowości modelu VSM poprzez usuwanie określonych pozycji ze skojarzonego z tym 

modelem słownika terminów, o tyle metody należące do drugiej grupy dokonują trans

formacji pierwotnej przestrzeni modelu VSM do określonej przestrzeni docelowej o 

znacznie mniejszej wymiarowości. W związku z tym, możliwe jest tu wykorzystanie 

szeregu znanych metod liniowej lub nieliniowej transformacji danych z przestrzeni o 

dużej wymiarowości do przestrzeni o małej wymiarowości. Wybrane z tych metod zo- 

stanąkrótko przedstawione poniżej.

Celem metod transformacji cech zbioru dokumentów jest redukcja wymiarowości 

pierwotnego modelu VSM^nxL) poprzez transformację wektorów X1 e 91" składających

się na ten model w wektory X1 e 9łv tworzące model VSM{v/L) o zredukowanej wymia

rowości (v «  n). Zazwyczaj zadanie to jest realizowane z wykorzystaniem technik li

niowej transformacji, którąogólnie można opisać następująco:

^ ( v x L )  ~ ^ ( v x w )  ' ^ ( n x L ) ’ ( 6 - 9 )

A

gdzie X {nxL) i X (vxL) reprezentują, odpowiednio, pierwotny i docelowy model VSM, a 

T(vxn) jest poszukiwanąmacierzątransformacji.



Wśród różnych metod redukcji wymiarowości danych poprzez liniowątransforma- 

cję najczęściej wymieniane są:

• analiza ukrytych grup semantycznych LSA (ang. Latent Semantic Analysis),

• projekcja losowa RP (ang. Random Projection),

• analiza składowych głównych PCA (ang. Principal Component Analysis),

• analiza składowych niezależnych ICA (ang. Independent Component Analysis), 

a w przypadku metod nieliniowej transformacji:

• nieliniowe odwzorowanie Sammona.

Metody LSA i RP stosowane są głównie w zadaniach przetwarzania dokumentów 

tekstowych. Metody PCA oraz ICA mająuniwersalny charakter i znajdujązastosowanie 

również w wielu innych problemach redukcji wymiarowości, m.in. w przetwarzaniu sy

gnałów, rozpoznawaniu obrazów, filtracji, itp. Ostatnia z wymienionych metod -  nieli

niowe odwzorowanie Sammona -  w zasadzie niejest wykorzystywana w procesie prze

twarzania dokumentów, ale została tutaj wymieniona ze względu na funkcjonalne po

dobieństwo do pozostałych technik redukcji wymiarowości danych (metoda ta została 

wykorzystana we wcześniejszych rozdziałach niniejszej pracy do wizualnej prezentacji 

zbiorów wielowymiarowych danych na płaszczyźnie).
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Analiza ukrytych grup semantycznych

Analiza ukrytych grup semantycznych LSA [3, 5, 16, 72, 100] jest podstawową 

technikąredukcji wymiarowości danych, stosowanąw przetwarzaniu dokumentów tek

stowych. Metoda ta wykrywa istniejące powiązania pomiędzy dokumentami o podobnej 

tematyce, nawetjeśli nie zawierająone podobnego zestawu terminów.

Macierz X (nxL) reprezentująca pierwotny model VSM{mL) podlega rozkładowi z 

wykorzystaniem tzw. metody SVD (ang. Singular Value Decomposition) na macierze 

u (n*p)’ S(p*p) i V(u P) P̂ oznacza rząd macierzy X (nxL), p< m m (n ,L )):

X(„xL) = U(nxp) ■ S(p*p) • V{Lxp) (6.10)

w taki sposób, aby U{n/p) i V(Lxp) zawierały kolumny ortonormalne (czyli takie, że

U ( n x p )  - U ( n x p )  = I ( p x p )  i y^Lxp) ^ ( L x p ) = I ( p x P ) ’ PrzY czYm I ( p x P ) oznacza macierzjed- 

nostkową), a S (pxp) była macierzą diagonalną:
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J ^  O O
O JXT O

s (pxp)= . \  . , A ,> A 2 > ..> A p . (6.11)

. 0 0 v X

S {pxp) jest macierzą tzw. wartości osobliwych (ang. singular values), natomiast 

U( ) oraz V(L*,p) są macierzami tzw. lewych i prawych wektorów osobliwych (ang.

left, right singular vectors).

Redukcja wymiarowości macierzy X (nxt) polega na usunięciu z macierzy £ ( )

pewnej liczby k wierszy i kolumn {k < p ). Zazwyczaj usuwane są zerowe wiersze i ko

lumny, lub takie, w których A jest bardzo mała. Wraz z usunięciem i-tych wierszy i ko

lumn macierzy S {pxp) należy również usunąć i-te kolumny macierzy V{Lxp) i U{nxp).
A A A

W wyniku tych działań otrzymuje się, odpowiednio, macierze £ (vxv), V^Lxv) i U^nxv). 

Nowa macierz S (vxv) o wymiarze v = p - k  jest podstawądo aproksymacji &-tego stop- 

nia macierzy X (nxL):

X(nxL) ~  ^ ( n x v )  ‘ ^ (v x v )  ‘ ^ (L x v )  • ( 6 - 1 2 )

Geometryczna interpretacja powyższego przekształcenia prowadzi do wniosku, że
A A

wiersze macierzy U^nxv) są współrzędnymi terminów, a macierzy V(Lxv) -  współrzęd-
A

nymi dokumentów w przestrzeni docelowej IHv, zaś 5 (vxv) spełnia rolę czynnika skalu

jącego tę przestrzeń [16]. Przy takiej interpretacji, macierz wynikowa X (vxL) reprezen

tująca docelowy model VSM^vxL) o zredukowanej wymiarowości ma postać [5]:

X (VxL)= U(nxv)'X(nxL)’ (6.13)

gdzie macierz U^nxv) spełnia rolę macierzy transformacji z ogólnej zależności (6.9).

Wadąmetody LSAjest stosunkowo duża złożoność obliczeniowa. Niekiedyjakojej 

alternatywę rozważa się przedstawionąponiżej metodę projekcji losowej.

Projekcja losowa

Projekcja losowa RP [5, 50, 100] jest stosunkowo prostąmetodąredukcji wymia

rowości zbioru danych. Metoda ta bazuje na założeniu, że punkty przestrzeni 91" loso-
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wo zrzutowane do przestrzeni iRv ( v « « )  zachowują, w pewnym przybliżeniu, odle

głości pomiędzy sobą.

Proces transformacji można w tym przypadku opisać następująco:
A

X (VXL)= R(vxn) 'X (nxL), (6.14)

gdzie J?(VXW) jest losowo wygenerowaną -  przy spełnieniu pewnych dodatkowych zało

żeń [5, 50] -  macierzątransformacji (por. (6.9)).

Można wykazać, że odwzorowanie (6.14) wprowadza duży błąd transformacjijeżeli 

macierz J?(vxn) nie jest ortogonalna. Z drugiej strony, budowa macierzy ortogonalnej

wiąże się z większą złożonością obliczeniową. Z tego powodu niekiedy kwestionowana 

jest teza o większej efektywności i mniejszej złożoności obliczeniowej metody RP w 

porównaniu z technikami bazującymi na metodzie LSA [5, 100].

Analiza składowych głównych

Analiza składowych głównych PCA [3, 5, 19, 79] jest metodąstatystycznąznanąw 

teorii telekomunikacji jako tzw. przekształcenie Karhunena-Loevego. W metodzie tej 

dokonywany jest -  z wykorzystaniem algorytmu SVD (patrz metoda LSA) -  rozkład

macierzy kowariancji C{nxn)= E {X (nxLy X T{nxL)} [5]namacierze U(nxp) i S (pxp):

C(nxn) = U(nXp) ‘ $(pXp) ' U(nxp) • (6.15)

przyczym £ (pxp) jestmacierządiagonalną:

'A1 0 0 '
0 A2 0

S ( p * p ) -  ; ; ; > A j> A 2 > . . . > Z p ,  (6.16)

. °  0 Xp_
zawierającą na swej głównej przekątnej wartości własne macierzy C(flxn). Kolumny 

macierzy t / ( ) sąwektoramiwłasnymimacierzy C(nxn) skojarzonymizodpowiedni-

mi wartościami własnymi.

Redukcja wymiarowości macierzy X^nxL) -  podobnie jak w metodzie LSA -  od

bywa się poprzez eliminację pewnej liczby k { k < p )  wierszy i kolumn macierzy 

£ ( ) , zawierających najmniejsze wartości własne. Wraz z redukcją z-tych wierszy i

kolumn macierzy S (pxp) należy usunąć i-te kolumny macierzy t / (nx ) . W wyniku po-
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wyższych działań otrzymuje się macierze 5 (vxv) i U(nxv) o nowych wymiarach, przy 

czym v = p - k .  Macierz f7(nxv) -  takjak to miało miejsce w metodzie LSA -  może być 

wykorzystana do wyznaczenia macierzy X (vxi) [5] reprezentującej docelowy model 

VSM{vxL) o zredukowanej wymiarowości:

X(v*L) ~ U(nxv) ' X(,,xL) : (6.17)

przy czym macierz t7(̂ xv) pełni rolę macierzy transformacji (por. (6.9)).

Podsumowując można zauważyć, że celem metody PCA jest wyznaczenie takiego 

przekształcenia, aby wektory macierzy X^vxL) byfy nieskorelowane

( X( VxL) • X[mL) = / (vxv)), czyli z punktu widzenia statystycznego przekształcenie PCA

określa zbiór wektorów ortogonalnych X (vxi) mających największy wpływ na warian

cję danych wejściowych [79].

Analiza składowych niezależnych

Analiza składowych niezależnych ICA [13, 19, 47, 100] jestjednym z określeń dla 

metod rozwiązywania problemu tzw. ślepej separacji źródeł (ang. Blind Source Separa

tion -  BSS) [49]. Metodę tę w aktualnej postaci wprowadzono do zagadnień analizy sy

gnałów w połowie lat 90-tych XX w.; m.in. w [13] przedstawiono jej zastosowanie do 

separacji sygnałów nadawanych z różnych źródeł wjednym kanale transmisyjnym.

W metodzie ICA zakłada się, że macierz X^nxL̂  jest wynikiem liniowej kombinacji 

pewnej macierzy 5 (vxi) zawierającej tzw. składniki niezależne (ang. independent com

ponents) oraz tzw. macierzy mieszającej A n̂xv̂ :

X(n xL )  =  ^(nxv) ' &(vxL) ’ (6.1 8)

przy czym zazwyczaj wymiary v i n są równe, natomiast w przypadku stosowania me

tody ICA do redukcji wymiarowości macierzy X (nxL) wymiar vjest mniejszy od n.

Celem metodyjest wyznaczenie tzw. macierzy separującej B (vxn), dla której ma-
A

cierz S (vxL) będąca przybliżeniem macierzy S (vxL) i określona następująco:
A

S(vxL)  ~ ^ t v x n )  ' X ( „ XL) (6-19)

będziejaknajbardziejzbliżonado S (vxi) (widealnymprzypadku B(vxn̂ = A ^xv)).
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W praktyce, redukcja wymiarowości macierzy X {nxL) polega na znalezieniu takiej 

macierzy B(mn), aby wektory stanowiące wiersze macierzy Ś (vyL) byty, w sensie staty

stycznym, maksymalnie niezależne [19]. Odwzorowanie pierwotnej macierzy X^nxL̂ w 

macierz docelową X^vxL) można zapisać następująco:

X (v* L )  =  B(vxn)  ‘ X ( nxL) , ( 6 .20)

w którym B(vxn) spełnia rolę macierzy transformacji (por. (6.9)). Przegląd metod wy

znaczania macierzy B(vxn) przedstawionyjest m.in. w [47].

Nieliniowe odwzorowanie Sammona

Celem nieliniowego odwzorowania Sammona [79, 93] jest transformacja zbioru da

nych z przestrzeni 91" w odpowiadający im zbiór danych w przestrzeni 91v (v <n) w 

sposób zachowujący podstawowe cechy rozkładu pierwotnych danych (w tym odległo

ści pomiędzy poszczególnymi punktami zbioru). Odwzorowanie to jest wykorzystywa

ne zazwyczaj do wizualnej prezentacji danych wielowymiarowych na płaszczyźnie lub 

w przestrzeni trójwymiarowej.

Zbiór danych podlegających transformacji tworzy zestaw wektorów X 1 e 91", 

/ = l,2,...,Z.. Zadaniem nieliniowego odwzorowania Sammonajest dobór zestawu od

powiadających im wektorów x ,  e 9T (v < n) w sposób minimalizujący funkcję błędu E 

zdefiniowaną następująco:

¢ . 1 ¾  i  ^ m
c  /=i j= i+1 d u

L - 1 L

C =  Z Z d u  ,
/=i j= i+1

(6 .21)

(6.22)

gdzie dy=d(X[, Xj )  oraz d j j =d{ x ^ Xj ) ,  l = \,2 ,...,L -\, j  = l + \,...,L oznaczają 

miary odległości (zwykle są to euklidesowe miary odległości (2.27)) pomiędzy, odpo

wiednio, wektorami x ,  i X j  w przestrzeni iH" oraz wektorami X 1 i X j  w przestrzeni

9T.

Do minimalizacji funkcji błędu E (6.21) wykorzystywanajest metoda optymalizacji 

Newtona, uproszczona do następującej postaci:
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xli(k + \) = xli(k ) -T ]A li(k), i = l,2,...,v, / = \,2,...,L, (6.23)
gdzie

dE_

A n \  d*liA|j(k) = ^ ~ ,  (6.24)
d2E

~Wi
oznacza iloraz odpowiedniej składowej gradientu funkcji E i diagonalnego składnikajej 

hesjanu; oba elementy wyznaczone sądla k-tej iteracji algorytmu minimalizacji funkcji

błędu E. Ponadto, X l i ( E )  oznacza /-tąskładowąwektora X 1 w &-tej iteracji algorytmu 

minimalizacji, zaś współczynnik 7  jest odpowiednikiem stałej uczenia w algorytmach 

uczenia sieci neuronowych i zwyklejego wartość mieści się w przedziale [0.3, 0.4]. W 

przypadku definicji funkcji błędu E w postaci (6.21) odpowiednie składowe gradientu i 

hesjanu w (6.24) opisywane sąnastępującymi zależnościami:

dE 2 £  djj -  d,j „ A
0 r  =  “ Z , T ^ ( % ‘ * J i ) ’ (6 .2 5 )
t ix U c  J=\ « / / « / /}*-l J J

d2E _  2 i  1 \ f J  ^ ,  ( X u - X j i ) 2 (  d y - d y )
~ ~ T ~  —  £ ----~  (dn~ d ,j)--------s------  1 + — »----- , (6.26)
Bil ' f t W v [  d„ { dv JJ

gdzie c wyznaczanejest zgodnie z zależnością (6.2 2 ).

W algorytmie (6.23), wartości początkowe X l j ( O)  ustalane sąw  sposób losowy. W

związku z tym dla tego samego pierwotnego zbioru danych w przestrzeni iR" można

otrzymać różne jego reprezentacje w przestrzeni docelowej iRv. Wszystkie one jednak 

są uzyskiwane w drodze minimalizacji funkcji błędu E (6.21), a zatem zachowują wy

magania stawiane odwzorowaniu Sammona.

6.4. Miary podobieństwa dokumentów tekstowych

Wyróżnia się dwie zasadnicze rodziny miar podobieństwa dokumentów teksto

wych: miary bazujące na treści dokumentów oraz miary bazujące na strukturze doku

mentów.

Miary wynikające z treści dokumentów [15, 92] bazujązazwyczaj na statystycznej

analizie częstości występowania wyrazów w dokumentach. Spotykane sąrównież miary

bazujące na analizie podobieństwa całych zdań lub akapitów, ale stosowane są bardzo



rzadko, ponieważ wymagają dużego nakładu obliczeniowego na etapie przetwarzania 

danych.

Miary wynikające ze struktury dokumentów [6, 24, 61] określająpodobieństwo na 

podstawie analizy cytowań (miary te bazują na założeniu, że treść dokumentu zawiera

jącego odnośnik do pozycji literaturowej jest podobna do treści tej pozycji) lub słów 

kluczowych (dokumenty o podobnej treści posiadajązwykle wspólne słowa kluczowe). 

W przypadku dokumentów hipertekstowych podobieństwo określane jest na podstawie 

analizy odsyłaczy, ponieważ spełniająone podobnąrolęjak cytowania w dokumentach 

tekstowych.

Oprócz wyżej wymienionych miar istnieją również inne sposoby określania podo

bieństw dokumentów. Te najczęściej wykorzystywane zostaną krótko omówione w 

ostatniej części niniejszego podrozdziału.

W ogólnym przypadku podobieństwo pomiędzy dokumentami wyznaczane jest za 

pomocą tzw. funkcji podobieństwa (ang. similarity function) zwanej również funkcją 

bliskości dokumentów (ang. nearness function). Funkcja podobieństwa P ( X h X j )  po

między dokumentami o numerach / oraz j ,  reprezentowanymi w modelu VSM{nyL) przez 

wektory x ,  oraz X j  ( x , = ( x n , x !2 , . . . , x ln) r , X j = ( x JX, X j 2 , . . . t x j n ) T , / J  = l,2,...,Z, 

L -  liczba dokumentów w zbiorze; P : VSM^nxL) x VSM(nxL) ^  iR) spełnia podstawowy 

warunek [15, 96]:

V X1 , Xj  e VSM{mL) P ix l , x , ) > P (x ,, Xj ) > 0 . (6.27)

Niekiedy wprowadzane są warunki mocniejsze prowadzące do tzw. quasi- 

metrycznych, półmetrycznych i metrycznych funkcji podobieństwa [15].

W zagadnieniach grupowania dokumentów tekstowych zwykle wykorzystywana 

jest funkcja czy też miara odległości pomiędzy reprezentacjami dokumentów; miara od

ległości ma charakter "odwrotny" względem funkcji podobieństwa (im odległość jest 

większa, tym podobieństwojest mniejsze i odwrotnie).

6.4.1. Podobieństwa wynikające z treści dokumentów

6. Zarys wybranych metod przetwarzania i reprezentacji dokumentów... 177

Wśród najczęściej wykorzystywanych miar podobieństwa dokumentów bazujących

na ich treści można wymienić miary reprezentowane przez funkcje podobieństwa: Di-

ce’a, Jaccard’a oraz kosinusową [15, 82]:
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• funkcja podobieństwa Dice’a:
n

2 x J x  2 T ( X liX j i )

p D ( * / . * J ) = „ „2 -M'  :,-f  = ~ iT ^  n— ’ (6-28)
| 'X' | |  + K "  x * S + x * j ,

I=1 1=1

• funkcja podobieństwa Jaccard’a:

xTx, h v j , )
P i ( X h X i )  = -------- =-------^ -----^  = -------------‘̂ ---------------------- , (6 .29 )

J J I lv II2 O-IIv Il2 v r v n ? n 1 n V 'IIxJI +IIxy II - X l X j  Z x l + Z x * - U x i , X j i )
I= 1 1=1 1=1

• kosinusowa funkcja podobieństwa:

xfx. j ( V j > )
K o : , ( x , . x  | = - ----- ---------- =  (6 .3 0 )

X,  X  . n  ̂ n  ̂ v '
11 /INI v " J z x i ti Z x  i

V 1=1 /=1

gdzie X 1 oraz x - są wektorami odpowiadającymi /-temu oraz y-temu dokumentowi w 

rozważanym modelu V S M ^L) (składowe wektorów określane sąw  zależności od przy

jętej w tym modelu reprezentacji z wykorzystaniem zależności (6 .1 ),  (6 .2 )  albo (6 .3)),  

a || • || oznacza normę euklidesową (2 .27).

Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe wymagają w każdej iteracji 

procesu uczenia wyznaczania neuronu zwyciężającego zgodnie z zależnością (2.24). 

We wcześniejszych rozdziałach niniejszej pracy wykorzystywano w (2.24) euklidesową 

miarę odległości (2.27). W eksperymentach przedstawionych w rozdziałach 7 i 8 pracy 

dotyczących grupowania dokumentów WWW wykorzystana zostanie w (2.24) miara 

odległości zdefiniowana z uwzględnieniem specyfiki problemów podobieństwa doku

mentów. Miara ta bazuje na kosinusowej funkcji podobieństwa (6.30) i ma postać:
n

xJw Z ( X llW j x l )

d( x l , Wj )  = \ - P tcOS( x i , Wj )  = \ - - —  J* =1— ,=1 (6.3l)

" * ' " " " ' - 11 J f ż f J

gdzie X 1 i Wj  - j a k  w (2.24). W dalszej części pracy miara (6.31) będzie nazywana 

miarą kosinusową.

6.4.2. Podobieństwa wynikające ze struktury dokumentów

Najczęściej stosowane miary podobieństwa dokumentów bazujące na ich strukturze 

wykorzystują analizę cytowań lub odsyłaczy (przypadek odsyłaczy dotyczy tylko do-



kumentów hipertekstowych). Do najważniejszych miar tego typu należą miary repre

zentowane przez następujące funkcje:

• binarną funkcj ę podobieństwa [75 ]:
t fO, dla Xlj =O i x n =0,

* < " ' * ' > - i  dla * ; * 0 1 u b ; ,* 0 ,  <6-32>
• częstościowąfunkcja podobieństwa [11]:

XuPs (y  v t = J
r c z \ * - h * j )  L  > (6 33)

2>/v/=1
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gdzie Xh Xj e sJli  {l , j  = \,2,...,L) reprezentują /-ty oraz j -ty dokument, zaś składowa 

xH { i  = \,2,...,L) jest równa liczbie odsyłaczy w /-tym dokumencie do Mego dokumen- 

tu(składowe Xj i , i  = \,2,...,L mająznaczenieanalogiczne);przyzałożeniunormalizacji

wektorów X1, zależność (6.33) redukuje się do postaci Pf ( Xh Xj ) -  Xl j .

Istnieją również inne, rzadziej stosowane, miary podobieństwa wynikającego ze 

struktury dokumentów. Przykładowo, w pracach [7, 84] wykorzystano informację za

wartą w ścieżce utworzonej z odsyłaczy pomiędzy dwoma dokumentami hiperteksto

wymi. Im ścieżka ta jest krótsza, tym podobieństwo pomiędzy dokumentami jest więk

sze. Podobieństwo wyznaczane jest również na podstawie umiejscowienia odsyłaczy w 

treści dokumentu [97]. Im odsyłacze sąumieszczone bliżej siebie, tym dokumenty, któ

rych dotyczą, są bardziej do siebie podobne.

6.4.3. Inne miary podobieństwa dokumentów

Oprócz przedstawionych wyżej metod wyznaczania podobieństwa dokumentów ist

nieją również inne rozwiązania, dotyczące głównie dokumentów hipertekstowych i ba

zujące m.in. na: analizie popularności dokumentu, analizie zagnieżdżenia dokumentu w 

strukturze katalogowej serwisu WWW (wyrażonego np. liczbą znaków "\" w adresie 

URL dokumentu), analizie rankingu dokumentu wyznaczanego na podstawie zewnętrz

nych statystycznych indeksów (rozwiązanie to zostało zastosowane w wyszukiwarce in

ternetowej Google, www.google.com) -  albo na podstawie analizy kilku powyższych 

czynnikówjednocześnie. Rozwiązanie takie zostało zaproponowane w pracy [107], w 

której do grupowania dokumentów WWW wykorzystano hybrydowąfunkcję podobień

stwa dokumentów (ang. h y b r i d  similarity f u n c t i o n ) :

P h (X1, X j ) = max[P' ( x , , Xj ), P s ( x , , Xj )]. (6.34)

http://www.google.com


Powyższe syntetyczne zestawienie najbardziej znanych metod wyznaczania podo

bieństwa dokumentów z oczywistych względów nie wyczerpuje tej tematyki. Obecnie 

prowadzone są intensywne badania w tym zakresie. Ilość opracowanych rozwiązań jest 

bardzo duża i nawet ich pobieżne przedstawienie wykracza poza ramy niniejszej pracy.

6.5. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wybrane zagadnienia z zakresu prze

twarzania dokumentów tekstowych i hipertekstowych prowadzące do budowy ich for

malnej, numerycznej reprezentacji pod kątem jej wykorzystania przez algorytmy gru

powania danych. W pierwszej części rozdziału przedstawiono sposoby przetwarzania 

treści dokumentów do postaci danych numerycznych z wykorzystaniem tzw. modelu 

wektorowej reprezentacji VSM zbioru dokumentów tekstowych. Modele tego typu będą 

wykorzystywane w eksperymentach przedstawionych w dwóch kolejnych rozdziałach 

niniejszej pracy. Następnie zaprezentowano wybrane metody redukcji wymiarowości 

modelu VSM, których celemjest zmniejszenie nakładów obliczeniowych związanych z 

zastosowaniem algorytmów grupowania danych. W ostatniej części rozdziału zostały 

syntetycznie omówione najważniejsze miary podobieństwa pomiędzy dokumentami 

tekstowymi i hipertekstowymi; miary te sąwykorzystywane przez algorytmy grupowa

nia danych do wyznaczania odległości pomiędzy reprezentującymi te dokumenty wek

torami danych.
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7. Grupowanie dokumentów WWW z wykorzystaniem dyna

micznych, samoorganizujących się sieci neuronowych 

zjednowymiarowym sąsiedztwem

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione wyniki zastosowania, proponowa

nych w ramach tej pracy, dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych w 

problemach grupowania dokumentów WWW. W pierwszej części rozdziału zostanie 

przedstawiony proces przetwarzania rozważanego zbioru dokumentów WWW do po

staci danych numerycznych, z wykorzystaniem scharakteryzowanego w rozdziale 6 

modelu wektorowej reprezentacji VSM zbioru dokumentów tekstowych. Uzyskane w 

ten sposób zbiory danych zostaną wykorzystane na etapie uczenia dynamicznych, sa

moorganizujących się sieci neuronowych. Etap ten zostanie przedyskutowany w kolej

nej części rozdziału. Następnie, po dokonaniu kalibracji sieci, zostaną zweryfikowane 

rezultaty grupowania rozważanych dokumentów WWW z wykorzystaniem dynamicz

nych sieci neuronowych. W końcowej części rozdziału, otrzymane wyniki zostaną po

równane z wynikami uzyskanymi za pomocą innych -  do pewnego stopnia alternatyw

nych -  metod grupowania dokumentów zastosowanych w rozważanym zagadnieniu.

7.1. Przedstawienieproblemu

W niniejszym eksperymencie zostanie wykorzystane archiwum raportów technicz

nych dostępne na serwerze WWW Department of Computer Science, University of Ro

chester (www.cs.rochester.eduArs). Rozważany zbiór raportów technicznych określany 

jest tam mianem URCS Technical Reports', w niniejszym rozdziale nazywany będzie 

krótko zbiorem CSTR (Computer Science Technical Reports). Zawarte w nim raporty 

podzielone są na cztery kategorie: AI (Natural Language Processing), RV  (Robotics- 

Vision), Systems oraz Theory -  patrz tabela A.4.1 w dodatku A.4. Eksperyment dotyczy 

grupowania streszczeń tych raportów, udostępnianych na stronach HTML archiwum.

W związku z tym, że rozważane archiwum podlega na bieżąco częstym aktualiza

cjom ^est uzupełniane o nowe raporty techniczne), do eksperymentów wykorzystane

zostanądwa zbiory dokumentów:

http://www.cs.rochester.eduArs
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• zbiór -  nazwany dalej GS77?-548 -  zawierający 548 streszczeń raportów technicz

nych opublikowanych do roku 2005 włącznie (stan archiwum w czerwcu 2005r.),

• zbiór -  nazwany dalej CSTR-A16 -  będący podzbiorem powyższego zbioru doku

mentów i zawierający 476 streszczeń raportów technicznych opublikowanych do 

roku 2002 włącznie.

Zbiór GS77?-476 jest rozważany w niniejszym rozdziale wyłącznie ze względu na 

pewne aspekty analizy porównawczej. W pracach [101] i [102] zbiór ten został poddany 

grupowaniu z wykorzystaniem znanych w literaturze podejść takich jak: metoda IFD 

(ang. Iterative Feature and Data clustering), metoda EB (ang. Entropy-Based cluster

ing) oraz metoda grupowania hierarchicznego, oferowana w pakiecie CLUTO (Software 

Package for Clustering High-Dimensional Datasets), dostępnym na stronie WWW: 

www-users.cs.umn.eduy'~karypis/cluto. Wyniki przedstawione w [101] i [102] stanowić 

będą część -  przedstawionej w podrozdziale 7.5 -  znacznie szerszej analizy porównaw

czej podejścia bazującego na dynamicznych sieciach samoorganizujących się oraz po

dejść alternatywnych.

Zadaniem dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowychjest -  w pro

cesie uczenia nienadzorowanego -  automatyczne wyznaczenie liczby grup dokumentów 

oraz określenie przynależności poszczególnych dokumentów do odpowiednich grup, w 

przypadku obu rozważanych zbiorów: CSTR-416 i GS77?-548. Należy wyraźnie podkre

ślić, że -  podobnie jak miało to miejsce w eksperymentach przedstawionych w rozdzia

łach 3, 4 i 5 -  wiedza o przynależności poszczególnych dokumentów do odpowiednich 

grup nawet w najmniejszym stopniu nie będzie wykorzystywana przez proponowaną 

metodę grupowania danych. Wiedza ta zostanie wykorzystana wyłącznie do późniejszej 

weryfikacji uzyskanych wyników.

7.2. Przygotowanie zbiorów danych uczących

Oba rozważane zbiory dokumentów: GS77?-476 i GSTi?-548 zostały niezależnie 

poddane -  scharakteryzowanemu w rozdziale 6 -  procesowi przetwarzania, celem uzy

skania odpowiadających im zbiorów numerycznych danych uczących. Proces ten -  

przedstawiony na rys. 7.1 w postaci schematu blokowego -  składał się z następujących 

etapów:



1. Z oryginalnych dokumentów HTML, wyizolowano streszczenia raportów technicz

nych (umieszczone pomiędzy znacznikami "<BLOCKQUOTE>" oraz 

"</BLOCKQUOTE>"), pomijając fragmenty dokumentów nieistotne z punktu wi

dzenia ich grupowania (nagłówki stron HTML, znaczniki formatujące, dane o auto

rach raportów, itp.); wyizolowane streszczenia zostały zapisane jako oddzielne do

kumenty tekstowe.

2. Z uzyskanych dokumentów tekstowych został utworzony model początkowy zbioru 

dokumentów VSM^n yL), w którym Ljest równe liczbie dokumentów, a npocz jest

równe liczbie wyizolowanych z treści dokumentów terminów tworzących począt

kowy (o największej objętości) słownik terminów zbioru dokumentów.

3. Model początkowy VSM^n yL) został poddany redukcji wymiarowości, z wykorzy

staniem trzech, kolejno aktywowanych, technik przetwarzania i selekcji cech zbioru 

dokumentów; technikami tymi są:

a) metoda izolująca rdzenie terminów (stemming), przy czym zastosowano tutaj al

gorytm Portera dostępny pod adresem internetowym 

www.tartarus.org/~martinyPorterStemmer; uzyskany został zredukowany model 

VSM(n̂ yL), w którym nstem jest równe liczbie elementów w początkowym

słowniku terminów zbioru dokumentów po usunięciu z niego duplikatów termi

n ó w ( ^  <npocz),

b) metoda wykorzystująca listę terminów niedozwolonych (tzw. stop-listę), której 

zawartość przedstawionajest w dodatku B; uzyskany został model VSM(n fyL),

w którym nslpl jest równe liczbie terminów w słowniku zbioru dokumentów z 

punktu a) po usunięciu z niego terminów znajdujących się na stop-liście

(^ s tp I ^ ^stem )’

c) metoda redukcji wymiarowości na podstawie rankingu terminów, przy czym za

stosowano tutaj tzw. współczynnik DF jakości terminów (6.6) oraz przyjęto 

określoną wartość progową qprog tego współczynnika, regulującą funkcjonowa

nie rozważanej metody; w efekcie, uzyskano model VSM^n kXL), w którym

nrank j est r°wne liczbie terminów w słowniku zbioru dokumentów z punktu b) 

po usunięciu z niego terminów dla których współczynnikjakości osiąga wartości 

mniejsze od wartości progowej qprog ( nrank < nstpl). W związku z tym, że -  jak
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wykazały eksperymenty -  model VSM^n L) stanowi rozsądny kompromis po

między rozmiarem a dokładnością modelowania rozważanych zbiorów doku

mentów, przyjęto, że będzie on ostatecznym modelem F5M(nxI) tych zbiorów

dokumentów (zatem n =  n rank).

Rys. 7.1. Proces przygotowywania zbioru danych uczących

Model VSM(nxL) wektorowej reprezentacji zbioru dokumentów jest przedstawiany 

w postaci macierzy X (nxL) (patrz rozdział 6, w tym zależność (6.5)). Kolumny tej ma-

Tcierzy zawierająwektory X 1 = ( x n , x l 2 , . . . , x ln ) ( / = l,2,...,Z.) stanowiące zbiór nume

rycznych danych uczących dla dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej.

Dla każdego z rozważanych zbiorów dokumentów CSTR-A16 i GSTi?-548, scharak

teryzowany wyżej etap 3c budowy modelu F W (nxi) powtórzono dwa razy dla różnych

wartości progowych qprog ■ Rozważono qprog = 20 , celem uzyskania modelu o bardziej

zredukowanej wymiarowości oraz qprog = 2 , aby uzyskać model o większej wymiaro-

wości ale i większej dokładności. Warto zauważyć, że qprog = 2 oznacza usunięcie z

aktualnego słownika terminów zbioru dokumentów wszystkich tych terminów, które

występują tylko w jednym dokumencie zbioru a zatem nie wnoszą żadnej informacji o

ewentualnym podobieństwie dokumentów. W efekcie uzyskano:
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• dla qprog = 20 dwa zbiory numerycznych danych uczących nazywane dalej CSTR- 

416"Small'' i CSTR-548''SmaIl'',

• dla qprog = 2 analogiczne dwa zbiory danych uczących CSTR-416"Large" i CSTR- 

548nLarge".

Szczegółowe dane dotyczące wymiarowości modeli VSM w kolejnych etapach pro

cesu przetwarzania zbiorów dokumentów CSTR-416 i GS77?-548 zebrano w tabeli 7.1.

Tabela7.1. Wymiarowość modeli VSM w kolejnych etapach procesu przetwarzania 

zbiorów dokumentów CSTR-416 i CSTR-548 (w nawiasach kwadratowych 

dodatkowo podano całkowitą liczbę wystąpień terminów we wszystkich 

dokumentach)

Model
VSM

Wymiarowość modelu VSM dla zbiorów dokumentów:

CSTR-416 C5Ti?-548

^ ( V xi)
(npoCz *L) = (6752x476) 

[41072]
(npocZxL) = (7438x548) 

[47382]

VSMi ^ ( n siem x L) -  (4438 x 476) 
[38307]

( n stem x L) = (4896 x 548) 
[44201]

VSM0V x«
( n sipi  x L) = (4119x 476) 

[26525]
( n stpi  x L) = (4574 x 548) 

[30644]

VSM{nxL)

CSTR-416"Smair
( < l p r o g = 2 V )

CSTR-416"Large"
( < I p r o g = 2 )

CSTR-54%"Small"
( ^ r 0g= 20)

CSTR-54V'Large''
(< l p r o g  = 2 )

(nxL) = (342 x 476) 
[14805]

(n x L) = (2217 x476) 
[24623]

{nxL) = (405x548) 
[18096]

{n x L) = (2396 x 548) 
[28466]

7.3. Procesy uczenia dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuro
nowych

Tabela 7.2 zawiera zestawienie parametrów uczenia dynamicznych, samoorganizu

jących się sieci neuronowych wykorzystywanych w eksperymentach prezentowanych w 

niniejszym rozdziale. Przed rozpoczęciem uczenia dane należące do poszczególnych 

zbiorów danych uczących (kolejno, CSTR-416"Small", CSTR-416"Large", 

CSTR-548"Small'' i CSTR-548"Large") zostały poddane normalizacji z wykorzystaniem 

zależności (2.31) i (2.32).



Tabela 7.2. Parametry dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych wy

korzystywanych do grupowania dokumentów WWW w eksperymentach 

przedstawionych w rozdziale 7
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Nazwa parametru Wartość (rodzaj) parametru

początkowa liczba neuronów sieci mStart = 10

maksymalna liczba epok uczenia ^ax =100______________

sposób wyznaczania neuronu zwyciężającego 
(o numerze j x)

zależność (2.24) z kosinusowąmia- 
rąodległości (6.31)

współczynnik uczenia sieci*1 w (2.35) T|(e) = 0.3^-0.001

funkcja sąsiedztwatopologicznego S ( j , j x ,k ) 
w (2.35)

funkcj a j ednowymiarowego są
siedztwa gaussowskiego (2.52)

40
promień sąsiedztwa topologicznego w (2.52) A(e) = 1.5^4.5

parametry regulujące mechanizmy podziału 
i łączenia podłańcuchów sieci*2

a,(e) = l* 1 2 , 
a 2(e) - 1^13

parametr regulujący mechanizm usuwania ̂̂
krótkich podłańcuchów sieci M e ) = 2*3

parametry regulujące mechanizmy usuwania 
i wstawiania neuronów z i do łańcucha sieci

A = 5 ,
P , = 6

i * ]
: parametr malejący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla 
: danej epoki
; *2 parametr rosnący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e\ stały dla da- 
: nej epokiI ♦ ̂\
I parametr rosnący liniowo po zakończeniu kolejnych epok uczenia e (każdorazowo 
i zaokrąglany do najbliższej liczby naturalnej); stafy dla danej epoki

Procesy uczenia sieci neuronowych z wykorzystaniem wymienionych wyżej, kolej

nych zbiorów danych uczących zostały zilustrowane za pomocą przebiegów zmian licz

by neuronów sieci (rysunki, odpowiednio, 7.2a, 7.4a, 7.6a i 7.8a) oraz liczby podłańcu- 

chów sieci (rysunki, odpowiednio, 7.2b, 7.4b, 7.6b i 7.8b) w trakciejej uczenia. W każ

dym przypadku sieć dzieli się na cztery podłańcuchy, przy czym łączne liczby neuro

nów sieci wynoszą, odpowiednio, m = 81, m = 82 , m = 88 i m = 89 . Obwiednie histo

gramów "bliskości" -  przedstawione na rysunkach, odpowiednio, 7.3, 7.5, 7.7 i 7.9 -  

zarówno potwierdzają występowanie czterech skupisk danych w każdym z rozważa

nych zbiorówjak i wskazują -  poprzez trzy najbardziej znaczące minima lokalne -  na 

granice między nimi.



Zbiór CSTR-476"S m a ir
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Rys. 7.2. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia (zbiór CSTR-476"Small")

Rys. 7.3. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-476"Small"

Zbiór CSTR476"Large''

Rys. 7.4. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia (zbiór CSTR-476"Large")
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Rys. 7.5. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-416"Large''

Zbiór CSTR-5A8"Smair

Rys. 7.6. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia (zbiór CSTR-54S"Small")

Rys. 7.7. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-54S''Small"
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Zbiór CSTR-54B"Large''

Rys. 7.8. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia (zbiór CSTR-548''Large")

Rys. 7.9. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-548"Large"

7.4. Efektywność grupowania z wykorzystaniem dynamicznych, samoor
ganizujących się sieci neuronowych

W celu zbadania efektywności grupowania dokumentów z wykorzystaniem dyna

micznych, samoorganizujących się sieci neuronowych w czterech rozważanych wyżej 

przypadkach, dokonano kalibracji uzyskanych sieci, tzn. przypisania każdemu neuro

nowi poszczególnych łańcuchów etykiety jednej z czterech klas oznaczonych odpo

wiednimi kolorami -  patrz tabele 7.3, 7.5, 7.7 i 7.9 dla kolejnych rozważanych przy

padków. Informację o kalibracji poszczególnych sieci można nanieść -  przy pomocy



analogicznych kolorów -  bezpośrednio na obwiednie odpowiadających tym sieciom hi

stogramów "bliskości" podobniejak w przypadku szeregu eksperymentów przedstawio

nych w rozdziałach 3, 4 i 5. Obwiednie histogramów "bliskości" po dokonaniu kalibra

cji sieci dla kolejnych eksperymentów rozważanych w niniejszym rozdziale przedsta

wiono na rysunkach, odpowiednio, 7.10, 7.11, 7.12 i 7.13.

Na podstawie informacji o rzeczywistej przynależności poszczególnych dokumen

tów do odpowiednich grup oraz przynależności tych dokumentów wyznaczonej przez 

rozważane sieci neuronowe dokonano weryfikacji uzyskanych wyników. Tabele 7.4, 

7.6, 7.8 oraz 7.10 zawierają szczegółowe informacje dotyczące ilościowych rezultatów 

grupowania dokumentów w kolejnych eksperymentach. Procent poprawnych decyzji 

generowanych przez dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe wynosi od 

77.52% (dla zbioru CSTR-476"Small") do 89.42% (dla zbioru CSTR-5W'Large"), co 

należy uznać za wynik bardzo dobry, zważywszy na fakt zastosowania systemów uczo

nych w trybie nienadzorowanym.
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Zbiór C S TR 476"S m air

Rys. 7.10. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-416"SmctU" po dokonaniu kalibracji sieci



Tabela 7.3. Zestawienie etykiet grup (klas) przypisanych poszczególnym podłańcu- 

chom neuronów oraz liczba przyporządkowanych im dokumentów zbioru 

CSTR-476"Small"
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Numer 
neuronu 

w łańcuchu

Etykieta
podłańcucha

Liczba dokumentów 
przyporządkowa

nych podłańcuchowi

1 -2 2 System s ■ 121

2 3 - 3 6 A I ■ 81

3 7 - 5 4 Theory ■ 120

5 5 - 8 0 R V ■ 154

RAZEM: 476

Tabela 7.4. Rezultaty grupowania elementów zbioru CSTR-A16''Small"

Grupa (klasa)
Liczba decyzji dla pod
łańcucha o etykiecie:

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent po
prawnych 

decyzjiA I R V S y 1 Th*2

A I 68 26 2 5 68 33 67.33%

R V 2 69 0 0 69 2 97.18%

System s 8 51 118 1 118 60 66.29%

Theory 3 8 1 114 114 12 90.48%

RAZEM: 81 154 121 120 369 107 77.52%

i *1 Sy=System s, *2 Th=Theory

Zbiór CSTR476"Large"

Rys. 7.11. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-A16"Large" po dokonaniu kalibracji sieci



Tabela 7.5. Zestawienie etykiet grup (klas) przypisanych poszczególnym podłańcu- 

chom neuronów oraz liczba przyporządkowanych im dokumentów zbioru 

C S T R -4 1 6 " L a r g e "
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Numer 
neuronu 

w łańcuchu

Etykieta
podłańcucha

Liczba dokumentów 
przyporządkowa

nych podłańcuchowi

1 - 1 5 R V ■ 93

16-35 T h e o r y ■ 121

3 6 - 4 8 A I ■ 65

49-81 S y s te m s ■ 197

RAZEM: 476

Tabela 7.6. Rezultaty grupowania elementów zbioru C S T R -4 1 6 " L a r g e "

Grupa (klasa)
Liczba decyzji dla pod
łańcucha o etykiecie:

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent po
prawnych 

decyzji
A I R V Sy*' Th*2

A I 64 27 6 4 64 37 63.37%

R V 1 61 8 1 61 10 85.92%

S y s te m s 0 0 178 0 178 0 100%

T h e o r y 0 5 5 116 116 10 92.06%

RAZEM: 65 93 197 121 419 57 88.03%

j *1 S y = S y s te m s ,  *2 T h = T h e o r y

Zbiór CSTR-S48''Sm air

Rys. 7.12. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-548"SmaH" po dokonaniu kalibracji sieci



Tabela 7.7. Zestawienie etykiet grup (klas) przypisanych poszczególnym podłańcu- 

chom neuronów oraz liczba przyporządkowanych im dokumentów zbioru 

C S T R -5 4 & " S m a lT
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Numer 
neuronu 

w łańcuchu

Etykieta
podłańcucha

Liczba dokumentów 
przyporządkowa

nych podłańcuchowi

1 -3 0 S y s te m s ■ 214

3 1 -4 7 R V ■ 81

4 8 -6 6 A I ■ 109

6 7 -8 7 T h e o r y ■ 144

RAZEM: 548

Tabela 7.8. Rezultaty grupowania elementów zbioru C S T R -5 4 8 " S m a ll' '

Grupa (klasa)
Liczba decyzji dla pod
łańcucha o etykiecie:

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent po
prawnych 

decyzji
A I R V S y _ Th*2

A I 80 13 12 7 80 32 71.43%

R V 27 61 1 0 61 28 68.54%

S y s te m s 1 5 191 0 191 6 96.95%

T h e o r y 1 2 10 137 137 13 91.33%

RAZEM: 109 81 214 144 469 79 85.58%

I *' S y = S y s te m s ,  2 T h = T h e o r y

Zbiór CSTR-548''Large"

Rys. 7.13. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych CSTR-54&"Large'' po dokonaniu kalibracji sieci



Tabela 7.9. Zestawienie etykiet grup (klas) przypisanych poszczególnym podłańcu- 

chom neuronów oraz liczba przyporządkowanych im dokumentów zbioru 

C S T R -5 4 8 " L a r g e "
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Numer 
neuronu 

w łańcuchu

Etykieta
podłańcucha

Liczba dokumentów 
przyporządkowa

nych podłańcuchowi

1 -  14 A I ■ 78

1 5 -4 7 S y s te m s ■ 221

4 8 -7 3 T h e o r y ■ 142

7 4 -8 8 R V ■ 107

RAZEM: 548

Tabela 7.10. Rezultaty grupowania elementów zbioru C S T R -5 4 8 " L a r g e "

Grupa (klasa)
Liczba decyzji dla pod
łańcucha o etykiecie:

Liczba
poprawnych

decyzji

Liczba
błędnych
decyzji

Procent po
prawnych 

decyzji
A I R V C  *1

S y Th*2

A I 77 23 9 3 77 35 68.75%

R V 1 81 7 0 81 8 91.01%

S y s te m s 0 2 194 1 194 3 98.48%

T h e o r y 0 1 11 138 138 12 92.00%

RAZEM: 78 107 221 142 490 58 89.42%

I *1 S y = S y s te m s ,  *2 T h = T h e o r y

We wszystkich rozważanych w niniejszym rozdziale przypadkach zbiorów doku

mentów WWW, proponowane dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe wy

kazały się dużą efektywnością grupowania tych dokumentów zarówno w sensie po

prawnego wyznaczenia liczby grup dokumentówjak i wysokiego procentu poprawnych 

decyzji dotyczących przypisania poszczególnych dokumentów do odpowiednich grup. 

Warto zauważyć, że wraz ze znacznym zmniejszeniem wymiarowości modeli V S M  dla 

zbiorów C S T R - 4 1 6  i C S T R - 5 4 8  (przejście od zbiorów typu ''L a rg e"  do zbiorów typu 

' 'S m a lT ) , efektywność grupowania zmniejsza się w stosunkowo niewielkim stopniu; dla 

zbioru C S T R - 4 1 6  procent poprawnych decyzji spada o 10.51%, natomiast dla zbioru 

C S T R -5 4 8  tylko o 3.84%. Zmniejszenie wymiarowości modeli V S M  oznacza również 

znaczne skrócenie czasu obliczeń (na komputerze Pentium 4 z 512MB RAM, czas gru-



powania zbiorów typu "Small" wynosił około 7 min., natomiast zbiorów typu ''Large'' 

około 50 min.).

7.5. Analiza porównawcza

W ramach analizy porównawczej -  w rozważanych w niniejszym rozdziale zagad

nieniach grupowania dokumentów WWW -  dynamiczne, samoorganizujące się sieci 

neuronowe porównano z szeregiem podejść do pewnego stopnia alternatywnych. W 

pierwszej kolejności rozważono: algorytm EM (ang. Expectation Maximization) [18, 

69, 103], algorytm FFTA (ang. Farthest First Traversal Algorithm) [42] oraz metodę 

A>means [79]. Do grupowania rozważanych dokumentów WWW za pomocą powyż

szych metod wykorzystano aplikację WEKA (ang. Waikato Environment for Knowled

ge Analysis) w wersji 3.4.4 dostępną na stronach internetowych University of Waikato 

w Nowej Zelandii (www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka).

Rezultaty grupowania dokumentów zawartych w rozważanych w tym rozdziale 

zbiorach, z wykorzystaniem zarówno dynamicznych sieci neuronowych jak i wymie

nionych wyżej metod prezentuje część I tabeli 7.11 (grupowanie dokumentów zbioru 

CSTR-A16) oraz tabela 7.12 (grupowanie dokumentów zbioru GS77?-548). W obu tabe

lach dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe oznaczono skrótem "DSSN". 

Ponadto, efektywność ich stosowania została również porównana z prezentowanymi w 

pracach [101] i [102] wynikami zastosowania wymienionychjuż we wstępnej części ni

niejszego rozdziału podejść takich jak: metoda IFD (ang. Iterative Feature and Data 

clustering), EB (ang. Entropy-Based clustering) i metody grupowania hierarchicznego, 

oferowanej w pakiecie CLUTO (www-users.cs.umn.edW~karypis/cluto). W tym przy

padku porównanie dotyczy jedynie rezultatów grupowania dokumentów zbioru CSTR- 

476 (patrz część II tabeli 7.11), ponieważ tylko ten zbiór dokumentów był obiektem 

rozważań w wymienionych wyżej pracach. Wyniki grupowania z wykorzystaniem me

tody EB oraz metody dostępnej w pakiecie CLUTO zostały podane w pracy [102] wy

łącznie w formie graficznej za pomocą wykresu słupkowego, z którego możliwe było 

odczytanie procentu poprawnych decyzji grupowania jedynie w pewnym przybliżeniu 

(patrz część II tabeli 7.11).
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http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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Tabela7.11.Por0wnanie efektywności grupowania dokumentów zbioru CSTR-A16 

z wykorzystaniem różnych algorytmów grupowania danych

Część I

Część II

Metoda
grupowania

Procent poprawnych decyzji dla zbiorów:

CSTR-476"SmaU" 
(wymiarowość mode

lu VSM:
{nxL) = {342x476))

CSTR-416"Large" 
(wymiarowość mode

lu VSM:
(nxL) = (2217x476))

DSSN 77.52% 88.03%

EM 69.96% 50.00%

FFTA 37.82% 38.03%

A>means 69.75% 38.45%

Metoda
grupowania

Zbiór dokumentów C<STi?-476

Wymiarowość {nxL)  
modelu VSM

Procent poprawnych 
decyzji

IFD 1000x476 87.82%

EB brak danych ~73.9%

CLUTO brak danych ~68.8%

Tabela7.12.Porownanie efektywności grupowania dokumentów zbioru CS'77?-548 

z wykorzystaniem różnych algorytmów grupowania danych

Metoda
grupowania

Procent poprawnych decyzji dla zbiorów:

CSTR-54%"Small" 
(wymiarowość mode

lu VSM:
{nxL) = {405x548))

CSTR-5W'Large" 
(wymiarowość mode

lu VSM:
{n x L) = (2396 x 548))

DSSN 85.58% 89.42%

EM 62.23% 51.09%

FFTA 37.77% 36.68%

&-means 65.33% 36.68%

Powyższa analiza porównawcza pozwala na stwierdzenie, że proponowana w ra

mach niniejszej pracy metoda grupowania danych, wykorzystująca dynamiczną, samo

organizującą się sieć neuronową, zastosowana w określonych zagadnieniach grupowa

nia dokumentów WWW, wykazuje się -  w porównaniu z szeregiem innych podejść -  

najwyższą efektywnościągrupowania (m.in., 88.03% poprawnych decyzji w przypadku



jednego z modeli zbioru CSTR-A16 oraz 89.42% poprawnych decyzji w przypadkujed- 

nego z modeli zbioru GS77?-548). Na szczególną uwagę zasługuje zdolność propono

wanej metody do samodzielnego i automatycznego wyznaczania liczby grup w anali

zowanym zbiorze danych; w tym przypadku w rozważanych zbiorach dokumentów 

WWW. Należy wyraźnie podkreślić, że przedstawione wyżej wyniki uzyskane z wyko

rzystaniem wszystkich alternatywnych technik, zostały otrzymane przy przyjętym z gó

ry założeniu, że liczba grup w zbiorze dokumentówjest równa cztery. Żadne tego typu 

założenia nie muszą być formułowane w przypadku stosowania dynamicznych, samo

organizujących się sieci neuronowych.

7.6. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki stosowania dynamicznych, samoor

ganizujących się sieci neuronowych w określonych zagadnieniach grupowania doku

mentów WWW. Rozpatrywanym zbiorem dokumentów WWW był zbiór streszczeń ra

portów technicznych pochodzących ze strony internetowej Department of Computer 

Science, University of Rochester (www.cs.rochester.edu/trs). Rozważono dwa przypad

ki powyższego zbioru dokumentów WWW, a dla każdego z nich skonstruowano dwa 

modele wektorowej reprezentacji VSM różniące się wymiarowością. W efekcie uzyska

no cztery zbiory danych uczących. Dla każdego z nich przeprowadzono eksperyment 

obejmujący realizację procesu uczenia dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuro

nowej, ocenę efektywności grupowania dokumentów WWW zjej wykorzystaniem oraz 

obszemą analizę porównawczą z szeregiem podejść do pewnego stopnia alternatyw

nych.

Na podstawie powyższych eksperymentów można stwierdzić, że proponowana 

technika grupowania danych zastosowana do grupowania dokumentów WWW umożli

wia uzyskanie bardzo dobrych wyników zarówno w kategoriach bezwzględnych (blisko 

90-cioprocentowa dokładność grupowania oraz zdolność do automatycznego wyzna

czania liczby grup w zbiorze) jak i w kategoriach względnych (w porównaniu z wielo

ma innymi technikami grupowania).
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ci neuronowych zjednowymiarowym sąsiedztwem do gru
powania wiadomości internetowych grup dyskusyjnych 

(Usenet News)

Proponowana w niniejszej pracy technika grupowania danych zostanie teraz zasto

sowana do grupowania wiadomości Usenet News, udostępnianych w ramach interneto

wego systemu grup dyskusyjnych Usenet. W pierwszej części rozdziału przedstawiono 

proces przetwarzania zbioru dokumentów WWW zawierających wiadomości Usenet 

News do postaci danych numerycznych składających się na -  przedstawiony w rozdzia

le 6 -  model wektorowej reprezentacji VSM zbioru dokumentów tekstowych. Uzyskane 

w powyższym procesie zbiory danych zostaną wykorzystane na etapie uczenia dyna

micznych, samoorganizujących się sieci neuronowych. Etap ten zostanie przedstawiony 

w kolejnej części rozdziału. Następnie, po dokonaniu kalibracji sieci, zweryfikowana 

zostanie efektywność grupowania rozważanych dokumentów WWW z wykorzystaniem 

dynamicznych sieci neuronowych. Otrzymane wyniki zostaną również porównane 

z wynikami szeregu alternatywnych technik grupowania dokumentów zastosowanych 

w rozważanym problemie.

8.1. Przedstawienieproblemu

W niniejszym eksperymencie zostanie wykorzystany duży zbiór dokumentów 

WWW -  nazywany dalej zbiorem Newsgroups-\9991 -  zawierający 19 997 wiadomo

ści internetowych grup dyskusyjnych Usenet News; zbiór ten dostępny jest m.in. na 

stronie internetowej School of Computer Science, Camegie Mellon University 

(www.cs.cmu.edu/~TextLeaming/datasets.html). Zawarte w tym zbiorze dokumenty 

podzielone są na dwadzieścia kategorii z których każda reprezentuje jedną tematyczną 

grupę dyskusyjną^atrz dodatek A.5).

Podobnie jak w przypadku eksperymentów przedstawionych w rozdziale 7, zada

niem dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej jest -  w procesie uczenia 

nienadzorowanego -  automatyczne wyznaczenie liczby grup dokumentów oraz określe

nie przynależności poszczególnych dokumentów do odpowiednich gmp w rozważanym 

zbiorze dokumentów WWW. Również i tym razem wiedza o rzeczywistej przynależno-

http://www.cs.cmu.edu/~TextLeaming/datasets.html
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ści dokumentów do poszczególnych grup nie będzie wykorzystywana w procesie gru

powania, lecz posłużyjedynie do późniejszej weryfikacji uzyskanych wyników.

8.2. Przygotowanie zbiorów danych uczących

W procesie przetwarzania rozważanego zbioru dokumentów Newsgroups-\9991 

uzyskano dwa odpowiadające mu i scharakteryzowane poniżej zbiory numerycznych 

danych uczących: Newsgroups-\9991''Small" i Newsgroups-\999T'Large". Proces 

przetwarzania pierwotnego zbioru dokumentów składał się z analogicznych etapów jak 

w przypadku eksperymentów prezentowanych w poprzednim rozdziale, przy czym:

• w pierwszym etapie, z każdego z rozważanych dokumentów wyizolowano treść 

wiadomości, pomijając fragmenty nieistotne z punktu widzenia grupowania doku

mentów, w tym nagłówki wiadomości zawierające m.in. adres nadawcy, nazwę ser

wera grupy dyskusyjnej, itp.; wyizolowane treści wiadomości zostały zapisanejako 

oddzielne dokumenty tekstowe,

• końcową część ostatniego etapu powyższego procesu (etap 3c), dotyczącą redukcji 

wymiarowości modelu VSMtn  ̂/Xi) zbioru dokumentów na podstawie rankingu ter

minów powtórzono dwa razy dla różnych wartości progowych qprog tzw. współ

czynnika DF jakości terminów (6.6) celem uzyskania zarówno modelu o bardziej 

zredukowanej wymiarowości (rozważono qprog =1000) jak i modelu o większej

wymiarowości ale i większej dokładności (rozważono qprog -  400); w efekcie uzy

skano:

— dla qprog =1000 -  zbiór numerycznych danych uczących Newsgroups- 

\9991"Small",

— dla qprog = 400 -  zbiór numerycznych danych uczących Newsgroups- 

\999TLarge".

Szczegółowe dane dotyczące wymiarowości modelu VSM w kolejnych etapach pro

cesu przetwarzania rozważanego zbioru dokumentów zebrano w tabeli 8.1.
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Tabela8.1. Wymiarowość modelu VSM w kolejnych etapach procesu przetwarzania 

zbioru dokumentów Newsgroups-\9991 (w nawiasach kwadratowych do

datkowo podano całkowitą liczbę wystąpień terminów we wszystkich do

kumentach)

Model VSM
Wymiarowość modelu VSM dla zbiorów dokumentów 

Newsgroups-19997:

VSM(<',„cM)
(flpocx I )  = (122 005x19 997) 

[2 644 002]

V S M (nslcmxL)
(nstemxL) = (99 072x19 997) 

[2 526 731]

V S M (nslplxL)
(nstpl x L) = (98 599 x 19 997) 

[1 677 316]

VSM(nxL)

Newsgroups-19991"Small" 
{qprog= 1000)

Newsgroups-\999T'Large" 
( * W  = 400)

(nxL)  = (232xl9 997) 
[461 512]

{n x L) = (725 x 19 997) 
[524 321]

8.3. Procesy uczenia dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuro

nowych

Parametry uczenia dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych wy

korzystywanych w eksperymentach prezentowanych w niniejszym rozdziale są iden

tyczne jak w przypadku eksperymentów z rozdziału 7 (patrz tabela 7.2), za wyjątkiem 

parametrów Px i P1. Wartości obu parametrów regulujących mechanizmy usuwania 

i wstawiania neuronów z i do łańcucha sieci -  w porównaniu z eksperymentami z roz

działu 7 -  zwiększono dziesięciokrotnie do wartości Px = 50 i Pi = 60 celem ograni

czenia nadmiernego wydłużania się łańcucha neuronów i tym samym zmniejszenia na

kładów obliczeniowych w procesie uczenia dynamicznej sieci neuronowej. W drodze 

eksperymentalnej stwierdzono, że powyższy zabieg nie wpływa na dokładność grupo

wania rozważanych danych. Przed rozpoczęciem procesu uczenia dane należące do obu 

zbiorów danych uczących zostały poddane normalizacji z wykorzystaniem zależności 

(2.31) i (2.32).
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Procesy uczenia sieci neuronowych z wykorzystaniem obu zbiorów danych uczą

cych: Newsgroups-\9991"Small" i Newsgroups-\9997"Large" zostały zilustrowane za 

pomocąprzebiegów zmian liczby neuronów sieci (rysunki 8.1a i 8.3a) oraz liczby pod- 

łańcuchów sieci (rysunki 8.1b i 8.3b) w trakciejej uczenia. W każdym przypadku sieć 

dzieli się na jedenaście podłańcuchów, przy czym łączne liczby neuronów sieci wyno

szą, odpowiednio, m = 273 i m = 251. Przedstawione na rysunkach 8.2 i 8.4 obwiednie 

histogramów "bliskości" zarówno potwierdzająwystępowaniejedenastu skupisk danych 

w każdym z rozważanych zbiorów danychjak i wskazują-poprzez dziesięć najbardziej 

znaczących minimów lokalnych -  na granice między nimi. Różnica pomiędzy uzyskaną 

liczbą skupisk danych a liczbą grup dyskusyjnych wynika z faktu, że algorytm grupo

wania kilkakrotnie wykrył, iż określone grupy dyskusyjne mają bardzo podobną tema

tykę i potraktował je jako pojedyncze grupy dokumentów -  problem ten zostanie prze

dyskutowany w następnym podrozdziale.

Zbiór New sgroups-W 997"Sm air

Rys. 8.1. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia (zbi0rNewsgroups-\999T'Smair)
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Rys. 8.2. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych Newsgroups-\9991"Small"

Zbiór Newsgroups-W 997''Large"

Rys. 8.3. Przebieg zmian liczby neuronów sieci (a) oraz liczby podłańcuchów neuro

nów (b) w trakcie procesu uczenia (zbi0rNewsgroups-\999T'Large")

Rys. 8.4. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych Newsgroups-\999T'Large"
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8.4. Efektywność grupowania z wykorzystaniem dynamicznych, samo

organizujących się sieci neuronowych

Aby zbadać efektywność grupowania dokumentów WWW zawierających wiado

mości Usenet News z wykorzystaniem dynamicznych, samoorganizujących się sieci 

neuronowych w obu rozważanych wyżej przypadkach, dokonano kalibracji uzyskanych 

sieci, tzn. przypisania każdemu neuronowi obu łańcuchów sieci etykietyjednej zjede- 

nastu klas oznaczonych odpowiednimi kolorami -  patrz, odpowiednio, tabela 8.2 oraz 

tabela 8.5. Informację o kalibracji poszczególnych sieci można nanieść -  przy pomocy 

analogicznych kolorów -  bezpośrednio na obwiednie odpowiadających tym sieciom hi

stogramów "bliskości" podobniejak w przypadku szeregu eksperymentów przedstawio

nych w rozdziałach 3, 4, 5 i 7. Obwiednie histogramów "bliskości" po dokonaniu kali

bracji sieci dla obu eksperymentów rozważanych w niniejszym rozdziale przedstawiono 

na rysunkach 8.5 i 8.6.

Na podstawie informacji o rzeczywistej przynależności poszczególnych dokumen

tów do odpowiednich grup oraz przynależności tych dokumentów wyznaczonej przez 

rozważane sieci neuronowe dokonano weryfikacji uzyskanych wyników. Tabele 8.3 

oraz 8.6 zawierają szczegółowe informacje dotyczące ilościowych rezultatów grupowa

nia dokumentów w obu eksperymentach.

Jakjuż to wcześniej zasygnalizowano, różnica pomiędzy uzyskanąprzez sieć liczbą 

grup dokumentów a liczbą grup dyskusyjnych wynika z faktu, że proponowany algo

rytm grupowania kilkakrotnie wykrył, iż określone grupy dyskusyjne mają bardzo zbli

żoną tematykę, gdyż odpowiadające im dokumenty tworzązwartągrupę; nie było zatem 

podstaw do jej podziału na mniejsze grupy. Dana grupa dyskusyjna zostaje przypisana 

do tej, skonstruowanej przez sieć, grupy dokumentów, która zawiera największą liczbę 

dokumentów rozważanej grupy dyskusyjnej (liczby te zaznaczono wytłuszczonymi 

czcionkami w tabelach 8.3 i 8.6). Wynikające stąd przyporządkowanie poszczególnych 

grup dyskusyjnych odpowiednim, skonstruowanym przez sieć, grupom dokumentów 

(reprezentowanym przez pojedyncze podłańcuchy sieci) zebrano dla każdego z rozwa

żanych eksperymentów w tabelach 8.4 i 8.7. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w 

obu eksperymentach sieć wykrywa te same zbiory grup dyskusyjnych o bardzo zbliżo

nej do siebie tematyce i traktujejejako pojedyncze grupy dokumentów; stanowi to do

datkowe potwierdzenie wiarygodności uzyskanych wyników.
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Rys. 8.5. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych Newsgroups-l9997"Small" po dokonaniu kalibracji sieci

Tabela 8.2. Zestawienie etykiet grup (klas) przypisanych poszczególnym podłańcu- 
chom neuronów oraz liczba przyporządkowanych im dokumentów zbioru 
Newsgroups-1999T'SmaH"

Numer 
neuronu 

w łańcuchu

Etykieta
podłańcucha

Liczba dokumentów 
przyporządkowanych 

podłańcuchowi

1 -1 2 1 ■ 887

1 3 -2 9 : ■ 1 241

3 0 -6 8 ■ 2 852

6 9 -8 1 4 952

82-101 ■ 1 469

102-140 ■ 2 832

141-171 m 2 268

172-201 m 2 229

202 -  226 ■ 1 838

227 -  248 ______ Ô_________ 1 602

249 -  273 ! ■ 1 827

RAZEM: 19 997



8. Zastosowanie dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych... 205

Tabela 8.3. Rezultaty grupowania elementów zbioru Newsgroups-l999T'Small"

Nazwa
gmpy

dyskusyjnej

Liczba decyzji dla podłańcucha o etykiecie:
LPD*1LBD*2 PPD*3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

m is c .fo r s a le 5 15 12 23 105 4 39 2 729 12 54 729 271 72.90%

c o m p .g r a p h ic s 65 11 123 0 141 14 0 612 8 6 20 612 388 61.20%

c o m p .w in d o w s .x 9 36 101 12 47 31 45 633 22 35 29 633 367 63.30%
c o m p .o s .m s -
w in d o w s .m is c

9 0 122 7 56 21 23 586 15 158 3 586 414 58.60%
c o m p .s y s .m a c . 
h a rd w a re __________

60 12 632 4 15 25 28 22 78 87 37 632 368 63.20%
c o m p .s y s .ib m .p c .
h a rd w a re

11 34 599 6 67 25 6 25 90 131 6 599 401 59.90%

s c i .e le c t ro n ic s 39 36 258 2 391 44 58 18 38 116 0 391 609 39.10%

r e c .m o to r c y c le s 8 602 36 41 146 0 0 30 67 29 41 602 398 60.20%

re c .a u to s 15 411 198 21 84 11 47 61 84 43 25 411 589 41.10%
ta lk .p o li t ic s . 
m id e a s t___________

43 0 105 20 53 130 487 72 21 67 2 487 513 48.70%

ta lk .p o li t ic s .g u n s 21 13 17 21 76 225 583 0 19 9 16 583 417 58.30%

ta lk .p o li t ic s .m is c 0 0 99 13 9 340 394 1 60 81 3 394 606 39.40%

r e c .s p o r t .h o c k e y 11 3 181 17 15 19 59 26 37 54 578 578 422 57.80%

r e c .s p o r t .b a s e b a l l 0 11 137 23 27 48 35 0 21 17 681 681 319 68.10%

s c i .c ry p t 0 9 48 512 92 17 110 11 60 106 35 512 488 51.20%

s c i .s p a c e 538 5 33 89 61 25 61 29 34 35 90 538 462 53.80%

s c i .m e d 42 15 36 0 8 23 50 17 304 429 76 429 571 42.90%

a lt .a th e is m 0 5 54 47 5 533 111 32 70 120 23 533 467 53.30%

ta lk .r e l ig io n .m is c 5 21 27 79 41 562 93 11 56 20 85 562 438 56.20%
s o c .r e lig io n . 
c h r is t ia n __________

6 2 34 15 30 735 39 41 25 47 23 735 262 73.72%

RAZEM: 887 1241 2852 952 1469 2832 2268 2229 1838 1602 1827 11227 8770 56.14%
* 1LPD = Liczba poprawnych decyzji,
2 LBD = Liczba błędnych decyzji,

*3 PPD = Procent poprawnych decyzji,
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groups-\999T'Small" odpowiednim podłańcuchom sieci
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Etykieta
podłańcucha

Nazwa grupy dyskusyjnej 
przyporządkowanej 

podłańcuchowi

1 sci.space

2 rec.motorcycles
rec.autos_______________________

3 c omp. sys. mac.hardware 
comp.sys.ibm.pc.hardware______

4 sci.crypt

5 sci.electronics

6 alt.atheism  
taUc.religion,misc 
soc.religion.christian___________

7 talk.politics.mideast 
taUc.politics.guns 
talk.politics.misc_______________

8 comp.graphics
com p.windows.x
com p.os.m s-windows.m isc

9 m isc.forsale

10 sci.m ed

11 rec.sport.hockey
rec.sport.baseball_______________

Zbiór Newsgroups-19997"Large"

Rys. 8.6. Obwiednia histogramu "bliskości" łańcucha neuronów rozłożonego w zbio

rze danych Newsgroups-\9991"Large'' po dokonaniu kalibracji sieci
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Tabela 8.5. Zestawienie etykiet grup (klas) przypisanych poszczególnym podłańcu- 

chom neuronów oraz liczba przyporządkowanych im dokumentów zbioru 

Newsgroups-1999T'Large"

Numer 
neuronu 

w łańcuchu
Etykieta

podłańcucha

Liczba dokumentów 
przyporządkowanych 

podłańcuchowi

1 -  16 ' ■ 1434

17-35 : ■ 1544

3 6 -4 4 3 713

4 5 -7 2 ■ 2093

7 3 -8 2 ■ 798

83-123 ■ 3198

124-148 ■ 1989

149-183 ■ 2791

184-192 ■ 731

193-204 10 939

205-251 ! ! ■ 3767

RAZEM: 19 997
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Tabela 8.6. Rezultaty grupowania elementów zbioru Newsgroups-\9991"Large"

Nazwa
grupy

dyskusyjnej

Liczba decyzji dla podłańcucha o etykiecie:
LPD*1LBD*2 PPD*3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

m is c .fo r s a le 5 71 0 794 12 2 33 59 4 16 4 794 206 79.40%

c o m p .g ra p h ic s 11 43 30 19 22 4 5 152 5 7 702 702 298 70.20%

c o m p .w in d o w s .x 1 51 45 20 6 50 23 120 4 30 650 650 350 65.00%
c o m p .o s .m s -
w in d o w s .m is c

6 10 21 80 16 19 21 211 14 11 591 591 409 59.10%
c o m p .s y s .m a c . 
h a rd w a re __________

8 39 11 42 4 42 11 644 10 0 189 644 356 64.40%
c o m p .s y s .ib m .p c . 
h a rd w a re __________

4 54 15 86 29 15 0 613 18 6 160 613 387 61.30%

s c i .e le c t ro n ic s 4 40 24 34 14 4 25 132 405 32 286 405 595 40.50%

r e c .m o to r c y c le s 2 623 55 114 33 5 2 13 47 71 35 623 377 62.30%

re c .a u to s 15 432 14 168 1 50 16 138 12 4 150 432 568 43.20%
ta lk .p o li t ic s . 
m id e a s t___________

8 21 18 45 0 198 503 24 3 7 173 503 497 50.30%

ta lk .p o li t ic s .g u n s 18 1 11 23 5 261 609 21 27 19 5 609 391 60.90%

ta lk .p o li t ic s .m is c 3 12 5 56 17 358 412 51 10 6 70 412 588 41.20%

r e c .s p o r t .h o c k e y 601 4 9 50 14 70 38 170 13 11 20 601 399 60.10%

r e c .s p o r t .b a s e b a ll 690 29 0 25 23 35 22 141 18 14 3 690 310 69.00%

sc i .c ry p t 8 21 3 112 10 85 11 134 1 523 92 523 477 52.30%

s c i .s p a c e 17 14 4 41 543 70 28 23 57 202 543 457 54.30%

sc i .m e d 6 16 437 174 4 6 50 34 11 5 257 437 563 43.70%

a lt .a th e is m 13 25 3 53 7 547 54 69 15 73 141 547 453 54.70%

ta lk .r e l ig io n .m is c 13 22 125 23 579 98 23 34 77 5 579 421 57.90%
so c .re lig io n . 
c h r is tia n __________

1 16 7 32 15 798 28 19 23 26 32 798 199 80.04%

RAZEM: 1434 1544 713 2093 798 3198 1989 2791 731 939 3767 11680 8317 58.41%

*1 LPD = Liczba poprawnych decyzji,
*2 LBD = Liczba błędnych decyzji,

PPD = Procent poprawnych decyzji,* 1
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Tabela 8.7. Przyporządkowanie poszczególnych grup dyskusyjnych ze zbioru News- 

groups-\9991"Large" odpowiednim podłańcuchom sieci

Etykieta
podłańcucha

Nazwa grupy dyskusyjnej 
przyporządkowanej 

podłańcuchowi

1 r e c .s p o r t .h o c k e y
re c .s p o r t .b a s e b a l l_________________

2 r e c .m o to r c y c le s
re c .a u to s __________________________

3 s c i .m e d

4 m is c .fo r s a le

5 s c i .s p a c e

6 a lt .a th e is m
ta lk .r e l ig io n .m is c
s o c .r e l ig io n .c h r i s t ia n _____________

7 ta lk .p o l i t ic s .m id e a s t  
ta lk .p o li t ic s .g u n s  
ta lk .p o li t ic s .m is c _________________

8 c o m p .s y s .m a c .h a rd w a r e  
c o m p .s y s . ib m .p c .h a rd w a re _______

9 s c i .e le c t ro n ic s

10 s c i x r y p t

11 c o m p .g r a p h ic s  
c o m p .w in d o w s .x  
c o m p .o s .m s - w in d o w s .m is c ______

Procent poprawnych decyzji generowanych przez dynamiczne, samoorganizujące 

się sieci neuronowe wynosi w przypadku zbioru Newsgroups-\999T'Small" 56.14%, 

zaś w przypadku zbioru Newsgroups-\999T'Large" 58.41%. Należy to uznać za wynik 

bardzo dobry zarówno ze względu na znaczną wymiarowość rozpatrywanego zagadnie

nia oraz fakt zastosowania systemów uczonych w trybie nienadzorowanym, jak i ze 

względu na porównanie z przedstawionymi w kolejnym podrozdziale wynikami szeregu 

alternatywnych podejść zastosowanych w rozważanym zagadnieniu. Warto również za

uważyć, że wraz z istotnym zmniejszeniem wymiarowości modelu VSM przy przejściu 

od zbioru "Large" do zbioru "Small", procent poprawnych decyzji zmniejsza się tylko o 

2.27%, co potwierdza, że prostszy model uwzględnia istotne dane o podobieństwie 

rozważanego zbioru dokumentów WWW.
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8.5. Analiza porównawcza

Podobniejak w przypadku eksperymentów przedstawionych w rozdziale 7, uzyska

ne w niniejszym rozdziale wyniki grupowania dokumentów WWW zawierających wia

domości Usenet News dla obu rozważanych wymiarowości modelu VSM (zbiory 

"Small" oraz ''Large") porównano z wynikami zastosowania trzech, rozważanychjuż w 

rozdziale 7, alternatywnych podejść, tzn. algorytmów EM, FFTA oraz &-means zaim

plementowanych w aplikacji WEKA (szczegóły -  patrz rozdział 7.5). Uzyskane wyniki 

zebrano w części I tabeli 8.8; powtórzono tam również wyniki uzyskane z wykorzysta

niem dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych (skrót "DSSN").

Ponadto, w części II tabeli 8.8, zamieszczono wyniki grupowania zbiorów doku

mentów będących pewnymi modyfikacjami oryginalnego zbioru Newsgroups-19997 z 

wykorzystaniem szeregu innych metod grupowania. Wyniki te opublikowane są w pra

cach [8] i [95]. Dwie pierwsze metody wymienione w części II tabeli 8.8 przedstawione 

są w pracy [8]. Metody te bazują na odmianie algorytmu EM i wykorzystują różne re

prezentacje treści dokumentów: COS (ang. COncept Space representation for para

graphs) oraz BOW (ang. simple Bag-Of-Words characterization paragraphs). Zgodnie 

z informacjami zawartymi w pracy [8], wykorzystano w niej zbiór zawierający 20 017 

wiadomości UsenetNews, przy czym w trakcie tworzenia zbioru danych uczących usu

nięto z oryginalnego zbioru 4% wiadomości należących do więcej niżjednej grupy dys

kusyjnej. W związku z tym, że w [8] nie podano ostatecznej liczby rozważanych wia

domości Usenet News, w niniejszej pracy przyjęto, że wynosi ona ok. 19 216 tzn. 96% 

pierwotnej liczby 20 017.

Kolejne metody wymienione w części II tabeli 8.8 rozważane są w pracy [95]. Są 

to: metoda sIB (ang. sequential Information Bottleneck) oraz jej dwie odmiany ozna

czone jako "sLl" i "sKL" (przyjęto w nich różne sposoby wyznaczania odległości po

między wektorami dokumentów, a wektorami reprezentującymi centra skupisk), metoda 

A:-means (w tym przypadku, przedstawiony w pracy [95] wynik posłuży do weryfikacji 

rezultatów grupowania uzyskanych przez autora, z wykorzystaniem tej samej metody, 

za pomocą aplikacji WEKA -  patrz pierwsza część tabeli 8.8) orazjej odmiana w po

staci metody sA>means (ang. sequential k-means). W pracy [95] rozważono podzbiór 

oryginalnego zbioru Newsgroups-\9997 zawierający 17 446 dokumentów (ok. 87% 

zbioru oryginalnego). Ze względu na fakt, że podzbiór ten obejmuje znaczną część ory-
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ginalnego zbioru Newsgroups-\9991, przedstawione w [95] wyniki stanowią wiarygod

ną, choć nieco przybliżonąskładowąprezentowanej analizy porównawczej.

Tabela 8.8. Porównanie efektywności grupowania dokumentów zbioru Newsgroups- 

19997 z wykorzystaniem różnych algorytmów grupowania danych

Część I

Część II

Metoda
grupowania

Procent poprawnych decyzji dla zbiorów:

Newsgroups-19991"Small" 
(wymiarowość modelu VSM: 

(nxL)  = {232xl9 997))

Newsgroups-1999T'Large" 
(wymiarowość modelu VSM: 

{n x L) = (725 x 19 997))

DSSN 56.14% 58.41%

EM 47.52% 49.12%

FFTA 27.60% 33.98%

A:-means 42.59% 48.12%

Metoda
grupowania

Modyfikacje zbioru dokumentów Newsgroups-\9991

Wymiarowość (nxL)  
modelu VSM

Procent poprawnych decyzji

COS 28 IOlx ~19 216 38.28%

BOW 28 IOlx ~ 19 216 33.97%

sIB 2000x17 446 57.50%

sLl 2000x17 446 15.30%

sKL 2000x17 446 28.80%

A>means 2000x17 446 53.40%

s&-means 2000x17 446 54.10%

Zebrane w obu częściach tabeli 8.8 wyniki analizy porównawczej pozwalają 

stwierdzić, że proponowana w niniejszej pracy metoda grupowania danych, wykorzy

stująca dynamiczną, samoorganizującą się sieć neuronową, zastosowana do grupowania 

dużego zbioru dokumentów WWW, wykazuje się -  w porównaniu z szeregiem innych 

podejść -  najwyższą efektywnością grupowania zarówno w sensie procentu popraw

nych decyzji jak i operowania na numerycznych modelach dokumentów o najniższej 

wymiarowości. Podobnie jak w przypadku eksperymentów przedstawionych w rozdzia

le 7 oraz we wcześniejszych rozdziałach, na szczególnąuwagę zasługuje zdolność pro

ponowanej metody do automatycznego wyznaczania liczby grup w rozważanym zbiorze
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danych. Przedstawione wyżej wyniki uzyskane z wykorzystaniem wszystkich alterna

tywnych technik zostały otrzymane przy przyjętym z góry założeniu, że liczba grup w 

zbiorze dokumentów jest znana i równa jedenaście w przypadku metod EM, FFTA 

i ft-means (część I tabeli 8.8) oraz równa dwadzieścia w przypadku metod uwzględnio

nych w części II tabeli 8.8. Tego typu założenia nie muszą być formułowane w przy

padku stosowania dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych.

8.6. Podsumowanie

Niniejszy rozdział jest drugim rozdziałem prezentującym wyniki stosowania dyna

micznych, samoorganizujących się sieci neuronowych w zagadnieniach grupowania do

kumentów WWW. Tym razem rozważono duży -  bo zawierający prawie 20 000 doku

mentów -  zbiór wiadomości Usenet News udostępnianych w ramach internetowego sys

temu grup dyskusyjnych Usenet. Zbiór ten -  nazwany w niniejszej pracy zbiorem 

Newsgroups-\9991 -  dostępny jest m.in. na stronie internetowej School of Computer 

Science, Camegie Mellon University (www.cs.cmu.edu/~TextLeaming/datasets.html). 

Dla rozważanego zbiom dokumentów WWW skonstmowano dwa modele wektorowej 

reprezentacji VSM różniące się wymiarowością (zbiory: "Large" oraz "Small"). Dla 

każdego z nich przeprowadzono eksperyment obejmujący realizację procesu uczenia 

dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuronowej, ocenę efektywności gmpowania 

dokumentów WWW zjej wykorzystaniem oraz obszemąanalizę porównawcząz szere

giem podejść do pewnego stopnia alternatywnych.

Na podstawie eksperymentów przedstawionych w niniejszym rozdziale oraz w roz

dziale 7 można stwierdzić, że proponowane dynamiczne, samoorganizujące się sieci 

neuronowe stanowią niezwykle efektywne narzędzie grupowania dokumentów WWW. 

Narzędzie to -  w porównaniu z szeregiem podejść alternatywnych -  umożliwia uzyska

nie najlepszych wyników zarówno w sensie wysokiego procentu poprawnych decyzji 

przy operowaniu na numerycznych modelach dokumentów o względnie niskiej wymia- 

rowości, jak i ze względu na zdolność do samodzielnego i automatycznego wyznacza

nia liczby grup w rozważanych zbiorach dokumentów.

http://www.cs.cmu.edu/~TextLeaming/datasets.html
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Niniejsza praca poświęcona jest problematyce budowy systemów automatycznego 

grupowania danych (analizy skupień) w złożonych, wielowymiarowych zbiorach da

nych ze szczególnym uwzględnieniem grupowania dokumentów WWW. Jako teore

tyczne narzędzie do budowy tych systemów zaproponowano oryginalne rozwiązanie 

wywodzące się z obszaru sztucznej inteligencji -  dynamiczne, samoorganizujące się 

sieci neuronowe zjednowymiarowym sąsiedztwem.

W pracy można wyodrębnić dwie części: teoretycznąoraz aplikacyjną. W pierwszej 

części (rozdział 2 oraz rozdziały 3, 4 i 5 bez ich części aplikacyjnych) przedstawiono 

zagadnienia, na bazie których opracowano oryginalny model dynamicznej, samoorgani

zującej się sieci neuronowej, wykorzystany następnie do budowy systemów automa

tycznego grupowania danych. Wspomniane zagadnienia obejmują: teoretyczne podsta

wy konwencjonalnych, samouczących się i samoorganizujących się sieci neuronowych, 

koncepcję grupowania danych poprzez konstrukcję i analizę "drogi" prowadzącej przez 

rozważany zbiór danych, jak również ewolucję idei uogólnienia konwencjonalnych sie

ci samoorganizujących się prowadzącądo docelowego modelu dynamicznej, samoorga

nizującej się sieci neuronowej. Druga część pracy (części aplikacyjne rozdziałów 3, 4 i 

5 oraz rozdziały 6, 7 i 8) poświęconajest obszernemu testowi praktycznej użyteczności 

proponowanego narzędzia teoretycznego w różnorodnych i złożonych problemach gru

powania danych, w tym grupowania dużych zbiorów dokumentów WWW.

Rozdział 2 prezentuje podstawowe zagadnienia z obszaru wybranych rodzajów 

sztucznych sieci neuronowych. Omówione zostały w nim podstawowe architektury sie

ci neuronowych samouczących się i samoorganizujących się oraz algorytmy ich ucze

nia. Szczególną uwagę poświęcono sieciom samoorganizującym się z jednowymiaro

wym sąsiedztwem, gdyż na bazie ich struktury (mającej postać łańcucha neuronów) zo

stała opracowana struktura proponowanego modelu dynamicznej sieci samoorganizują

cej się.

W rozdziale 3 przedstawiono nową, ogólnąkoncepcję grupowania danych bazującą

na konstrukcji i analizie "drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór danych oraz za

proponowano -  w ramach tej koncepcji -  dwie metody grupowania danych. Pierwsza z
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nich bazuje na rozwiązaniu -  z wykorzystaniem algorytmu genetycznego -  tzw. zadania 

komiwojażera. Metodę tę można potraktować jako punkt wyjścia do metody drugiej -  

znacznie efektywniejszej -  bazującej na rozwiązaniu odpowiednio zmodyfikowanego 

zadania komiwojażera za pomocą konwencjonalnej, samoorganizującej się sieci neuro

nowej. Przeprowadzone eksperymenty z wykorzystaniem dwóch syntetycznych zbio

rów dwuwymiarowych danych oraz dwóch rzeczywistych zbiorów wielowymiarowych 

danych wykazały zarówno skuteczność wymienionych wyżej sieci neuronowych w za

gadnieniach grupowania danych,jak i zasygnalizowały określone mankamenty tego po

dejścia. Rozdział ten stanowi wstępny etap rozważań prowadzących docelowo do idei 

dynamicznej sieci samoorganizującej się jako efektywnego teoretycznego narzędzia 

grupowania danych.

Rozdział 4 prezentuje metodę grupowania danych będącą rozwinięciem podejścia 

proponowanego w rozdziale 3 i wykorzystującego konwencjonalne sieci samoorganizu

jące się. Metoda ta bazuje na uogólnieniu konwencjonalnej sieci samoorganizującej się, 

które eliminujejej określone mankamenty. Zaproponowane uogólnienie umożliwia sieci 

neuronowej -  w trakcie trwania procesujej uczenia -  lepsze dopasowanie swojej struk

tury (łańcucha neuronów) do rozkładu skupisk w rozważanym zbiorze danych. Cel ten 

został osiągnięty poprzez modyfikację scenariusza uczenia sieci polegającą na wprowa

dzeniu możliwości rozłączania -  przy spełnieniu określonych warunków -  łańcucha 

neuronów na dwa podłańcuchy (które w toku dalszego uczenia sieci podlegająniezależ- 

nemu uczeniu i mogą podlegać dalszym podziałom) oraz możliwości ponownego łącze

nia -  również przy spełnieniu określonych warunków -  wybranych, rozłączonych pod- 

łańcuchów neuronów. W rozdziale tym przeprowadzono również cztery eksperymenty 

grupowania danych z wykorzystaniemjednego syntetycznego zbioru dwuwymiarowych 

danych oraz trzech rzeczywistych zbiorów wielowymiarowych danych; eksperymenty 

te wykazały znacznie większą efektywność sieci uogólnionych w zagadnieniach grupo

wania danych aniżeli sieci konwencjonalnych demonstrowanych w rozdziale 3.

Rozdział 5 jest ostatnim z trzech kolejnych rozdziałów prezentujących ewolucję 

proponowanego w niniejszej pracy oryginalnego narzędzia teoretycznego jakim są dy

namiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe. Narzędzie to jest dalszym i zarazem 

najbardziej zaawansowanym udoskonaleniem podejścia przedstawionego w rozdziale 3 

(bazującego na konwencjonalnych sieciach samoorganizujących się) i następnie rozwi

niętego w rozdziale 4 (wykorzystującego uogólnione sieci samoorganizujące się). Sieci
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dynamiczne posiadająwbudowane nie tylko mechanizmy rozłączania neuronów na pod- 

łańcuchy oraz łączenia wybranych podłańcuchów ale również bardzo istotny mecha

nizm automatycznego doboru liczby neuronów sieci znacząco wpływający na efektyw

ność pracy systemu. W rozdziale 5 przetestowano również funkcjonowanie dynamicz

nych, samoorganizujących się sieci neuronowych w zagadnieniach grupowania danych 

z wykorzystaniem ośmiu, różnorodnych i nietrywialnych syntetycznych zbiorów dwu

wymiarowych danych jak również trzech złożonych, rzeczywistych zbiorów wielowy

miarowych danych. Uzyskane wyniki potwierdzają najwyższą efektywność sieci dyna

micznych -  w porównaniu z podejściami z rozdziałów 3 i 4 -  w rozważanych zagadnie

niach grupowania danych. Docelowym testem sieci dynamicznych w niniejszej pracy są 

zagadnienia grupowania złożonych zbiorów dokumentów WWW przedstawione w roz

działach 7 i 8.

Rozdział 6 w zarysie prezentuje wybrane metody przetwarzania dokumentów tek

stowych i hipertekstowych. Celem tych metod jest budowa numerycznej reprezentacji 

zbioru dokumentów, która następnie może być wykorzystywana przez różne algorytmy 

grupowania danych, a w szczególności przez proponowane w niniejszej pracy dyna

miczne, samoorganizujące się sieci neuronowe. Scharakteryzowano tzw. model wekto

rowej reprezentacji zbioru dokumentów VSM (ang. Vector Space Model), przedstawio

no wybrane metody redukcjijego wymiarowości oraz omówiono wybrane miary podo

bieństwa pomiędzy dokumentami tekstowymi i hipertekstowymi, wykorzystywane 

przez algorytmy grupowania danych.

Kolejna część pracy -  obejmująca rozdziały 7 i 8 -  poświęconajest obszernemu te

stowi praktycznej użyteczności proponowanych dynamicznych, samoorganizujących się 

sieci neuronowych w dwóch złożonych problemach grupowania dużych zbiorów doku

mentów WWW. I tak, rozdział 7 prezentuje wykorzystanie sieci dynamicznych w gru

powaniu zbioru dokumentów WWW zawierających streszczenia raportów technicznych 

z różnych dziedzin nauki. Rozważany zbiór dokumentówjest dostępny na stronie inter

netowej Department of Computer Science, University of Rochester (USA) 

(www.cs.rochester.edu/trs). Z kolei, w rozdziale 8 przedstawiono wyniki wykorzystania 

dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych w grupowaniu dużego zbio

ru dokumentów Usenet News (wiadomości udostępnianych w ramach internetowego 

systemu grup dyskusyjnych). Rozważany zbiór zawiera 19 997 wiadomości (dokumen

tów) z dwudziestu różnych grup tematycznych i dostępnyjest m.in. na stronie inteme-

http://www.cs.rochester.edu/trs
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towej School of Computer Science, Camegie Mellon University (USA) (www- 

2 .cs. cmu.edu/ afs/cs. cmu. edu/proj ect/theo-11 /www/wwkb).

Dla systemów prezentowanych w rozdziałach 7 i 8 przeprowadzono obszeme anali

zy porównawcze z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem szeregu innych, do pew

nego stopnia alternatywnych, metod grapowania dokumentów WWW. Rezultaty tych 

analiz (umieszczone w końcowych częściach rozdziałów 7 i 8) pozwalają na stwierdze

nie, że dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe są najbardziej efektywną 

techniką grupowania dokumentów WWW -  zarówno w sensie wysokiego procentu po

prawnych decyzji przy operowaniu na numerycznych modelach dokumentów o względ

nie niskiej wymiarowości, jak i ze względu na zdolność do samodzielnego i automa

tycznego wyznaczania liczby grup w rozważanych zbiorach dokumentów.

Podsumowując, rozważania teoretyczne, przeprowadzone badania symulacyjne jak 

również wyniki obszemej analizy porównawczej pozwalają na stwierdzenie, że wyka

zana została prawdziwość sformułowanej we Wprowadzeniu tezy głównej niniejszej 

pracy: dynamiczna, samoorganizująca się sieć neuronowa może być wykorzystanajako 

efektywne narzędzie teoretyczne do budowy systemów gmpowania danych (analizy 

skupień) w złożonych, wielowymiarowych zbiorach danych, w tym grupowania doku

mentów WWW. Rozwinięciem powyższego wniosku ogólnego są następujące wnioski 

szczegółowe:

1. Proponowany system grupowania danych, wykorzystujący dynamiczną samoorga

nizującą się sieć neuronową posiada zdolność do automatycznego generowania ob

razu rozkładu skupisk (grup) w rozważanym zbiorze danych oraz liczby tych sku

pisk.

2. Proponowany system posiada zdolność do automatycznego przyporządkowywania 

poszczególnych danych do określonych grup.

3. Proponowany system jest w stanie określić przejrzyste granice pomiędzy wyzna

czonymi grupami danych w przypadku nierozmytego, "ostrego" modelu grupowania 

danych.

4. Proponowany system umożliwia również zbudowanie rozmytego modelu grupowa

nia danych poprzez określenie stopni przynależności poszczególnych danych do 

określonych grup.
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5. Proponowany system posiada zdolność do samodzielnego (nienadzorowanego) 

uczenia się.

6. Proponowany system charakteryzuje się zdolnością do uogólniania nabytej wiedzy 

na przypadki nie występujące w fazie uczenia (praca systemujako klasyfikatora).

7. Proponowany system posiada również zdolność przetwarzania dużych zbiorów da

nych -  zarówno numerycznych, jak i nienumerycznych (np. zbiorów dokumentów 

tekstowych) -  pochodzących np. z baz danych czy też z zasobów sieci Internet.

Jako najważniejsze, oryginalne osiągnięcia autora, zawarte w niniejszej pracy nale

ży wymienić:

1. Opracowanie ogólnej koncepcji grupowania danych bazującej na konstrukcji i ana

lizie "drogi" prowadzącej przez rozważany zbiór danych, celem zlokalizowania w 

nim skupisk (grup) danych.

2. Przedstawienie ewolucji praktycznej realizacji powyższej koncepcji poprzez zasto

sowanie kolejno:

a) rozwiązania -  z wykorzystaniem algorytmu genetycznego -  odpowiednio za

adaptowanego tzw. zadania komiwojażera,

b) konwencjonalnej, samoorganizującej się sieci neuronowej z jednowymiarowym 

sąsiedztwem,

c) dwuetapowego oryginalnego uogólnienia powyższej sieci konwencjonalnej, pro

wadzącego do docelowego modelu tzw. dynamicznej, samoorganizującej się sie

ci neuronowej zjednowymiarowym sąsiedztwem.

3. Opracowanie oryginalnego modelu dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuro

nowej z jednowymiarowym sąsiedztwem, jak również algorytmu jej uczenia po

przez wykorzystanie metod znanych z teorii sztucznych sieci neuronowych (metod 

uczenia konkurencyjnego) rozbudowanych o następujące dodatkowe mechanizmy:

a) mechanizm usuwania pojedynczych, małoaktywnych neuronów z łańcucha sieci,

b) mechanizm rozłączania łańcucha sieci na dwa podłańcuchy, które w trakcie dal

szego uczenia mogą się znów dzielić na części,

c) mechanizm usuwania zbyt krótkich podłańcuchów sieci,

d) mechanizm wstawiania dodatkowych neuronów w otoczeniu neuronów bardzo 

aktywnych celem przejęcia części ich aktywności,

e) mechanizm łączenia wybranych podłańcuchów sieci.
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4. Opracowanie komputerowej implementacji systemu automatycznego grupowania 

danych wykorzystującego model dynamicznej, samoorganizującej się sieci neuro

nowej zjednowymiarowym sąsiedztwem.

5. Rozbudowany test praktycznej użyteczności proponowanego systemu poprzez za

stosowanie go w różnorodnych, złożonych problemach grupowania danych, w tym 

grupowania dokumentów WWW, jak również przeprowadzenie obszernej analizy 

porównawczej z szeregiem, do pewnego stopnia alternatywnych, technik grupowa

nia danych; rozważono:

a) grupowanie danych zawartych w szeregu powszechnie wykorzystywanych ba

zach danych dostępnych na serwerze Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine 

(ftp.ics.uci.edu),

b) grupowanie zbioru dokumentów WWW pochodzących ze strony internetowej 

Department of Computer Science, University of Rochester (USA) 

(www.cs.rochester.edu/trs) i zawierających streszczenia raportów technicznych 

z różnych dziedzin nauki,

c) grupowanie dużego -  zawierającego 19 997 elementów -  zbioru dokumentów 

Usenet News (wiadomości udostępnianych w ramach internetowego systemu 

grup dyskusyjnych Usenet) dostępnych m.in. na stronie internetowej School of 

Computer Science, Camegie Mellon University (USA) 

(www-2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/theo-l l/www/wwkb) i zawierają

cych zestawienie wiadomości z dwudziestu różnych grup tematycznych.

Istnieją duże potencjalne możliwości rozwoju proponowanych dynamicznych, sa

moorganizujących się sieci neuronowych oraz ich zastosowań. Wśród dalszych kierun

ków badań w tym obszarze można wymienić między innymi:

• udoskonalanie mechanizmów wspomagających proces uczenia sieci dynamicznych, 

w tym poszukiwanie metod automatycznego dobierania wartości współczynników 

sterujących tym procesem (np. przez zastosowanie algorytmów genetycznych),

• uogólnienie dynamicznych, samoorganizujących się sieci neuronowych z jednowy

miarowym sąsiedztwem na przypadek sieci z wielowymiarowym sąsiedztwem (np. 

dla sieci z dwuwymiarowym sąsiedztwem),

• zastosowanie sieci dynamicznych z jedno- i wielowymiarowym sąsiedztwem w in

nych niż grupowanie danych obszarach, np. do kompresji i kodowania danych, 

aproksymacji funkcji i optymalizacji.

ftp://ftp.ics.uci.edu
http://www.cs.rochester.edu/trs
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Dodatek A. Ogólna charakterystyka zbiorów danych wykorzy
stywanych w rozdziałach 3, 4, 5, 7 i 8

A.1. Zbiór Zoo D ata b a se  (rozdziały 3, 4 i 5)

Autor zbioru: Richard S. Forsyth, 8 Grosvenor Avenue, Mapperley Park, Nottingham 

NG3 5DX, 0602-621676

Data utworzenia: 15.05.1990

Nazwa archiwum: ftp://ftp.ics.uci.eduy'pub/machine-leaming-databases/zoo

Liczba rekordów: 101 rekordów podzielonych na 7 klas (etykiety klas: 1, 2,..., 7) -  patrz 

tabela A.1.1

Liczba wykorzystywanych atrybutów wejściowych: 16, w tym 15 atrybutów logicznych 

(o nazwach: hair, feathers, eggs, milk, airborne, aquatic, predator, toothed, 

backbone, breathes, venomous, fins, tail, domestic i catsize) oraz 1 atrybut nu

meryczny (o nazwie legs i przyjmowanych wartościach: 0, 2, 4, 5, 6 i 8)

TabelaA.1.1. Liczba rekordów przyporządkowanych do poszczególnych klas w zbio

rze Zoo Database

Etykieta klasy Liczba rekordów należących do klasy

1 41

2 20

3 5

4 13

5 4

6 8

7 10

RAZEM: 101

ftp://ftp.ics.uci.eduy'pub/machine-leaming-databases/zoo


A.2. Zbiór H o u se -vo tes -84  D atab ase  (rozdziały 3, 4 i 5)

Źródło zbioru: Congressional Quarterly Almanac, 98th Congress, 2nd session 1984, 

Volume XL: Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C., 1985. Donor: Jeff 

Schlimmer, e-mail: Jeffey.Schlimmer@a.gp.cs.cmu.edu

Data utworzenia: 27.04.1987

Nazwa archiwum: ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-leaming-databases/voting-records

Liczba rekordów: 232 rekordy podzielone na 2 klasy (nazwy klas: democrat, republi

can), przy czym 124 rekordy należądo klasy democrat, a 108 rekordów należy 

do klasy republican; rozważany zbiór zawiera również 203 rekordy niewykorzy

stywane w niniejszej pracy, w których pewne atrybuty sąnieokreślone

Liczba wykorzystywanych atrybutów wejściowych: 16 (wszystkie atrybuty są atrybu

tami logicznymi o nazwach, odpowiednio, handicapped-infants, water-project- 

cost-sharing, adoption-of-the-budget-resolution, physician-fee-freeze, el-

salvador-aid, religious-groups-in-schools, anti-satellite-test-ban, aid-to-

nicaraguan-contras, mx-missile, immigration, synfuels-corporation-cutback, 

education-spending, superfund-right-to-sue, crime, duty-free-exports oraz ex- 

port-adm in istration-act-south-africa)

A.3. Zbiór O p tica l R eco g n itio n  o fH a n d w ritte n  D ig its  D atabase  

(rozdziaty 4 i 5)

Źródło zbioru: E. Alpaydin, C. Kaynak, Department of Computer Engineering, Boga- 

zici University, 80815 Istanbul Turkey, e-mail: alpaydin@boun.edu.tr

Data utworzenia: maj 1998

Nazwa archiwum: ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-leaming-databases/optdigits

Liczba rekordów: 1797 rekordów podzielonych na 10 klas (etykiety klas: 0, 1, 2,..., 9) 

-  patrz tabela A.3.1; dostępnyjest również drugi zbiór pod tą samą nazwą (3823 

rekordy), który niejest wykorzystywany w niniejszej pracy

Liczba wykorzystywanych atrybutów wejściowych: 64 (wszystkie atrybuty są atrybu

tami numerycznymi o wartościach z zakresu od 0 do 16; każdy rekord opisuje 

czamo-biały obraz cyfry o rozmiarach 32x32 punkty, podzielony na 64 okna o
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rozmiarach 4x4 punkty; atrybuty rekordu zawierają liczbę czarnych punktów 

występujących w kolejnych oknach obrazu)

TabelaA.3.1. Liczba rekordów przyporządkowanych do poszczególnych klas w zbio

rze Optical Recognition o f Handwritten Digits Database

Etykieta klasy Liczba rekordów należących do klasy

O 178

1 182

2 177

3 183

4 181

5 182

6 181

7 179

8 174

9 180

RAZEM: 1 797

A.4. Zbiór dokumentów C S TR  (rozdział 7)

Źródło zbioru: Department of Computer Science, University of Rochester, e-mail: 

tr@cs.rochester.edu

Nazwa archiwum: http://www.cs.rochester.edu/trs

Liczba dokumentów: 548 streszczeń raportów technicznych, podzielonych na 4 klasy 

(etykiety klas: AI (Natural Language Processing), RV  (Robotics-Vision), Sys

tems, Theory) -  patrz tabela A.4.1; stan archiwum w czerwcu 2005r. (zbiór za

wiera dokumenty opublikowane od 1989r. do czerwca 2005r.)

W eksperymentach wykorzystano dwa zbiory dokumentów:

1. Zbiór CS77?-548, zawierający 548 streszczeń raportów technicznych opubli

kowanych do 2005r. włącznie (stan archiwum w czerwcu 2005r.),

2. Zbiór CSTR-476, będący podzbiorem powyższego zbioru danych i zawierają

cy 476 streszczeń raportów technicznych opublikowanych do 2002r. włącz

nie.

mailto:tr@cs.rochester.edu
http://www.cs.rochester.edu/trs


TabelaA.4.1. Liczba dokumentów przyporządkowanych do poszczególnych klas 
w zbiorach CSTR-476 i GS77?-548
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Etykieta klasy
Liczba rekordów należących do klasy 

dla zbiom dokumentów:

CSTR-A16 CSTR-54S

AI 101 112

RV 71 89

Systems 178 197

Theory 126 150

RAZEM: 476 548

A.5. Zbiór dokumentów N ew sg ro u p s -19997 (rozdział 8)

Źródło zbioru: School of Computer Science, Camegie Mellon University, e-mail: 

knigam@.cs.cmu.edu

Datautworzenia: 1995

Nazwa archiwum: http://www.cs.cmu.edu/~TextLeaming/datasets.html

Liczba dokumentów: 19 997 wiadomości należących do dwudziestu internetowych grup 

dyskusyjnych (etykiety gmp dyskusyjnych: comp.graphics, comp.os.ms- 

windows.misc, comp.sys.ibm.pc.hardware, comp.windows.x,

comp.sys.mac.hardware, rec.autos, rec.motorcycles, rec.sport.baseba.il, 

rec.sport.hockey, sci.crypt, sci.electronics, sci.med, sci.space, misc.forsale, 

talk.politics.misc, talk.politics.guns, talk.politics.mideast, talk.religion.misc, 

alt.atheism, soc.religion.christian)\ każda gmpa dyskusyjna zawiera po 1000 

dokumentów, za wyjątkiem grupy soc.religion.christian zawierającej 997 do

kumentów.

http://www.cs.cmu.edu/~TextLeaming/datasets.html


Dodatek B. Lista terminów niedozwolonych wykorzystywanych 

w procesie przetwarzania dokumentów WWW 

w rozdziałach 7 i 8 (tzw. stop-lista)

Uwaga: kontynuacją pierwszej kolumny z niniejszej strony jest pierwsza kolumna 

na następnej stronie; analogicznie dla pozostałych kolumn.

a______________ c o n se q u e n tly he re___________ n e ce ssa ry se rio u s________ un to___________

a's____________ co n s id e r_______ h e re 's_________ need__________ se rio u s ly______ UP_____________

ab le___________ co n s id e rin g h e re a fte r needs_________ seven_________ upon__________

abou t__________ co n ta in________ h e re b y________ ne ith e r________ seve ra l________ US_________________

above_________ co n ta in in g here in_________ n e ve r_________ sha ll___________ use___________

acco rd in g co n ta ins_______ h e reupon n e ve rth e le ss she____________ used__________

a cco rd in g ly c o rre sp o n d - hers___________ new ___________ shou ld_________ usefu l_________

a cross_________ cou ld__________ h e rs e lf________ next___________ sh o u ld n 't uses__________

a c tu a lly_______ c o u ld n 't_______ hi______________ nine___________ s in ce __________ us ing__________

a fte r___________ c o u rse ________ him ____________ no_____________ s ix____________ u su a lly________

a fte rw a rd s cu rre n tly______ h im se lf________ n o b od y________ so_____________ uucp__________

again__________ d______________ his____________ non____________ so m e __________ v ______________

a g a in s t________ d e fin ite ly ______ h ith e r_________ none__________ s o m e b o d y va lue__________

a in 't___________ d e sc rib e d h o p e fu lly noone_________ s o m e h o w va riou s________

all_____________ d e sp ite ________ h ow ___________ no r____________ so m e o n e ve ry___________

a llow __________ d id____________ h o w b e it_______ n o rm a lly______ so m e th in g via____________

a llow s_________ d id n 't__________ h o w e ve r______ no t____________ so m e tim e v iz____________

a lm os t________ d iffe re n t_______ i_______________ n o th ing________ so m e tim e s vs_____________

a lo n e _________ do_____________ i'd_____________ nove l__________ s o m e w h a t w ______________

a long__________ do e s__________ i'll_____________ now ___________ so m e w h e re w an t__________

a lrea d y________ d o e s n 't________ i'm____________ no w h e re______ soon__________ w an ts_________

a lso___________ d o in g __________ i've____________ o______________ so rry__________ w as___________

a lthough_______ d o n 't__________ ie______________ o b v io u s ly sp e c ifie d______ w a sn 't_________

a lw ays________ done__________ if______________ o f_____________ sp e c ify________ w a y___________

am ____________ dow n__________ igno red________ o ff_____________ sp e c ify in g w e____________

am ong________ d o w n w a rd s im m e d ia te o ften__________ still____________ w e 'd___________

a m o n g s t______ du rin g _________ in______________ oh_____________ sub____________ w e 'll___________

an_____________ e______________ ina sm u ch ok_____________ such__________ w e 're__________

and___________ ea ch __________ inc____________ o ka y__________ sup____________ w e 've_________

a n o th e r_______ edu____________ indeed________ old____________ su re___________ w e lco m e______

any___________ eg_____________ in d ica te_______ on_____________ t_______________ w ell___________

anyb od y_______ e ig h t__________ ind ica te d______ on ce __________ t's_____________ w e n t__________

a n yh ow ________ e ith e r_________ in d ica te s______ one___________ take___________ w e re __________

a n yone________ e lse___________ in n e r__________ on e s__________ taken__________ w e ren 't________

an y th ing _______ e lse w h e re in so fa r________ o n ly___________ tell_____________ w h a t__________

a n yw ay________ e n o ug h ________ ins tead________ o n to ___________ tends__________ w h a t's_________

an yw a ys______ e n tire ly________ in to____________ o r_____________ th______________ w h a te ve r

anyw he re e sp e c ia lly inw ard_________ o th e r__________ than___________ w hen__________

apart__________ e t______________ is______________ o th e rs_________ th a nk__________ w hence_______

appea r________ e tc____________ isn 't___________ o th e rw ise th a nks_________ w h e n e ve r

ap p re c ia te eve n ___________ it______________ o u g h t__________ th a nx__________ w h ere_________

ap p ro p ria te e v e r___________ it'd_____________ o u r____________ th a t___________ w h e re 's_______

are____________ e ve ry__________ it'll_____________ ou rs___________ tha t's__________ w h e re a fte r
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aren 't__________ e ve ryb o d y it's_____________ o u rse lve s th a ts__________ w he re a s_______

around________ e ve ryo n e ______ its_____________ o u t____________ the____________ w h e re b y_______

as_____________ e ve ry th in g itse lf__________ o u ts id e ________ th e ir___________ w here in_______

as ide__________ e ve ryw h e re j_______________ o ve r___________ th e irs  _______ w he re u p o n

ask____________ ex_____________ ju s t____________ o ve ra ll________ them __________ w h e re ve r

ask ing_________ e xa c tly________ k______________ ow n___________ th e m se lve s w h e th e r_______

asso c ia ted e xa m p le _______ keep__________ _ _ P ______________ then___________ w h ich_________

a t_____________ e xce p t_________ ke p t___________ p a rticu la r th ence________ w h ile__________

a va ilab le______ f_______________ kn o w __________ p a rticu la r ly the re__________ w h ith e r________

aw ay__________ fa r_____________ kn o w s_________ pe r____________ th e re 's________ w ho___________

a w fu lly________ fe w ____________ know n_________ p e rhaps_______ th e re a fte r w ho 's__________

b______________ fifth ____________ I_______________ p laced________ th e re b y________ w h o e ve r______

be_____________ firs t____________ Iast____________ p lease________ th e re fo re______ w ho le_________

becam e_______ five ____________ la te ly__________ p lus___________ th e re in________ w hom _________

because_______ fo llo w e d _______ la te r___________ p o ss ib le _______ th e re s_________ w hose_________

becom e_______ fo llo w in g ______ la tte r__________ p re su m a b ly th e re u p o n w h y___________

becom es fo llo w s________ la tte rly________ pro b a b ly______ th e se __________ w ill____________

becom ing fo r_____________ le a s t__________ pro v id e s_______ th e y___________ w illing_________

been__________ fo rm e r_________ less___________ q______________ th e y ’d_________ w ish___________

be fore_________ fo rm e rly_______ Iest____________ que___________ they 'll__________ w ith___________

be fo rehand fo rth ___________ Iet_____________ qu ite __________ th e y 're________ w ith in_________

behind_________ fo u r___________ le t's___________ qv_____________ th e y 've ________ w ith o u t________

being__________ from ___________ Iike____________ r______________ th ink__________ w o n 't__________

be lieve________ fu rth e r_________ liked___________ ra th e r_________ th ird___________ w o n d e r________

be low _________ fu rth e rm o re Ilke ly__________ rd_____________ th is____________ w ou ld_________

bes ide_________ g______________ little___________ re_____________ th o rough______ w ou ld_________

bes ides_______ g e t____________ Iook___________ rea lly__________ th o ro u g h ly w o u ld n 't_______

b e s t___________ g e ts___________ lo o k in g________ rea so n a b ly those__________ x______________

be tte r_________ g e tting________ lo o ks__________ rega rd ing though________ ___ 1______________
be tw een_______ g iven__________ Itd_____________ reg a rd le ss th ree__________ yes____________

beyond________ g ive s__________ m______________ rega rds_______ th rough________ y e t____________

both___________ 9 ° _____________ m a in ly_________ re la tive ly______ th ro u g h o u t you____________

brie f___________ g o e s__________ m a n y__________ re sp e c tive ly th ru___________ yo u 'd __________

but____________ g o in g m a y___________ rig h t___________ th u s___________ you 'll__________

by_____________ go n e __________ m ayb e________ s______________ to_____________ yo u 're_________

c______________ g o t____________ m e____________ sa id___________ to g e th e r_______ y o u ’ve_________

c 'm on_________ g o tten _________ m ean__________ sa m e __________ too____________ yo u r___________

c's_____________ g re e tin g s______ m ea n w h ile sa w ___________ took___________ yours__________

cam e__________ h______________ m ere ly________ say____________ tow ard_________ y o u rse lf_______

can____________ had____________ m ig h t__________ say ing_________ tow ards_______ you rse lve s

ca n 't__________ h a d n 't_________ m ore__________ sa ys__________ tried___________ z______________

ca n n o t________ ha p pe n s_______ m o re o ve r se co n d ________ tries___________ ze ro ___________

can t___________ h a rd ly_________ m o s t__________ se co n d ly______ tru ly___________

cause_________ has____________ m o s tly_________ se e ____________ try_____________

causes________ h a sn 't_________ m uch__________ see ing________ try ing__________

certa in________ ha ve __________ m u s t__________ seem __________ tw ice__________

ce rta in ly_______ h a ve n 't________ m y____________ seem ed_______ tw o____________

cha n ge s_______ h a v in g _________ m yse lf________ se e m in g _______ u______________

c lea rly_________ he_____________ n______________ se e m s________ un_____________

co_____________ h e 's___________ na m e __________ seen__________ un d e r__________

com ___________ h e llo __________ n a m e ly________ s e lf____________ u n fo rtu n a te ly

com e__________ he lp___________ nd_____________ se lve s_________ un le ss_________

com es_________ h ence_________ n e a r___________ se n s ib le _______ u n like ly________

co n ce rn in g h e r____________ n e a rly_________ se n t___________ until___________


