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MÓZG i KLASYFIKACJA
 Wykonuje codziennie wiele zadań klasyfikacji

 Klasyfikacja jest niezbędnym czynnikiem poznawczym

 Zdolność klasyfikacji decyduje o uogólnianiu i inteligencji

Klasyfikacja ASONN 
umożliwia 

wykorzystanie 
skojarzeniowych 
procesów oraz 

wartościowanie cech 
pod względem ich 

przydatności w procesie 
dyskryminacji wzorców 

różnych klas.

Umożliwia wysokiej 
jakości klasyfikację 

i uogólnianie!



Aktywna reprezentacjA danych umożliwia szybką klasyfikację

Pamięci komputerowe
przechowują dane:

 względnie bezpiecznie,

 pasywnie.

PASYWNA STRUKTURA DANYCH
WYMAGAJĄCA ALGORYTMÓW

ASOCJACYJNA STRUKTURA AKTYWNIE REPREZENTUJĄCA DANE I ICH ZWIĄZKI
DZIĘKI NEURONOWYM REAKTYWNYM MECHANIZMOM ICH REPREZENTACJI

Systemy skojarzeniowe
reprezentują dane:

 zagregowane,

 aktywnie.



AGDS asocjacyjna grafowa struktura danych 



AGDS
asocjacyjna grafowa struktura danych 



AGDS - asocjacyjna grafowa struktura danych 



Struktura AGDS i AANG dla całego zbioru Irys z ML Repository



KORELACJE  I  DYSKRYMINACJA
 Korelacje występują pomiędzy podobnymi wzorcami, tzn. wzorcami 

zawierającymi takie same lub podobne składowe, które je definiują.
Na poniższym rysunku wzorzec 7 jest mocno skorelowany z wzorcem 10
oraz słabiej skorelowany z wzorcem 13 (biorąc pod uwagę tylko takie 
same cechy je definiujące). Korelacje utrudniają dyskryminację.

 Dyskryminacja to proces wyznaczania takich cech lub ich kombinacji, 
które z punktu widzenia celu
umożliwiają rozróżnienie
poszczególnych wzorców
od siebie nawzajem, np.:
Cecha s-le o wartości 5,9 umożliwia
odróżnienie wzorca 7 od wzorców
10 i 13, dyskryminując je.

 Z punktu widzenia klasyfikacji
interesuje nas możliwość
dyskryminacji wzorców
należących do różnych klas
za pomocą możliwie dużej ilości cech je odróżniających!



Budowa klasyfikator ASONN dla zbioru Iris z ML Repository

Rozpoczynamy od określenia korelacji pomiędzy wzorcami uczącymi różnych klas.



KORELACJE wzorców klasy 3 (Virginica) z wzorcami klas 1 i 2

Najpierw dla każdego neuronu 
wzorca SN w grafie AANG 
obliczany jest stopień jego 
korelacji obcej, tzn. korelacji z 
wszystkimi neuronami 
wzorców innych klas.



KORELACJE  UTRUDNIAJĄCE  DYSKRYMINACJĘ

AANG



INFORMACYJNA  SIŁA  ASOCJACYJNYCH  POŁĄCZEŃ



AANG – Aktywny Asocjacyjny Graf Neuronowy dla zbioru Iris



Określenie dyskryminatywnych kombinacji przedziałów lub podzbiorów 

wartości dla poszczególnych atrybutów oraz dyskryminowanych klas



Określenie dyskryminatywnych kombinacji przedziałów lub podzbiorów 

wartości dla poszczególnych atrybutów oraz dyskryminowanych klas



WAGI ZALEŻNE OD ILOŚCI KORELACJI Z NEURONAMI KLAS

Bardziej skorelowane cechy
przyjmują mniejsze wagi.

Bardziej reprezentatywne cechy
przyjmują większe wagi.



ASONN określenia wag połączeń

 Wagi heterogenicznicznych wzajemnych połączeń synaptycznych 
pomiędzy neuronami receptorycznymi VN i neuronami wzorców SN:

 VNy poprzez te połączenia asocjacyjnie definiują SN, reprezentujące
niezduplikowane wzorce uczące.

 Wagi heterogenicznicznych wzajemnych połączeń synaptycznych 
pomiędzy neuronami wzorców SN i neuronami klas:



ASONN określenie stopnia dyskryminacji kombinacji

 Każda kombinacja posiada maksymalnie taką dyskryminatywność, 
jaka wynika z najmniejszej dyskryminatywności wszystkich 
reprezentowanych przez nią wzorców:

 W trakcie działania algorytmu poszerzającego zakres przedziałów 
lub podzbiorów kombinacji wykorzystano skonstruowane 
współczynniki zachwaszczenia kombinacji „weeds”
przez połączenia z neuronami wzorców innych klas:



ASONN i współczynniki reprezentatywności

 Dla określenia stopnia reprezentatywności kombinacji i 
ukierunkowania procesu ich poszerzania w celu reprezentacji 
jak największej ilości wzorców jednej klasy posłużono się 
współczynnikami definiującymi stopień reprezentatywności 
takich przedziałów lub podzbiorów wartości cech „seeds”:



ASONN i kierunki poszerzenia przedziałów kombinacji

 Ze względu na hybrydową realizację algorytmów ASONN i 
konieczność sekwencyjnego prowadzenia obliczeń, wykorzystano 
współczynniki określające, na ile opłaca się poszerzać dany 
przedział wartości dla określonego atrybutu w daną stronę: 



ASONN wyznaczanie kierunków poszerzania przedziałów



ASONN wyznaczanie wag definiujących kombinacje

 Za rozmycie przedziałów wartości odpowiedzialna jest 
funkcja ściętego kapelusza Gaussa:



Ścięty kapelusz Gaussa

 Ścięty kapelusz Gaussa służy do rozmywania zakresu 
reprezentowanych danych (np. przez receptor) – funkcja 
wyznaczona na podstawie funkcji Gaussa ze ścięciem w jego 
punktach przegięcia:



Inicjacja tworzenia kombinacji.

Rozpoczynamy od wzorców

najbardziej skorelowanych!

Tutaj od wzorca R7



ASONN dodawanie VNów i SNów do kombinacji K1 i redukcja wymiaru:

4 wzorce



Struktura 

połączeń

i finalny

klasyfikator

Tworzenie neuronów przedziałów RN i neuronów kombinacji KN w grafie neuronowym AANG



Uproszczona struktura asocjacyjnego klasyfikatora 

ASONN dla zbioru Irysów
AANG



ASONN – Associative Self-Optimizing Neural Network

Określając najbardziej dyskryminatywne kombinacje przedziałów i podzbiorów 
wartości dla poszczególnych atrybutów można uprościć strukturę grafu:



Zbieżność klasyfikatora ASONN
 Klasyfikator ASONN budowany jest na podstawie szybkiej analizy 

podobieństw wzorców uczących i wyznaczania dyskryminatywnych
kombinacji cech je definiujących.

 Nie mamy tutaj więc do czynienia z żadną funkcją błędu, którą 
moglibyśmy minimalizować.

 Metoda budowy klasyfikatora ASONN znajduje jeden z możliwych 
zbiorów takich dyskryminujących wszystkie niesprzeczne wzorce 
uczące kombinacji.

 Można sterować preferencjami odnośnie wyboru atrybutów,
co wpływa na dobór tych kombinacji.

 Dzięki temu, że metoda dąży do reprezentacji wszystkich 
niesprzecznych wzorców uczących i osiąga zawsze 100% skuteczność, 
a dzięki budowie możliwie reprezentatywnych kombinacji i rozmyciu 
przedziałów ich wartości, uzyskuje bardzo dobre wyniki uogólniania, 
jak widać w tabelach wyników klasyfikacji:



PORÓWNANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ASONN



PORÓWNANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ASONN
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