
  به نام خدا
  

  مقدمه
درشبکه ي خودسازمان ده، از روش یادگیري رقابتی براي آموزش استفاده می شود و مبتنی بر مشخصه هاي 

سلولها در مغز انسان در نواحی مختلف طوري سازمان دهی شده اند که . خاصی از مغز انسان توسعه یافته است
براي نمونه، ورودیهاي حسی . ونددر نواحی حسی مختلف، با نقشه هاي محاسباتی مرتب و معنی دار ارائه می ش

  . با یک ترتیب هندسی معنی دار به نواحی مختلف مرتبط هستند... شنوائی و –المسه 
یا برخی مواقع به صورت  SOM(Self Organization Map)در یک شبکه ي خود سازمان ده که با 

SOFM(Self Organization Feature Map) ش گر در گره نشان داده می شود، واحد هاي پرداز
واحد ها در یک فرآیند یادگیري رقابتی . هاي یک شبکه ي یک بعدي، دو بعدي یا بیشتر قرار داده می شوند

محل واحدهاي تنظیم شده در شبکه به گونه اي نظم می یابد که . نسبت به الگوهاي ورودي منظم می شوند
لذا یک نقشه ي خود سازمان ده، . یجاد شودبراي ویژگیهاي ورودي، یک دستگاه مختصات معنی دار روي شبکه ا

یک نقشه ي توپوگرافیک از الگوهاي ورودي را تشکیل می دهد که در آن، محل قرار گرفتن واحدها، متناظر 
  .ویژگیهاي ذاتی الگوهاي ورودي است

، یادگیري رقابتی که در این قیبل شبکه ها بکار گرفته می شود بدین صورت است که در هر قدم یادگیري
واحدها براي فعال شدن با یکدیگر به رقابت می پردازند، در پایان یک مرحله رقابت تنها یک واحد برنده می 

این نوع از یادگیري را . شود، که وزنهاي آن نسبت به وزنهاي سایر واحدها به شکل متفاوتی تغییر داده می شود
ازمان ده به لحاظ ساختاري به چند شبکه هاي خودس. می نامند (Unsupervised)یادگیري بی نظارت 

  .دسته تقسیم می شوند که در ادامه با هر یک از آنها به صورت مختصري آشنا می شویم
  :شبکه هاي خودسازمانده داراي وزن ثابت) 1

در این دسته از شبکه ها وزن اتصاالت بر اساس اهداف مورد نظر در طراحی شبکه در حین طراحی مشخص می 
ها تغییر نمی یابد، یا به عبارت دیگر نیاز به مرحله ي آموزش ندارند در ادامه جهت آشنایی بیشتر شود و مقدار آن

  .با این گونه از شبکه ها با چند نمونه ي عملی آنها آشنا می شویم
  )MaxNet(شبکه ي ماکس نت) 1-1

  مقدمه
از آن تعیین بزرگترین هدف استفاده . معرفی گردید) Lippman(توسط لیپ من  1987شبکه فوق در سال 

ورودي به شبکه است یعنی در این شبکه پس از طی چند مرحله از طریق خروجی ها می توان ورودي بزرگتر را 
در ادامه (تشخیص داد، از این شبکه به عنوان زیر شبکه نیز می توان در ترکیب با شبکه هاي دیگر استفاده نمود

  ).نمونه اي از این ترکیب ارائه می شود



  
 MaxNetمدل ساختاري شبکه ي 

  
  ساختارشبکه

تابع فعالیت آنها به صورت . واحد ورودي داراي اتصاالت کامل و متقارن با وزن هاي ثابت هستند nدر این شبکه، 
  :ذیل می باشد
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  الگوریتم کار شبکه

]1,0[در فاصله ي مقادیر اولیه را مشخص می کنیم، مقداري براي  -0
n  اختیار می کنیم، مقادیر اولیه ي

  :را برابر ورودي ها قرار می دهیم، وزن ها را به فرم ذیل تعیین می کنیم) هاy(فعالیتها
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  را تکرار می کنیم 4الی  2دمهاي تا زمانیکه شرط خاتمه ارضاء نشده است ق -1
  بهنگام سازي مقادیر فعالیت -2
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  ,     j=1,...,m 
  :مقادیر فعالیت ذخیره شود -3

yjold=yjnew , j=1,...,m 



اگر بیش از یک واحد مقدار فعالیت غیر صفر دارد الگوریتم ادامه می یابد، در غیر این صورت الگوریتم خاتمه  -4
  .می یابد

  
  ) Mexican Hat Network(شبکه ي کاله مکزیکی) 1-2

  مقدمه
هدف از بکار بردن این شبکه، افزایش تمایز بین ورودي ها . توسط کوهونن ارائه شد 1989این شبکه در سال 

می باشد، در این شبکه هر واحد با وزن هاي مثبت به همسایه هاي همکار و با وزن هاي منفی به همسایه هاي 
  .رقیب واقع در الیه خود وصل می شود

  
  ام رسم شده  iمدل ساختاري شبکه ي کاله مکزیکی که اتصاالت فقط بري واحد 

  
  ساختار شبکه 

به صورت متقارن قرار دارند تشکیل  iنورون دیگر که در هر دو طرف نورون  R1با  iدر شبکه ي فوق هر نورون 
را  R1. نورون متقارن در دو طرف خود همسایگی رقیب تشکیل می دهد R2-R1همسایگی همکار می دهد و با 

براي نمونه در شکل فوق یک شبکه ي کاله مکزیکی . را کل همسایگی متصل می نامند R2همسایگی همکار و 
  . نشان داده شده است R2=2و  R1=1با 

تخصیص وزن ها نیز بدین گونه است که در همسایگی همکار وزن ها مقادیر مثبت دارند ولی در همسایگی 
با هم مساوي هستند  iرقیب وزن ها مقادیر منفی دارا می باشند، در ضمن وزن هاي متقارن متصل به هر واحد 



در ذیل به جزئیات تخصیص وزن . با هم برابر هستند iبه واحد  i-1و  i+1به عبارت دیگر وزن اتصال واحد 
  .ها و توابع فعالیت اشاره می شود

  :می باشد بدین گونه است که wi+k,iکه به فرم  iوزن اتصاالت وارد به واحد 
  ، وزن هاي مثبت k|≤R1|براي واحدهاي همکار ) الف
  ،وزن هاي منفی R1≤|k|≤R2براي واحدهاي رقیب ) ب

  :ذیل است به فرم tتابع فعالیت هر واحد در زمان 
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  الگوریتم کار شبکه

  و R1 ،R2  ،tmaxتعیین مقادیر اولیه ي پارامتر هاي  -0

0=oldy   , 
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  را ذخیره می کنیم oldyسیگنال خارجی را اعمال و مقادیر  -1
x=y , i=xold

iy ,i=1,...,n 
  را تکرار می کنیم 7الی  3قدم هاي  t<tmaxتا زمانیکه  -2
  :محاسبه ي خروجی هاي خطی واحدها -3
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  :تابع فعالیت زیر را اعمال می کنیم -4

yi=f(Ii) 

 
 
 

yi=min(ymax,max(0,Ii)) 



  :ذخیره می کنیم oldyخروجی ها را در  -5
yiold=yi ,i=1,...,n 

  افزایش شمارنده  -6
t=t+1 

  :آزمایش شرط خاتمه -7
  .ادامه دهیم در غیر این صورت الگوریتم خاتمه می یابد t<tmaxاگر 

  )Hamming Network(شبکه ي همینگ ) 1-3
  مقدمه

اولین تعریف مربوط به فاصله . قبل از شروع بحث راجع به شبکه ي همینگ باید با برخی اصطالحات آشنا شویم
برابر تعداد مولفه هاي دو بردار است که با هم  jSو  Xفاصله ي همینگ بین دو بردار . ی شودي همینگ م

میزان . تعریف بعدي مربوط به مفهوم میزان تشابه دو بردار است. نمایش داده می شود djمتفاوت هستند، که با 
پس با توجه به . نمایش می دهند ajتشابه دو بردار عبارتست از تعداد مولفه هاي برابر دو بردارکه آن را با 

  :تعاریف ارائه شده داریم
aj=n-dj 

آنگاه می توان روابط زیر را ارائه )  - 1و  1فقط حاوي مقادیر (اکنون اگر فرض کنیم که دو بردار دو قطبی باشند
  :نمود

n-jn=2a-j+aj=ajd-j=aX.jS , +0.5*n


i
iij xs

+0.5*n=0.5*X.jS=0.5*ja 
 

n/2
0.5*s1j

0.5*snj

aj

.

.
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Xn

X1

X0=1

 
  مدل ساختاري یک واحد از شبکه ي همینگ

 
در شبکه ي همینگ . بعد از ارائه ي توضیحات اولیه اکنون به بحث پیرامون هدف ارائه ي این شبکه می پردازیم

ورودي به  Xتعدادي از نورون ها شبیه شکل فوق، تعدادي بردار نمونه را ارائه می دهند و شبکه میزان شباهت 
این بزرگترین . را مشخص می کند Xبزرگترین خروجی شبیه ترین بردار نمونه به . هر یک را بدست می دهد

  .مشخص کرد MaxNetخروجی را می توان با استفاده از یک الیه شبکه ي 
  ساختار شبکه

همانگونه که در بخش باال اشاره شد این شبکه از دو بخش تشکیل یافته است، بخش اول که هر واحد آن معرف 
یک بردار می باشد که قصد مقایسه ي ورودي با آن را داریم و وزن اتصاالت آن نیز بر اساس تعاریف از قبل 



جهت تعیین بزرگترین  مشخص و تنظیم می شود، بخش دوم شبکه یک الیه ي شبکه ماکس نت است که
خروجی از بخش اول استفاده می شود و بدین طریق کار تشخیص شبیه ترین بردار به بردار ورودي انجام می 

  .شکل ذیل ساختار این شبکه را نمایش می دهد. گیرد

 
  مدل ساختاري شبکه همینگ

 
  الگوریتم کار شبکه

  :می گیریم  فرض اولیه ذیل را در نظر
n  :تعداد عناصر بردار ورودي  
m  :تعداد بردارهاي نمونه  
Sj  ،j=1,...,m  :بردار هاي نمونه  
  تعیین وزن هاي شبکه  بر اساس رابطه ي ذیل -0

wi,j=0.5sij ,i=1,...,n j=1,...,m 
  .را انجام می دهیم 4الی  2قدم هاي  Xبراي هر بردار  -1
  :محاسبه خروجی خطی واحدها -2


i

iijj xwny
2  ,j=1,...,m 

  تعیین مقادیر اولیه شبکه ماکس نت  -3



yj(0)=yi  j=1,...,m 
  الگوریتم ماکس نت انجام می شود -4
  
  کوهونن) الیه ي(شبکه ي )2

  مقدمه
. و قبل از آن و به مباحث خوشه بندي بی نظارت بر می گردد 1962ریشه ي قانون یادگیري کوهونن به سالهاي 

کریستف واندرمالزبرگ قانونی معرفی نمود مبتنی بر این ایده که مجموع وزن هاي مربوط به  70در دهه ي 
مبناي این ایده محدود بودن . ورودي ها در واحدهاي مختلف که از یک خروجی آمده اند بایستی ثابت باشند

موجود در خروجی مورد بحث و تقسیم شدن آن بین ورودي هاي مختلف متصل به این خروجی  ماده شیمیایی
  .بود

. استفن گراسبرگ ایده مالزبرگ را رد کرد و قانونی که در این بخش مطرح می شود را ارائه نمود 1976در سال 
یري بایستی ساختن یک کوهونن به این نتیجه ي مهم رسید که هدف این قانون یادگ 70اما در اواخر دهه ي 

  .را تشکیل می دهند، باشند که ارائه هاي هم احتمال یک تابع چگالی احتمال ثابت  iwمجموعه بردار 
داشته  با تابع چگالی احتمال  Xبایستی طوري خودرا تغییر دهند که براي هر بردار ورودي   iwیعنی بردارهاي 

  :باشیم
     

m
Xp 1)( 

  
,X به wi  نزدیکترین است به ازاء

i=1,2,...,m  
   

دوین دسینو تغییري  1987این ایده براي توابع چگالی احتمال یکنواخت به طور مطلوب کار می کرد، در سال 
در قانون کوهونن ایجاد نمود که مشکل مزبور را حل کرد اما هنوز به واسطه ي نقش مهم کوهونن در این زمینه، 

  .قانون را قانون کوهونن می گویند
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 مدل ساختاري شبکه ي کوهونن یک بعدي

  
 مدل ساختاري شبکه ي کوهونن دو بعدي

 
  

  ساختار شبکه
یک الیه کوهونن آرایه اي از نورون ها است به صورت یک بعدي، دو بعدي یا بیشتر است که نمونه اي از آن را 

  .در شکل فوق مشاهده می نمائید



  .تا وزن هاي خود را به صورت زیر محاسبه می کنند Xدر فاز یادگیري هر یک از واحدها فاصله ي بردار ورودي 
)iw,X=D(iI 

تابع سنجش فاصله است و می توان هر یک از توابع مرسوم براي سنجش فاصله را استفاده نمود، مثال  Dکه 
  فاصله ي کمان کروي

cos-)=1v,uD(   زاویه ي بین ،u  وv =  
واحدها با این محاسبه می خواهند بدانند . را می توان استفاده نمود )v-u)=|v,uD|یا فاصله ي اقلیدسی 

  . را دارند یا نه که این همان بخش رقابتی در اینگونه از شبکه ها می باشد xوزن به  نزدیکترین بردار
 1مربوطه برابر  iZواحد داراي نزدیکترین وزن به بردار ورودي، برنده این مرحله از رقابت خواهد بود که براي آن 

آنگاه قانون کوهونن که به صورت ذیل است براي به روز . ها برابر صفر خواهند بود Ziقرار داده می شود و سایر  
  :رسانی وزن ها استفاده می شود

i)zold
iw-X(+old

iw=new
iw ≤1,0< 
  :قانون فوق معادل قانون زیر است
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  مشکالت و راه حلها
یکی از مشکالت عمده در این نوع از شبکه ها آموزش آنها می باشد، در ادامه توضیحاتی در این رابطه ارائه می 

کاهش داده می شود تا  ، با پیشرفت یادگیر )0.8مثال (را بزرگ اختیار می کنیم در اوایل فاز یادگیري . گردد
ها  Xرسیده باشد با اعمال بردارهاي ورودي مختلف  یا کمتر از آن 0.1نهایتا در پایان یادگیري ممکن است به 

 iwهاي بیشتري قرار گیرند  Xدر فاز آموزش بردارهاي وزن ها به سمت آنها جذب می شوند و در جاهایی که 
هاي زیادي نیز تمرکز نمی  iwهاي زیادي قرار نمی گیرند  Xهاي بیشتري متمرکز می شوند و در جاهایی که 

  .یابند به این ترتیب الیه، وزنهاي خود را با تابع چگالی احتمال ورودیها تطبیق می دهند
با  Xخود را طوري تنظیم کنند که براي هر یک ورودي  iwهمانگونه که قبال اشاره شد می خواهیم بردارهاي 

تنها  )iwp(اما با قانون کوهونن . گردد m/1برابر  نزدیک باشد، iwبه  Xاحتمال اینکه  تابع چگالی احتمال 
در یک و تنها یک ناحیه متصل داراي هندسه ي ساده  می شود مانند حالتی که  m/1در حالت خاصی برابر 

  .ثابت یا تقریبا ثابت باشد
شرط برقرار باشد، آنگاه ممکن است با مشکل گیر افتادن بردارهاي وزن در نواحی ایزوله  )m)iwp/1پس اگر 

همچنین ممکن است یک بردار وزن خاص در یک . و عدم امکان حرکت آنها به نواحی مطلوب مواجه شویم
د و در این هاي ورودي در آن ناحیه نزدیکتر باشد و لذا همیشه آن بردار برنده شو Xناحیه همیشه به همه ي 

  .حالت وزنهاي همه ي واحدها اصالح نخواهند شد



البته چندین راه براي . واحدي که وزن هاي آن اصال اصالح نشود در این شبکه یک واحد مرده نامیده می شود
  .حل مشکل پیشنهاد شده است که در ادامه با برخی از آنها آشنا می شویم

  )Redial Sproting(روش رشد دادن شعاعی ) 1
=0old

iw    i         ,XβiXβ<<1    ,     
تدریجا بزرگ می شود تا اینکه سرانجام به یک می رسد و مشکل  βها را نیز به نزدیکی مبدا می بریم،  iXیعنی 

  .حل می شود اما یادگیري بسیار کند پیش می رود
  افزایش نویز) 2

ها  iXها نویز داراي توزیع ثابت با دامنه قوي اضافه می شود، به طوري که در ابتدا نویز بر  iXدر این روش به 
مشکل این روش نیز سرعت بسیار . غالب باشد با گذشت زمان نویز تضعیف می شود و یادگیري انجام می شود

  .پایین آن می باشد
  استفاده از همسایگی برنده) 3

احد برنده به تنهایی، وزنهاي واحدهاي همسایه واحد برنده را نیز اصالح می در این روش بجاي اصالح وزنهاي و
در ابتدا آموزش همسایگی را بسیار بزرگ در نظر می گیرند به طوري که تقریبا همه واحدها در آن جاي . کنیم
احی محلی اما با پیشرفت یادگیري شعاع همسایگی را تدریجا کوچک می کنیم تا در پایان آموزش به نو. گیرند

  .مجزا که نماینده کالسهاي مختلف ورودي هستند برسیم
  روش دسینو) 4

یک مکانیزم . در ادامه روشی که توسط دسینو براي حل مشکل آموزش شبکه مطرح شده است اشاره می شود
 وجدان در شبکه در نظر می گیریم در این حال سابقه برنده شدن واحدها نگهداشته می شود و اگر واحدي بیش

این روش در اکثر اوقات بسیار خوب عمل می کند، . دفعه برنده شود براي مدتی از رقابت خارج می شود m/1از 
  .پیاده سازي آن می تواند به صورت زیر انجام پذیرد

  .برنده می شود به صورت زیر محاسبه می شود iها نسبت زمانی که واحد  izپس از پایان رقابت و تعیین 
finew=fiold+β(zi-fiold) 

  :همچنین یک بایاس از رابطه زیر حساب می شود
bi=(1/m-finew) 

  :حال می گوئیم وزنهاي واحدي اصالح می شود که داراي کوچکترین فاصله
ib-)X,iw=D('D 

  .باشد
  می شود D'>Dمی شود و  bi<0: خیلی برنده شود  iاگر واحد 
  می شود D'<Dمی شود و  bi>0: خیلی کم برنده شود  iاگر واحد 

  :اجراء کار تعیین واحد برنده به چند صورت امکان پذیر است
  هاي مربوط به آنها را دریافت کند و تصمیم بگیرد که خود برنده است یا نه Iiهر واحد از سایر واحدها  -1
  بین واحدها اتصاالت جانبی بازدارنده تشکیل شود به طوري که تنها واحد برنده فعال بماند -2



  ها را دریافت کند و واحد برنده را اعالم نماید Iiد برنامه ریزي، همه ي یک واح -3
کمتر از  Iiواحد برنامه ریزي یک مقدار آستانه اي به همه واحدها ارسال کند اولین واحدي که داري فاصله  -4
T  باشد برنده حساب می شود مقدارT ابتدا صفر انتخاب می شود و سپس افزایش می یابد.  

  کار شبکه الگوریتم
  .اختیار می شوند، پارامترهاي همسایگی واحد برنده تعیین شود، نرخ یادگیري تعیین شود wi0مقادیر اولیه  -0
  .تکرار شود 8الی  2تا زمانیکه شرط خاتمه غلط است قدمهاي  -1
  .اجرا شود 5الی  3قدمهاي  Xبراي هر بردار ورودي  -2
  محاسبه شود Dفاصله  jبراي هر  -3

 
i

iij xwjD 2)()(
 

  .مینیمم است، تعیین می کنیم D(J)را که براي آن  Jاندیس  -4
  :هاiو براي کلیه  Jدر همسایگی  jبراي کلیه واحدهاي  -5

wijnew=(1-)wijold+xi 
  .را به هنگام در می آوریم نرخ یادگیري  -6
  .شعاع همسایگی را در زمانهاي مشخص کاهش می دهیم -7
  .خاتمه را آزمایش می کنیمشرط  -8

  چند نکته
  .می تواند به صورت خطی در طی آموزش کاهش یابد نرخ یادگیري ) 1
براي همگرا شدن الگوریتم ممکن است الزم شود که مجموعه ي آموزشی ما به دفعات متعدد به شبکه اعمال ) 2

  .شود
  شیوه هاي انتخاب همسایگی

  تعریف کنیم که از نظر بیولوژیکی نیز موجه باشد؟ همسایگی پیرامون نورون برنده را چگونه
در علم اعصاب مشخص شده است، که یک واحد فعال بر روي واحدهاي همسایگی نزدیک بیشتر از همسایه هاي 

 iیک همسایگی متقارن و کاهش یابنده هموار بافاصله از  iدور اثر می گذارد لذا بایستی همسایگی حول نورون 
  .باشد

  بعبراي مثال تا
2

2
,

2
, )( 

ijd

ij eXh



dو   

i,j = فاصله نورونj  از نورونi  
i|-=|jj,id , 2||ir-jr=||2

j,id 
 





)(, Xh ij

 
 

در فضاي خروجی هستند، و رابطه فوق میزان شرکت   jو  iبراي نشان دادن نورون هاي  jrو  irکه در آن 
  .همسایه ها در یادگیري را نشان می دهد

  :را به صورت زیر در نظر می گیرند از طرف دیگر اندازه ي همسایگی باید با زمان کاهش یابد لذا معموال 
1

0)( 
n

en


        ,n=0,1,...    که درآن0  و ثابت هستند.  

 
  شعاع همسایگی بزرگ در آغاز یادگیري



 
  کاهش شعاع همسایگی با گذر زمان

 
  :نرخ یادگیري نیز از رابطه ي ذیل استفاده می شودبراي تطبیقی کردن 

  .نرخ یادیگري با زمان باید کاهش یابد
2

0)( 
n

en


         وn=0,1,...     که0  و2 دو ثابت هستند  
  :در نهایت قانون تغییر وزن ها به صورت ذیل تبدیل می شود

(n))jw-X(n)()Xj,i((n)h(n)+jw(n+1)=jw 
  در مورد یادگیري شبکه توضیحات تکمیلی

I- در شبکه ي فوق یادگیري در دو مرحله انجام می گیرد که به قرار ذیل هستند:  
  ) Ordering-مرتب شدن(فاز خودسازمان دهی) 1

مثال (با تغییرات اساسی الزم وزنها در این فاز مرتب می شوند، این کار شاید هزار دور تکرار الگوریتم را طلب بکند
  )کرار الگوریتمدور ت 1000با 

  .مسئله ي دیگر در این فاز انتخاب پارامترهاي مورد نیاز براي یادگیري است
  برسد، 0.01شروع شود و به  0.1می تواند با  

0=0.1  ,2=1000 
اندازه همسایگی ابتدا به گونه اي انتخاب می شود که تقریبا همه واحدها در همسایگی باشند سپس تدریجا 

  .در پایان فاز مرتب شدن به واحد برنده یا واحد برنده و چند همسایه اش برسدکوچک می شود تا 

0=0 ,  شعاع نقشه

1 log
1000


 

 



  )Tuning(فاز همگرائی ) 2
برابر تعداد واحدهاي نقشه  500این فاز براي تنظیم دقیق نقشه است، تکرار الگوریتم در این فاز عموما حدود 

همسایگی در این . در نظر نظر گرفته می شود 0.01براي تمام فاز کوچک و ثابت مثال  (n)در این فاز . است
  .فاز در ابتدا شامل واحد برنده و چند همسایه آن می شود که سپس به تدریج به خود واحد برنده می رسد

  
II-  نگاشت حاصل از شبکهSOM  به این ترتیب است:  

:XA 
فضاي  Aفضاي پیوسته ورودي یا داده ها است و همچنین  Xنگاشت ویژگی غیر خطی است و  که در آن 

ارائه می شود تقریب خوبی از  Aدر فضاي  }iw{که با مجموعه ي  نگاشت ویژگی . گسسته خروجی است
  .است Xفضاي ورودي 

  
III-  نقشه ي محاسبه شده باSOM  از نظر توپولوژیکی مرتب شده است، یعنی مکان یک نورون در نقشه

  .متناظر یک قلمرو ویژگی مشخص الگوهاي ورودي است
هر وزن با یک دایره کوچک نشان داده می شود . نشان داده می شود xنقشه ي ویژگی معموال در فضاي ورودي 

  .شوند و این دوایر براي نورون هاي مجاور با خط به یکدیگر وصل می
  
IV- اگر توپولوژي یک بعدي باشد و ورودي دو بعدي شبکه با پیچ و خم سعی می کند آن را بپوشاند.  
V- این نوع از شبکه ها بسیار پر کاربرد هستند.  

  SOMبرخی انواع تغییر یافته ي 
ه از تغییرات در بعد از آشنا شدن با مبانی این شبکه و برخی از انواع آن در ادامه لیستی از شبکه ي حاصل شد

  .که به ضرورتهاي کاري مختلف انجام گرفته اند، ارائه می گردد SOMنوع اولیه ي 
  

  توضیحات  نام  ردیف

1  
SOM for structured 

data  
(SOMSD)  

با اتصاالت بازگشتی است، که از آن جهت  SOMنوعی از 
  کاربردهاي تحلیل توالی ها استفاده می شود

2  
Recursive SOM 

 (RecSOM) 
 

یک شبکه هاي عصبی با اتصاالت پس خور داراي تاخیر زمانی، که 
با ترکیب ورودي هاي جاري و فعالیتهاي گذشته به صورت تلویحی 

  .نمایش دهنده ي زمان می باشند

3  temporal Kohonen map 
 (TKM) 

با اتصاالت بازگشتی که فعالیت هر واحد به عنوان  SOMنوعی از 
تابع ساده اي از بردارهاي ورودي تعریف می شود که توسط 

Chappell  و Taylor پیشنهاد شده است  



4  
general SOM for 

structured data  
(GSOMSD) 

  می باشد SOMSDو  RecSOM ،TKMیک مدل عمومی براي 

5  Merge SOM  
(MSOM) 

  می باشد که از ترکیب معماري یادگیري SOMیک نوع دیگر از 
 noise-tolerant  با مدلهاي قبلی ایجاد شده است  

6  Recurrent SOM  
(RSOM)  

می باشد که از آن جهت  feedbackبا  SOMیک نوع دیگر از 
 Koskelaتحلیل هاي وابسته به توالی استفاده می شود و توسط 

  پیشنهاد شده است

7  
Batch-Learning Self-

Organizing Map  
BLSOM)( 

که تاثیر ترتیب را  SOMدر ) Batch(استفاده از آموزش دسته اي 
  از ورودي ها حذف می کند

8  PicSOM 
می باشد که جهت بازیابی محتوایی تصاویر  TS-SOMیک نوع 

  استفاده شده است

9  WEBSOM 
است که از آن جهت داده کاوي هاي متنی  SOMیک نوع از 

  استفاده می شود

10  
Tree Structured 
Self-Organizing Map 

TS-SOM 

یک الگوریتم کوانتیزاسیون برداري بر مبناي درخت است که در 
  استفاده می شود SOMآن از 

  
  

  SOMبرخی کاربردهاي شبکه هاي 
البته، کاربردهاي آن بسیار زیاد می باشد . می پردازیم SOMدر این بخش به برخی از موارد استفاده شبکه هاي 

ولی در اینجا به برخی از آنها پرداخته می شود، که در مورد هر کدام نیز مرجع مورد استفاده نیز جهت مطالعه 
  .ي بیشتر معرفی گردیده است

به جهت زیاد  در مواردي که) Remote Sensing(در سنجش از راه دور SOMاستفاده از شبکه ي  -الف
بودن دقت سنسورهاي تصویر گیري با داده هاي با ابعاد زیاد مواجه می شویم بکار می رود، که این کاربرد در 

  بخش
 Extensions and Modi_cations of the Kohonen-SOM and Applications 

in Remote Sensing Image Analysis  از کتابSOM  نوشته يThomas Villmann  به
  .ارائه شده است SOMت مفصل به همراه اصالحات انجام گرفته در ساختار اولیه ي صور

  
-Multiple Self  که در مقاله ي  SOMتشخیص نفوذ غیر مجاز، با استفاده از شبکه ي  -ب

Organizing Maps for Intrusion Detection نوشته يBrandon Craig 

Rhodes, James A. Mahaffey, James D. Cannady ارائه شده است.  



  
 Modeling largeرشد کننده که در مقاله ي   SOMمدلسازي شبکه هاي غشائی بزرگ با استفاده از  -ج

cortical networks with growing self-organizing maps  نوشته يJames 

A. Bednar, Amol Kelkar, and Risto Miikkulainen به آن پرداخته شده است  
  
 An newبراي حل مسئله ي معروف فروشنده ي دوره گرد که در مقاله ي  SOMشبکه ي  استفاده از -د

self-organizing maps strategy for solving the traveling salesman 
problem  نوشته يYanping Bai a,*, Wendong Zhang a, Zhen Jin  که در

Chaos, Solitons and Fractals 28 (2006) 1082–1089  چاپ رسیده است، به آن به
  .اشاره شده است

  
 Self-Organizingکه در مقاله ي  SOMNتخمین چگالی احتمال با استفاده از شبکه هاي  -و

Mixture Networks for Probability Density Estimation  نوشته يHujun 

Yin and Nigel M. Allinson  که درIEEE TRANSACTIONS ON NEURAL 

NETWORKS, VOL. 12, NO. 2, MARCH 2001 به چاپ رسیده است، به آن پرداخته می شود.  
  
 Data Miningکه در مقاله ي   RecSOMدر توالی ها با استفاده از ) Data mining(داده کاوي  -ن

on Sequences with recursive Self-Organizing Maps  نوشته يSebastian 

Blohm به آن اشاره شده است.  
  
 Self-organizingبراي تکثیر داده هاي ادغامی به صورت غیر خطی که در مقاله ي  SOMاستفاده از  -ه

map learning nonlinearly embedded manifolds  نوشته يTimo Simila  که در
Information Visualization (2005) 4, 22–31  به چاپ رسیده است، مورد بحث قرار

  .گرفته است
  
 Recurrent SOMبراي تخمین سري هاي زمانی که در مقاله ي  Recurrent SOMه از استفاد -ي

with Local Linear Models in Time Series Prediction  نوشتهTimo 

Koskela, Markus Varsta, Jukka Heikkonen به آن اشاره شده است.  
.  
.  
.  



  
 .ع اصالح شده ي آن انجام می گیردو کاربردهاي بسیار دیگروجود دارند که با این شبکه و انوا

  
  Matlabنحوه ي پیاده سازي این نوع از شبکه در مجموعه ي 

نرم افزار مطلب، یکی از نرم افزارهاي قوي و جامع در ارتباط روشهاي یادگیري، از جمله شبکه هاي عصبی می 
د داریم توضیحات مختصري در در این بخش قص. باشد که براي بسیاري از کابردها می توان از آن استفاده نمود

  .در این نرم افزار ارائه نمائیم SOMارتباط با نحوه ي پیاده سازي شبکه هاي 
  :ساختار الیه ي رقابتی که در نرم افزار مطلب از آن استفاده می شود به فرم ذیل می باشد

  
  :براي ساخت یک شبکه ي عصبی رقابتی به فرم ذیل عمل می شود

  .استفاده می شود newcبرا این کار از دستور 
net = newc(PR,S,KLR,CLR) 

قرار می گیرد و پارامترهاي ورودي آن عبارتند  netبعد از اجراي دستور شبکه ي ایجاد شده در متغیر خروجی 
تعداد ورودي ها بوده و براي هر ورودي دو مقدار حداقل و  Rمی باشد که در آن  R*2که یک ماتریس  PRاز 

پیش (نرخ یادگیري کوهونن  KLRبیانگر تعداد نورونها می باشد، پارامتر  Sحداکثر را نمایش می دهد، پارامتر 
پیش فرض برابر ( Coscienceنرخ یادگیري  CLRرا نشان می دهد و در نهایت پارامتر )  0.01فرض برابر 

  :در ذیل نمونه اي از اجراي تابع ارائه شده است. ارائه می کندرا ) 0.001
p = [.1 .8  .1 .9; .2 .9 .1 .8]  

p =  
0.1000    0.8000    0.1000    0.9000  
0.2000    0.9000    0.1000    0.8000 

net = newc([0 1; 0 1],2); 
جاد می شود، به صورت پیش فرض وزن داراي دو نورون با دو ورودي ای SOMبا اجراي تابع فوق یک شبکه ي 

مقداردهی اولیه می شود، که برابر مرکز محدوده ي دو ورودي شبکه  midpointاتصاالت با استفاده از تابع 
  تنظیم می گردد

wts = net.IW{1,1}  



wts =  
    0.5000    0.5000  
    0.5000    0.5000 
استفاده می شود که براي شبکه ي باال به  initconنیز از تابع  Biasesبراي مقداردهی اولیه ي مقادیر 
  :صورت ذیل مقدار دهی می گردد

biases =  
    5.4366  
    5.4366 

بعد از ایجاد شبکه براي آموزش آن از توابع متفاوتی می توان استفاده نمود، از جمله این توابع عبارتند 
ام  iبه روز رسانی وزن ها در آن براي واحد که بر اساس قانون یادگیري کوهونن عمل می کند و  LearnKاز

  :که برنده است به صورت ذیل انجام می گیرد

 
استفاده می شود که استفاده از این قانون به  learnconنیز از قانون یادگیري  Biasبراي تعیین مقادیر 

نوعی پیاده سازي الگوریتم وجدان پیشنهادي دسینو می باشد که براي پرهیز از ایجاد نورون هاي مرده استفاده 
بعد از آشنایی با توابع مورد استفاده جهت آموزش شبکه در ادامه با نحوه ي آموزش شبکه آشنا می . می شود

 Pاستفاده می شود که در آن  net2=train(net1,p)شبکه ایجاد شده از دستور  براي آموزش. شویم
البته، برخی پارامتر هاي . نیز شبکه ي آموزش داده شده است net2همان بردارهاي ورودي آموزشی هستند و 

که تابع آموزش را تعیین می کند و به صورت پیش  net.trainFcnقابل تنظیم نیز وجود دارد از جمله 
که جهت تنظیم تعداد  net.trainParam.epochsمی باشد در ضمن پارامتر  trainrفرض برابر 

در پایان بعد از آموزش نیز جهت آزمایش شبکه نیز می توان از . ها از آن استفاده می شودEpochحداکثر 
  .استفاده نمود a=sim(net,p)دستور 

که در باال مختصري مورد بررسی قرار گرفتن دستور دیگري نیز وجود دارد که شبکه ي   newcوه بر دستور عال
SOM دیگري را با قابلیهاي بیشتر ایجاد می کند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.  

  :این شبکه جدید داراي ساختار ذیل می باشد

  



  فاده می شوداست newsomبراي ایجاد این شبکه از دستور 
net = newsom(PR,[D1,D2,...],TFCN,DFCN,OLR,OSTEPS,TLR,TND) 

بعد از اجراي تابع فوق نیز، شبکه ي ایجاد شده در خروجی ارائه می گردد، و پارامترهاي ارسالی به تابع عبارتند 
مقدار حداقل و تعداد ورودي ها بوده و براي هر ورودي دو  Rمی باشد که در آن  R*2که یک ماتریس  PRاز، 

تابع توپولوژي مورد استفاده  TFCNام را نشان می دهد، iاندازه ي الیه ي بـعد  Diحداکثر را نمایش می دهد، 
 Orderingنرخ یادگیري در فاز  OLRتابع فاصله ي مورد استفاده را نشان می دهد،  DFCNرا نشان می دهد، 

 TLRمرحله ي مرتب سازي را نشان می دهد، ) Steps(گامهاي  OSTEPSیا مرتب سازي را نشان می دهد،  
فاصله ي همسایگی در مرحله  TNDیا همگرایی را نشان می دهد و در نهایت  Tuningنرخ یادگیري مرحله ي 

در ادامه برخی از توضیحات تکمیلی در ارتباط با پارامترهاي ارسالی به تابع ارائه . ي همگرایی را نشان می دهد
  .می شود

عصبی ایجاد شده می توان از انواع مختلفی توپولوژي استفاده نمود، توپولوژیهاي قابل تعریف عبارتند  براي شبکه
  :از
1 (Gridtop که به فرم ذیل است.  

  
2 (Hextop که به فرم ذیل است.  



  
3 (Randtop که به فرم ذیل است.  

  
اولین آنها تابع . همچنین چهار نوع تابع فاصله ي مختلف وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرند

dist  است که همان فاصله ي اقلیدسی می باشد، دومی تابعlinkdist  می باشد که عبارتست از تعداد
دیگر برسیم که قصد تعیین فاصله ي اتصاالت یا مراحلی که باید در توپولوژي طی شود تا از یک نورون به نورون 

 gridاست که شکل ذیل نحوه ي محاسبه ي آن را در توپولوژي  boxdistبین آن دو را داریم، سومی تابع 
را محاسبه می  manhattanمی باشد که همان فاصله  mandistنشان می دهد، چهارمین و آخرین آنها 

  .نماید



  
. ه موثر می باشند که در ادامه به توضیح مختصري از آنها می پردازیمسایر پارامترهاي ارسالی در آموزش شبک

ارائه شد، این شبکه به پیشنهاد آقاي کوهونن در دو مرحله  SOMهمانگونه که در بخش توضیحات شبکه ي 
است که در آن سعی می شود با قدم هاي بزرگ یک  Orderingآموزش داده می شود، در مرحله ي اول فاز 

که نرخ یادیگري این فاز است  OLRدر وزن همه ي نورون ها ایجاد شود از این رو پارامترهاي ترتیب کلی 
مقدار کوچکتري را دارا  TLRو در مرحله ي بعد که مرحله ي همگرایی است، ) 0.9(معموال مقدار بزرگی است 

. ر وزن ها ایجاد می شودتا با تغییرات کوچک در وزن ها به نوعی تنظیم نهایی و دقیق تري د) 0.02(می باشد 
 .استفاده می شود trainبراي آموزش این شبکه نیز از دستور 

  چند مثال پیاده سازي از این نوع شبکه
در این بخش چند نمونه از پیاده سازي هاي انجام گرفته براي این شبکه با نرم افزاهاي مختلف ارائه می شود، در 

  .مطلب ارائه می گرددابتدا پیاده سازیی جامع در نرم افزار 
  .در ذیل واسط گرافیکی طراحی شده ارائه شده است



  
همانگونه که در واسط آن مشخص است، از طریق این پیاده سازي می توان همه ي حاالت قابل پیاده سازي در 

نمود، نرم افزار مطلب را به همراه پارامتر هاي مختلف آن آزمایش کرد و نتایج را به صورت گرافیکی مشاهده 
  .براي نمونه در ادامه یک مثال از اجراي آن ارائه می شود

  



در اینجا نمونه هاي آموزشی به صورت ستاره هاي سبز رنگ و از طریق ماوس انتخاب شده اند، در ادامه با 
استفاده از دو روش مختلف دو شبکه ي مختلف را با استفاده از این نتایج آموزش می دهیم و سپس با توجه به 

  .مقدار وزن هاي نورون ها، مکان آنها را در تصویر مشخص می کنیم

  
در ضمن، پارامترهاي استفاده شده در شبکه هاي ایجاد شده همان هایی است که در واسط گرافیکی مشخص 

  .می باشند

  
  



  

  
 
  
 
 
  

 somبرنامه نوشته شده براي کالسترینگ داده ها با استفاده از شبکه عصبی 
%% Initialization 
clear ; close all; 
%clf; shg; 
  
  
%% =========== Step 0: Loading and Visualizing Image Randomly 
============= 

  در گام اول باید داده ها را بارگزاري نمود 
load Aggregation.txt; 
train_data = Aggregation(:,1:2); 
y = Aggregation(:,3); 

  راي کالس هاي مختلفی استاین داده دا 
 کالس، کار را بررسی می کنیم 2در ابتدا با 

b=(y==1 | y==2); 
y=y(b); 
train_data=train_data(b,:); 
%plotData(train_data,y); 
% dataRow is the number of training example 
% dataCol is the number of features in each training example 
[dataRow, dataCol] = size(train_data); 
  
%% =========== Define the SOM Architecture 
================================ 
% Determine the number of rows and columns in the self-
organizing map 

 .کرد اکنون باید شبکه را طراحی و وزن دهی اولیه نمود و در طی مراحل مختلف به روزرسانی
somRow = 20; 
somCol = 20; 
  
% Number of iteration for convergence 

 تعداد کل مراحل، براي همگرایی
Iteration = 10000; 
  



%%=========== Parameter Setting For SOM 
=================================== 
% Initial size of topological neighbourhood of the winning 
neuron 

 SOMتنظیمات براي شبکه 
width_Initial = 15; 
  
% Time constant for initial topological neighbourhood size 
t_width = Iteration/log(width_Initial); 
  
% Initial time-varying learning rate 
learningRate_Initial = 1; 
  
% Time constant for the time-varying learning rate 
t_learningRate = Iteration; 
 
%% =========== Step 1: Initialize The Weight Of Neurons Randomly  
========= 
fprintf('\nInitializing The Weight Of Neurons Randomly ...\n') 
% Initial weight vector of neuron 
% somMap = randInitializeWeights(somRow,somCol,dataCol); 

  تعیین وزن هاي اولیه شبکه به صورت تصادفی
somMap=rand(somRow,somCol,dataCol)*40; 
% Plot the training data 
  
  
l=0; 
%% =========== Step 2: Training SOM Iteratively  
========================== 
  
for t = 1:Iteration 
    %     t 
    % Size of topological neighbourhood of the winning neuron at 
the 
    % iteration of i 
    width = width_Initial*exp(-t/t_width); 
     
    width_Variance = width^2; 

  محاسبه همسایگی با استفاده از فرمول زیر
neighborhood=exp(-d^2/2*variance^2) 
 
 
    % The time-varying learning rate at the iteration of i 
    learningRate = learningRate_Initial*exp(-t/t_learningRate); 
     



     
    % Prevent learning rate become too small 
    if learningRate <0.025 
        learningRate = 0.1; 
    end 
     
     
    %% ================= The Competitive Process  
========================= 
    % Compute the Euclidean distance between each neuron and 
input 
    [euclideanDist, index] = findBestMatch( train_data, somMap, 
somRow, ... 
        somCol, dataRow, dataCol ); 

 محاسبه فاصله بین نرون ها و داده ها    
    % Find the index of winning neuron 
    [minM,ind] = min(euclideanDist(:)); 
    [win_Row,win_Col] = ind2sub(size(euclideanDist),ind); 

 محاسبه نزدیکترین نرون به داده ها و انجام عملیات رقابتی    
    %% Return the index of winning neuron 
    %% ================= The End of Competitive Process  
================== 
     
     
     
    %% ================= The Cooperative Process  
========================= 
    % Compute the neighborhood function for each neuron 
    neighborhood = computeNeighbourhood( somRow, somCol, 
win_Row, ... 
        win_Col, width_Variance); 

 محاسبه همسایگی براي هر نرون    
    %% Return the lateral distance between each neuron and 
winning neuron 
    %% ================= The End Of Cooperative Process  
================== 
     
     
     
    %% ================= The Adaptive Process  
============================ 
    % Update the weight of all the neuron on the grid 

  به روز رسانی وزن ها با استفاده از فرمول زیر
W(t+1) = W(t)+learningRate*neighborhood*(input-W(t)) 

 



    somMap = updateWeight( train_data, somMap, somRow, somCol, 
... 
        dataCol, index, learningRate, neighborhood); 
     
    %% ================= The End Of Adaptive Process  
===================== 
     
     
    %% ========== Illustrate The Updated Clustering Results  
============== 
    % Weight vector of neuron 
    dot = zeros(somRow*somCol, dataCol); 
    % Matrix for SOM plot grid 
    matrix = zeros(somRow*somCol,1); 
    % Matrix for SOM plot grid for deletion 
    matrix_old = zeros(somRow*somCol,1); 
     
     
    ind = 1; 
     
    % Retrieve the weight vector of neuron 
    for r = 1:somRow 
        for c = 1:somCol 
            dot(ind,:)=reshape(somMap(r,c,:),1,dataCol); 
            ind = ind + 1; 
        end 
    end 

 مرحله 1000ترسیم شبکه پس از هر     
    % Plot SOM 
    if rem(t,1000)==0 | t==1 
        %     figure 
        l=l+1; 
        plotData(train_data, y); 
        hold on; 
        f1 = figure(l); 
        set(f1,'name',strcat('Iteration 
#',num2str(t)),'numbertitle','off'); 
         
        for r = 1:somRow 
            Row_1 = 1+somRow*(r-1); 
            Row_2 = r*somRow; 
            Col_1 = somRow*somCol; 
             
            matrix(2*r-1,1) = 
plot(dot(Row_1:Row_2,1),dot(Row_1:Row_2,2),'--
ro','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','g','MarkerFaceColor','g','M
arkerSize',4); 



            matrix(2*r,1) = 
plot(dot(r:somCol:Col_1,1),dot(r:somCol:Col_1,2),'--
ro','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','g','MarkerFaceColor','g','M
arkerSize',4); 
             
            matrix_old(2*r-1,1) = matrix(2*r-1,1); 
            matrix_old(2*r,1) = matrix(2*r,1); 
             
        end 
        pause(.1) 
        %     % Delete the SOM plot from previous iteration 
        %     if t~=Iteration 
        %         for r = 1:somRow 
        %             delete(matrix_old(2*r-1,1)); 
        %             delete(matrix_old(2*r,1)); 
        %             drawnow; 
        %         end 
        %     end 
    end 
     
    %% =================== The End Of Illustration  
======================= 
end 
  

  :نتایج شبیه سازي 



  
  مشاهده می شود که وزن هاي اولیه به صورت کامال تصادفی انتخاب شده اند
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  .تکرار نرون ها تقریبا در دو جهت پخش شده اند ولیکن هنوز با جواب نهایی فاصله زیادي دارند 3000بعد از 
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  .تعداد زیادي نرون در وسط وجود داردتکرار نرون ها به خوبی پخش شده اند ولی هنوز  6000پس از 
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به کناره ها رفته و پخشش داده ها را نمایش داده و به سمت داده ها تکرار، نرون هاي وسط نیز  10000پس از 

  .متمرکز شده اند
  . کالس آزمایش نمود و همچنین تعداد نرون ها را نیز بیشتر کرد 7اکنون می توان با 
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  7تعداد کالس ها ،  50*  50تعداد نرون ها 

  
  

  تعداد نرون ها زیاد است و به صورت تصادفی پخش شده اند
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تکرار تا حدودي شکل گرفته اند و مسیر آنها مشخص شده است ولیکن فاصله زیادي با جواب  3000پس از 

  نهایی دارند زیرا که مثال نرون ها به سمت داده هاي زرد نرفته اند
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که نرون ها جهت دهی بهتري دارند ولیکن تکلیف نرون هاي وسط هنوز به مشخص است تکرار  7000پس از 

  .خوبی مشخص نیست
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تکرار می توان دید که محدوده بین داده ها نرون هاي بسیار کمی دارندو اکثر نرون ها به سمت  1000پس از 

 .داده ها هدایت شده اند
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