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Samenvatting 

In 1976 introduceerde Stephen Grossberg met de "Adaptive Resonance Theory" (ARn een kunstmatig 

neuronaal netwerk met enkele opvallende eigenschappen. Allereerst heeft het model een zelf organise

rend karakter, zodat er geen sprake is van "supervised learning". Verder heeft Grossberg bewezen dat 

het model in staat is een willekeurige hoeveelheid inputpatronen op een stabiele wijze te klassificeren. 

Dit verslag behandelt het ART! model, dat gebaseerd is op zuiver binaire inputpatronen. Allereerst zal 

de werking van het model worden uitgelegd, waarbij vooral aandacht geschonken wordt aan een zeer 

specifieke eigenschap van het model, de zgn "template matching". Hierbij wordt, nadat een voorlopige 

klassificatie van een patroon is gedaan, vergeleken of de gemaakte keuze overeen komt met het daarbij 

behorende verwachtingspatroon, gebaseerd op eerder geleerde infonnatie. Blijkt dit niet te kloppen, dan 

wordt de keuze verworpen en een andere word\ gemaakt 

Om een goed inzicht te krijgen in de werking van het model zal ook de wiskundige achtergrond belicht 

worden. Naast de differentiaal vergelijkingen die de basis van het model vonnen krijgt met name de 

initialisatie van het netwerk veel aandacht. 

Het tweede hoofdstuk bespreekt de ervaringen die zijn opgedaan met een bestaand software-pakket 

(ANSim). Hierbij blijken een aantal mechanismen anders geïmplementeerd te zijn dan in de theorie 

zoals Grossberg die opstelde. Door deze veranderingen gedraagt het geïmplementeerde model zich 

afwijkend en is daardoor ongeschikt voor een onderzoek naar de mogelijkheden van ARTl. 

Om de eigenschappen van ART! toch te kunnen onderzoeken is eigen software ontwikkeld. In 

hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe die software te gebruiken is. Om het model zo uitvoerig mogelijk te 

kunnen testen zijn een groot aantal opties ingevoerd, die soms een uitbreiding van het oorspronkelijke 

model tot gevolg hebben. 

Tenslone worden enkele resultaten van tests met verschillende opties besproken. 



Voorwoord 

Kunstmatige neuronale netwerken kunnen gebruikt worden om een model van de hersenen te simuleren. 

M.b.v. deze netwerken kan een bepaalde theorie over de werking van de hersenen getest worden. Door 

de resultaten van deze simulaties te vergelijken met menselijk gedrag kan een inzicht verkregen worden 

in hoeverre die theorie met de werkelijkheid overeen komt. De aandacht daarbij lijkt vooral uit te gaan 

naar de patroonherkenning, waarschijnlijk mede omdat patroonherkenning door een computer met tradi

tionele software vaak tekort schiet 

Aan het Instituut voor Perceptie Onderzoek in Eindhoven heb ik twee maanden (nov. en dec. 1988) 

kunnen werken aan een van de vele modellen van kunstmatige neuronale netwerken, het ARTl model 

van Stephen Grossberg. Dit verslag geeft een overzicht van de werkzaamheden en geboekte resultaten 

van die periode. 

Het ARTl model zoals dat in de literatuur beschreven is wordt mede aan de hand van de wiskundige 

basis beschreven. Verder worden ervaringen met een bestaand software-pakket besproken en zal 

tensloue een zelf geschreven programma gepresenteerd worden. 

De periode van twee maanden was helaas te kort om uitvoerig te experimenteren met dat nieuwe pro

gramma. Bij de interpretatie van de resultaten en conclusies dient hiermee uiteraard rekening gehouden 

te worden. 

Tenslotte wil ik alle medewerkers van de CogCom-groep van het IPO bedanken voor de prenige 

samenwerking. Met name dank ik Jack Gerrissen, die het mogelijk maakte dat ik dit werk kon verrich

ten en Elso Free en Henk Ellermann voor hun hulp bij het bestuderen van het wiskundige gedeelte van 

het ARTl model en de suggesties voor het implementeren van bepaalde mechanismen. 

Jos Brouwers 
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1. Adaptive Resonance Theory 

1.1. Inleiding 

In het onderzoek naar hoe mensen waarnemen en patronen herkennen vormen neuronale netwerken een 

sterk in de belangstelling staand hulpmiddel. Neuronale netwerken kunnen getrained worden om 

bepaalde patronen te herkennen en te klassi.ficeren en kunnen gebruikt worden om het menselijk leer

proces te simuleren. 

In de loop der jaren zijn een groot aantal neuronale netwerken geïntroduceerd met elk hun eigen 

specifieke voor- en nadelen. In 1976 introduceerde Grossberg [GROS76] de "Adaptive Resonance 

Theory" (ART). Het meest opvallende aspect van dit model is het zelf organiserende karakter. Grossberg 

heeft bewezen, dat dit model in slaat is zichzelf op een stabiele manier te organiseren bij een willekeu

rige hoeveelheid input-patronen van willekeurige complexiteit. 

Grossberg heeft twee typen van ART-netwerken gespecificeerd: ART 1 voor netwerken met zuiver 

binaire input en ART2 voor netwerken met analoge input. In het vervolg zullen we ons beperken tot het 

ARTl netwerk. Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van het model. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar [CARP86] en [CARP87]. 

1.2. Globale beschrijving van het ARTI model 

Het ARTI netwerk beslaat uit twee layers, F1 en P 2• De input patronen komen op de knooppunten in 

P I het netwerk binnen en de klassificatie van het patroon kan op de knooppunten van P 2 worden 

afgelezen. De aktiviteit op een bepaald P 1- of Pi-knooppunt wordt Short Term Memory (STM) 

genoemd. De aktiviteit van P 1-knooppunt \>; zal worden aangeduid met X; en het totale patroon over 

F 1 met de vektor X. De STM-aktiviteit is over het algemeen slechts zeer kort op een knooppunt 

aanwezig en zal onder invloed van input patronen/ en reeds aanwezige kennis continu veranderen. 

F 1 en P 2 zijn met elkaar verbonden via de zogenaamde Long Term Memory (LTM) traces. Ieder 

knooppunt in P1 is verbonden met elk knooppunt in P 2 via zowel een bottom-up LTM trace als een 

top-down L TM trace. De L TM traces vormen het geheugen van het netwerk. De bottom-up traces zu 
(tussen F 1-knooppunt \>; en Frknooppunt u1) vormen een adaptief filter, (evenals de top-down traces) 

dat, als de aktiviteit op F 1-knooppunt U; een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, deze doorgeeft aan 

F 2-knooppunt ui" Hierbij heeft iedere trace een eigen vermenigvuldigings faktor. 

Input patrOOn / wordt omgezet in F 1-aktivatie patroon X. Van X wordt via de drempel-funktie een 

patroon S gegenereerd, dat als input dient voor het adaptief filter. Hierdoor krijgen de F 2-knooppunten 

een input patroon T, hetgeen een aktivatie patroon Y op de P rknooppunten tot gevolg heeft Als een 

F 2-knooppunt een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, wordt dat knooppunt alcJief of geselecteerd 

genoemd. Via een drempel-funktie wordt van de aktiviteit van de Pi-knooppunten een patroon U 

gegenereerd, dat via de top-down traces Zji (tussen Pi-knooppunt u1 en P 1-knooppunt UJ een template 

V genereert. Deze template V is een geleerd verwachtings patroon bij P rknooppunt u1. Dit betekent, 
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dat het netwerk eerder een bepaald patroon / heeft geassocieerd met F i-knooppunt u1 en daarom bij een 

nieuwe selectie van datzelfde knooppunt ook hetzelfde patroon verwacht De template V geldt nu als 

tweede input voor de F 1-knooppunten. Via de 2/3 regel (deze zal in paragraaf 1.3 nader worden toege

licht) zal een template-matching plaatsvinden. Hierbij worden alleen die F 1-knooppunten geaktiveerd, 

die van zowel input patroon / als template V een input lcrijgen. Deze template-matching heeft over het 

algemeen een veranderd aktivalie-patroon x• op de F 1-knooppunten tot gevolg. 

con tra / 

Attentional 
subsystem 

STM 

+ LTM 

LTM + 

F, ~ 
STM 

+ 

input pattern 

Orient ing 
subsystem 

+ 

Figuur 1.1 : een schematisch overzicht van het ART! model 

Een vigilantie parameter p geeft aan wellce fractie van het input patroon minimaal overeen moet komen 

met de template V om het geselecteerde F z-knooppunt te accepteren. Hiervoor moet gelden dat: 

1x·1 
--2::p 

1/1 

Waarbij IX-1 het aantal aktieve F 1-knooppunten voorstelt en 1/1 het aantal alctieve input elementen. 

Wordt aan deze vergelijking voldaan, dan is er sprake van een match. X- is dan de nieuwe F 1-alctivatie, 

die via de bottom-up traces opnieuw hetzelfde F 2-knooppunt zal selecteren. Dit F z-knooppunt zal weer 

dezelfde template V naar de F 1-knooppunten terugsturen, die dan weer dezelfde alctivatie x• op de F 1-

knooppunten tot gevolg zal hebben. Het netwerk komt hierdoor in een toestand van resonantie. Tijdens 

deze resonantie wordt het F 1-alctivatie patroon t' in de LTM traces geleerd. 
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Wordt er niet aan de match-voorwaarde voldaan - en er dus sprake is van een mismatch - dan mag het 

netwerk niet in een resonantie toestand komen. Er moet voorkomen worden, dat hetzelfde F i-knooppunt 

opnieuw geselecteerd wordt. Hiertoe wordt een rese1 W(l\le gebruikt. Als een mismatch wordt gekonsta

teerd, dan zal naar alle F 2-knooppunten een reset signaal gestuurd worden. Dit signaal heeft tol gevolg, 

dat het F 2-knooppunt dat op dat moment aktief is wordt geïnhibeerd; het wordt blijvend inaktief. Hier

door kan dat knooppunt dus niet opnieuw geselecteerd worden. Dit heeft tot gevolg, dat ook de tem

plate V zal verdwijnen en de knooppunten in F I dus weer hun oorspronkelijke waarde X zullen aanne

men. Vanuit deze situatie zal nu een ander Frknooppunt geselecteerd worden, waarmee over het 

algemeen een andere template verbonden is. Deze template wordt dan weer gematched. 

Het resetten van Frknooppunten gaat net zo lang door tot er een match gevonden wordt, of tot alle 

F 2-knooppunten geprobeerd zijn. Blijkt geen van de geleerde F 2-knooppunten een match op te leveren, 

dan zal er een nieuw F 2-knooppunt gecreeerd worden. Omdat bij dit knooppunt nog geen enkel patroon 

geleerd is, kan er ook geen mirn1atch optreden en zal het netwerk in resonantie komen (in paragraaf 

1.4.5 zal dit mechanisme nog iets genuanceerd worden). 

Tijdens resonantie worden alleen de L TM traces van en naar het aktieve F 2-knooppunt aangepast. De 

andere traces blijven onaangetast Het aanpassen van de LTM traces gaat volgens een differentiaal ver

gelijking, welke in paragraaf 1.4.3 zal worden toegelicht. Na verloop van tijd zullen de waarden van de 

LTM t.races niet meer veranderen en kan het input patroon als geleerd beschouwd worden. Verdere 

resonantie .van het netwerk kan dan geen verbetering meer opleveren. De resonantie kan dan worden 

afgebroken en het netwerk kan een volgend input patroon gaan verwerken. Alle F1- en F 2-knooppunten 

worden daartoe weer op een initiele waarde gezet en alle Fi-inhibities worden opgeheven. 

1.3. De 2/3 regel 

Omdat het voor de F 1-knooppunten niet zonder meer duidelijk is of er sprake is van template matching 

of alleen maar het verwerken van een input patroon, heeft Grossberg een extra mechanisme in het 

netwerk geïntroduceerd. Hij noemt dit gain control. Als er geen Fi-knooppunt aktief is, en er dus ook 

geen sprake is van template matching, zal het gain control mechanisme naar alle F 1-knooppunten een 

signaal sturen. Het aktief worden van een F rknooppunt inhibeert dit gain conttol signaal. Alle F 1-

knooppunten kunnen dus van drie verschillende bronnen een signaal krijgen: de input, de gain control 

en de top-down template. Grossberg stelt nu, dat een F 1-knooppunt ui alleen dan aktief kan worden als 

het van twee van de drie bronnen een signaal krijgt. Dit noemt hij de 2/3 regel. 

De 2/ 3 regel heeft dus tot gevolg, dat als er geen template aanwezig is, alle Fi-knooppunten het niet 

specifieke gain conttol signaal ontvangen en alleen de F 1-knooppunten, die een aktief input signaal 

krijgen kunnen dus ook ulf aktief worden. Wordt er een Frknooppunt aktief, dan zal het gain control 

signaal wegvallen en kunnen dus alleen nog die F 1-knooppunten aktief worden, die zowel van de input 

als van de template een signaal krijgen. Op die manier wordt de aktivatie op de F 1-knooppunten dus 

gelijk aan de doorsnede van het input patroon en de template. 

Uit de wiskundige uitwerking van het ARTl model in paragraaf 1.4.2 zal blijken, dat de werkelijke 

implementatie van de 2/3 regel enigszins afwijkt van deze beschrijving. 
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1.4. Wiskundige beschrijving van het ARTl model 

1.4.1. De STM vergelijkingen 

De STM aktiviteit xk van een knooppunt 'Ut in F 1 of F2 gehoorzaamt aan een membraan vergelijking 

van de vorm: 

Deze membraan vergelijking geeft het dynamisch gedrag van knooppunt uk , waarbij 1; de excitatie 

input van uk vormt en 1; de inhibitie input. Afhankelijk van beide inputs zal de waarde van uk na ver

loop van tijd naar een bepaalde eindwaarde convergeren. De convergentie snelheid hangt daarbij af van 

de stapgrootte 1 
/ c . 

Omdat de excitatie 1; en inhibitie 1; voor de F 1- en F i-knooppunten verschillend zijn zullen beide 

layers afzonderlijk behandeld worden. 

Noteren we de knooppunten in F1 met U; , waarbij i = 1, 2, ... ,Men noteren we de knooppunten in F 2 

met u1 , waarbij j = M + 1, M + 2, ... , N, dan kunnen we voor de F 1-knooppunten schrijven: 

E.!!._X = -X · + (1 - A1X·)J+ - (B1 + C1X·)J:--
dt ' ' ' ' ' ' 

en voor de F i-knooppunten: 

De excitatie input 1t van F 1-knooppunt U; is de som van de input I; en top-down template V; : 

1+ =/-+V.= l · +D1 ~nx·)z " 1 1 1 1 ,,(,,,JJ\ '} JI 
j 

Hierin is fl.x) de drempel-functie (1 voor een aktief knooppunt u1 en O als u1 niet aktief is). 

Voor de inhibitie input l;- van F 1-knooppunt U; geldt: 

Ofwel, J; is alleen dan O als geen enkel F 2-knooppunt aktief is. 

De excitatie input 1/ van F 2-knooppunt u1 is de som van de bottom-up excitatie via het adaptièf filter 

en een positief feedback signaal naar zichz.elf: 

1/ = T1 + g(x} = D2 L h(xJziJ + g(x1), 
j 

waarbij h(x;) de drempel-functie voor de F 1-knooppunten is. 
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De inhibitie input voor F i-knooppunt uj is de som van alle negatieve feedback signalen van alle andere 

F2-knooppunten: 

1.4.2. Implementatie van de 2/3 regel 

De membraan vergelijking voor de F 1-knooppunten geeft aan dat er slechts twee inputs per knooppunt 

zijn, de excitatie input en de inhibitie input. Er lijkt dan ook geen sprake te zijn van een gain control 

mechanisme of een 2/3 regel. Een nadere beschouwing van de membraan vergelijking leert echter, dat 

het door het juist kiezen van de parameters B 1 en D 1 wel mogelijk is deze vergelijking een gedrag te 

geven, dat lijkt op de 2/3 regel. ln lCARP87] wordt aangetoond, dat om dit gedrag te realiseren de 

instelling van de parameters aan de volgende ongelijkheid moet voldoen: 

Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken: 

Stel we kiezen D1 = 1,0. Een juiste keuze voor B 1 zou dan zijn B1 = 1,5. Vullen we deze waarden in 

de membraan vergelijking in, dan krijgen we: 

Omdat er altijd hooguit een F i-knooppunt uj geselecteerd kan worden, kunnen we twee gevallen onder

scheiden: 

d 
E-X· 

dl • = { 
-xi + (1 - A1x)li 

-xi + (1 - A 1x)(/; + zj) - (1,5 + C1x;) 

als geen enkele uj aktief is 

als uj aktief is 

De eindwaarde van de d.üferentiaal vergelijking kan bepaald worden door de verandering in X; gelijk 

aan O te stellen. Hieruit volgt dan de eindwaarde voor X; : 

1 + A1l; 
als geen enkele uj aktief is 

Xi,eind = li + Zjj - 1,5 
als uj aktief is 

Stellen we de top-down LTM traces z}i zodanig in, dat z1; = 0 als F 1-knooppunt U; niet tol de template 
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behoort en z1; = 1 als U; wel tot de template behoort, dan onderscheiden we de volgende 6 gevallen : 

0 als I; = 0, u1 S 0 

1 
als I; = 1, u1 S 0 

1 + AI 

- 1,5 
als I; = 0, u1 > 0, z1; = 0 1 + C1 

Xi,eind = -0,5 
1 + A1 + C1 als / • = 1 u • > 0 z • • = 0 

1 ' } ' JI 

-0,5 
1+AI +C I als I; = 0, u1 > 0, z1; = 1 

0,5 
1 + 2A1 + C1 als / = 1 u > 0 z • • = 1 1 t J t JI 

Uit deze eindwaarden blijkt, dat U; slechts dan een positieve waarde kan krijgen, als er geen F2-

knooppunt aktief is en I; is 1, of als er wel een Fi-knooppunt aktief is, en zowel I; als z1; 1 zijn. Dit 

geeft hetzelfde resultaat als het expliciet toepassen van de 2/ 3 en we kunnen dus stellen, dat door een 

juiste keuze van B I en D 1 de 2/3 regel impliciet wordt toegepast 

Uit de LTM vergelijkingen zal blijken, dat OS z1; S 1, waaruit dus volgt dat V; in de meeste gevallen 

een waarde tussen O en 1 zal hebben. Met de parameter B1 kan de grenswaarde voor de 2/3 regel wor

den ingesteld. Een nadere beschouwing van de membraan vergelijking leert dat B I de drempelwaarde 

aangeeft volgens: 

-+ mismatch 
template-matching -+ match 

1.4.3. De LTM vergelijkingen 

Tijdens resonantie van het netwerk moeten de bottom-up traces z;1 en de top-down traces z1; geleerd 

worden. Het dynamisch gedrag van het leerproces van de bottom-up trace zij tussen ui en u1 wordt 

gegeven door de vergelijking: 

Uit deze vergelijking blijkt duidelijk, dat een bottom-up trace alleen kan worden aangepast, als u1 aktief 

is, als gevolg van de drempel-functie ftxj). 
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Voor de top-down trace Zji tussen ui en U; geldt een soortgelijke vergelijking: 

d 
-z·· = K2 R'x ·)[-E ··z · + h(x·)] dt JI J \ J JI JI 1 

Ook deze traces kunnen dus uitsluitend veranderen als ui aktief is. 

In het ARTl model kan voor de top-down traces een simpele parameter instelling gebruikt worden: 

K2 = E-· = 1 )1 

De keuze voor de paramater instelling voor de bottom-up traces ligt minder eenvoudig. Oorzaak daar
van is de Weber Law Rule [CARP87]. Globaal gezegd komt deze Weber Law Rule erop neer, dat de 

bottom-up gewichten omgekeerd evenredig moeten zijn met het aantal aktieve F 1-knooppunten 1x• 1 

van het patroon x• dat geleerd moet worden. Dit kan gerealiseerd worden door de bottom-up traces een 

onderlinge competitie te laten uitvoeren. Deze onderlinge competitie kan worden gerealiseerd door Eij 

als volgt definieren: 

Eu = h(x;) + C 1 Lh(x0 
/c#.i 

Omdat K 1 eer. konstante is kunnen we schrijven K1 = KL. Dit levert voor de bottom-up traces dan de 

volgende vergelijking: 

Uit de L TM-vergelijkingen blijkt, dat er niet alleen geleerd wordt als het netwerk in resonantie komt, 

maar dat er ook tijdens een mismatch geleerd wordt. Immers, ook tijdens een mismatch is er (tijdelijk) 

een Frknooppunt aktief en geldt dus, dat f{x1) > 0. Om te voorkomen, dat het netwerk ook een 

mismatch kan leren, zal ervoor gezorgd moeten worden, dat de stapgrootte van de LTM-vergelijkingen 

vele malen kleiner is dan die van de STM-vergelijkingen. Op die manier zullen tijdens de korte periode 

van mismatch de L TM traces slechts een fractie veranderen. Tijdens de veel langer durende resonantie 

kan het netwerk de L TM traces wel volledig aanpassen. 

Door het toepassen van de 2/3 regel is het niet meer mogelijk, dat een element dat eenmaal uit de tem

plate verdwenen is ooit nog in die template terug kan komen. Immers, geldt V; = 0, dan kan U; nooit 

meer twee aktieve inputs krijgen tijdens template matching. Daardoor zal U; ook nooit aktief kunnen 

worden tijdens de resonantie periode en zal V; ook altijd geli_jk aan O blijven. 

1.4.4. Fast learning 

Door de erg kleine stapgrootte van de L TM-vergelijkingen moet de resonantie periode erg lang duren, 

voordat de L TM traces volledig zijn aangepast. Deze periode kan aanzienliJ'k verkort worden door het 

netwerk in /ast learning mode te laten opereren. Bij fasl learning hoeft het netwerk niet zolang door te 

blijven resoneren, tol de veranderingen in de L TM traces beneden een bepaalde grens komen, maar 
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nadat is vastgesteld dat het netwerk resoneert worden de eindwaarden van de L TM traces in een keer 

berekend. 

Voor de eind waarden van de L TM traces geldt dan: 

L 

L- 1 + IX" 1 
als Xj > 0 

Z·· == Ij 

en 

Zji 

1.4.5. Initiafüatie van L TM traces 

0 

== { 01 

als Xj ~ 0 

als Xj > 0 

als X; ~ 0 

Om nieuwe F 2-knooppunten te kunnen selecteren is het noodzakelijk, dat de initiele waarde van zij, 

zy<O), groter dan O is. Het moet namelijk mogelijk zijn, om het nieuwe knooppunt via het adaptief filter 

van de bonom-up traces te aktiveren. Het mag echter niet zo zijn, dat een nieuw F 2-knooppunt al wordt 

geselecteerd, voordat alle bekende F 2-knooppunten die mogelijk een match kunnen opleveren gepro

beerd zijn. Daarom moet zy<O) een kleine waarde krijgen. 

Voor een Frknooppunt kan een van de volgende situaties optreden: 

1. de template van u1 komt precies overeen met / 

2. de template van u1 is een subset van / 

3. de template van u1 is een superset van / 

4. de template van u1 is een mixed set van / 

5. de template van u1 is een disjuncte set van / 

Het beste F 2-lmooppunt is dat van situatie 1, dit levert een exacte match. Het netwerk moet dus 

zodanig ingesteld worden, dat een u1 die precies met / overeen komt als eerste geselecteerd wordt. 

Vervolgens dient naar de grootste subset gezocht te worden. Dit heeft als voordeel, dat bij een even

tuele match de template niet aangepast hoeft te worden en er dus ook geen eerder geleerde elementen 

uit de template kunnen verdwijnen. Als geen van de subsets een match oplevert, moet.en de supersets en 

mixed sets geselecteerd worden. De volgorde hierbij hangt af van het aantal elementen, dat een match 

geeft Volgens het in paragraaf 1.2 gegeven model zouden tenslotte de disjuncte sets nog geselecteerd 

moeten worden, alvorens besloten wordt om een nieuw Frlmooppunt aan te maken. Dit is echter vol

komen zinloos, omdat de disjuncte sets toch nooit een match op kunnen leveren. Het is daarom beter 

direct een nieuw F rlmooppunt aan te maken. In feite is het i.elfs zo, dat ook de mixed sets die een te 
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kleine doorsnede met / hebben geen match meer kunnen geven en ook op grond daarvan zou al beslo

ten k'Jnnen worden een nieuw Frknooppunt aan te maken. Door een gunstige instelling van z,j(O) blijkt 
dit gedrag inderdaad te realiseren. 

Het. netwerk kan zo worden ingesteld, dat het Frknooppunt dat de hoogste aktivatie Ti vanuit het adap

tief filter krijgt, ook als eerste geselecteerd wordt. Voor ½ geldt, dat: 

IKIL 
1j = r<xJzij = -L---1-+-IK-I 

Voor een nieuw Frknooppunt krijgen we: 

Het is alleen maar van belang een F i-knooppunt te aktiveren, als voor dat knooppunt geldt: 

..!K.!. > 
1/1 - p 

Er moet nu voor gezorgd worden, dat alle F 2-knooppunten, die mogelijk een match op kunnen leveren 

geselecteerd worden alvorens een nieuw Frknooppunt wordt aangemaakt Hiervoor moet dus gelden: 

ofwel: 

Hieruit volgt dus: 

1 x• 1 L ~ p 1/ 1 L 

L - 1 + 1x· 1 L - 1 + 1r 1 

pL 
z/O) < L - 1 + 1 K 1 

voor alle x• 

Omdat de instelling van zy{O) voor alle input patronen moet kloppen, kiezen we 1x• 1 =Men dus: 

pL 0 < z;iO) < 
L-1 +M 

Door nu z;j.O) dicht bij de bovengrens te kiezen zal een nieuw Frknooppunt worden aangemaakt, nadat 

alle F 2-knooppunten, die mogelijk een match op zouden leveren geprobeerd zijn, maar voordat alle 

andere F 2-knooppunten ook geprobeerd zijn. 

In [CARP87] wordt de vigilantie p niet opgenomen in de bovengrens voor z;J.O). Hierdoor kan z;jO) 

met name bij een lage vigilantie een te hoge waarde krijgen. Dit kan resulteren in het creeren van een 

nieuw Frknooppunt, voordat alle F 2-knooppunten, die mogelijk een match kunnen opleveren, geselec

teerd zijn. 

Om te garanderen dat eerst de subsets geselecteerd worden, voordat supersets of mixed sets geselecteerd 
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worden, moet voor de parameter L gekozen worden: 

1 < L < = M 
1/max 1 - 1 M- 1 

De ondergrens is het gevolg van de Weber Law Rule, de bovengrens wordt als volgt bepaald: 

De kleinste input voor een subset is: 

en de grootste input voor een superset of mixed set is: 

T- = 1/IL < I 
1 L-1+1/1+1 

voor L < 
1/1 

1/1 - 1 

Voor een subset geldt dus altijd een grotere input en dus zullen deze eerst geselecteerd worden. 

We kunnen dus concluderen dat het mogelijk is het netwerk zo in te stellen, dat de volgorde waarin de 

F 2-knooppunten geselecteerd worden als volgt is: 

1: exact matchende set 

2: subsets (van groootste naar kleinste) 

3: supersets en mixed sets 

4: nieuw F 2-knooppunt 

Een F 2-knooppunt behorende bij een disjuncte set zal dus nooit geselecteerd worden, evenals een F 2-

knooppunt behorende bij een mixed set met slechts een zeer kleine overeenkomst. 
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2. De ARTl implementatie in ANSim 

2.1. Het ANSim pakket 

Het ANSim pakket wordt gelevert door Science Applications International Corporation (SIAC) en draait 

op een PC/AT-compatible onder Microsoft-Windows. Naast een goede interface met MS-Windows 

omvat ANSim implementaties van de volgende kunstmatige neuronale netwerk modellen: 

Adaptive Resonance Theory - Binary (ARTI) 

Adaptive Resonance Theory - Gray Scale (ART2) 

Back Propagation (BP) 

BP Recurrent Net 

BP Shared Weights 

Bi-directional Associative Memory (BAM) 

Boltzmann Completion 

Boltzmann Input/Output 

Boltzmann Machine 

Counter Propagation 

Hamming Network 

Hopfield Network 

Kohonen Feature Map 

In de handleiding [SIAC88] worden alle modellen in het kort uitgelegd. Bij ieder model kunnen een 

groot aantal netwerk-parameters ingesteld worden. Helaas blijven zinvolle suggesties in de meeste 

gevallen achterwege. 

In dit hoofdstuk zal alleen de implementatie van het ARTI-model aan de orde komen, waarbij de 

nadruk zal liggen op de verschillen met het model zoals beschreven in hoofdstuk 1 en [CARP87] . Ook 

enkele ernstige tekonkomingen en fouten in de implementatie zullen besproken worden. 

2.2. Het ANSim ARTl-model 

De implementatie van ARTl wijkt op een aantal punten af van het model zoals beschreven in hoofdstuk 

1. Deze blijken vooral te zitten in de implementatie van het reset-mechanisme. Ook de initialisatie van 

de F 1- en F rlrnooppunten en het creeren van nieuwe F rlcnooppunten blijkt niet geheel overeen te 

stemmen met het model zoals in hoofdstuk 1 is beschreven. Verder kent de implementatie alleen de fast 

learning mode. In deze paragraaf zullen die verschillen en hun consequenties worden toegelicht. 
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2.2.1. Generatie van nieuwe knooppunten 

In ANSim dient men van te voren te specificeren hoeveel F 2-knooppunten er gebruikt kunnen worden. 

Van begin af aan zal het netwerk alle knooppunten gebruiken om een keuze te maken. Dit houdt dus in 

dat het af hangt van de random instellingen van de bonom-up traces welk F 2-knooppunt als eerste 

geselecteerd zal worden. 

Een nadeel van deze aanpak is, dat het aantal F 2-knooppunten altijd beperkt blijft. Hierdoor zal het in 

principe ook niet mogelijk zijn om een onbeperkt aantal input patronen met willekeurige complexiteit te 

klassificeren. Uiteraard kan men het aantal F rknooppunten erg groot kiezen, maar het nadeel daarvan 

is weer dat ook iedere iteratie de waarden van alle overbodige knooppunten worden berekend, hetgeen 
erg lange rekentijden tot gevolg heeft. Daarom is het van belang te weten hoeveel F rknooppunten er 

maximaal nodig zijn om de set van input-patronen te klassificeren. Het in een later stadium uitbreiden 

van een netwerk, dat eenmaal de komplete set van patronen geleerd heeft, kan alleen nog door het 

handmatig aanpassen van de file, waarin de configuratie van het netwerk en de geleerde gewichten zijn 

opgeslagen [SIAC88]. 

2.2.2. Het reset mechanisme 

In tegenstelling tot het oorspronkelijke model van Grossberg, heeft ANSim geen scherpe definitie van 
inhibitie van Frknooppunten. De inhibitie van een Frknooppunt is niet geïmplementeerd als een 

'switch', maar als een floating point waarde a;. Het is nu niet langer zo dat een geïnhibeerd F 2" 

knooppunt wordt overgeslagen in de update van de STM differentiaal vergelijkingen, maar dat voor alle 
F 2-knooppunten een andere inhibitie input 1; geldt: 

1; = L g(xJ - a1-
~J 

Bovendien is a1- geen vaste waarde, maar volgt het gedrag uit de diferentiaal vergelijking: 

!La-:- = G2(-a-:- - exg(x-)) 
dt 1 1 1 

Hierin is ex de waarde van het reset signaal. Deze ex is een van de extra parameters, die bij het netwerk 

moeten worden ingesteld en kan in principe elke positieve waarde aannemen. Overigens is het zo, dat 
ex gelijk aan nul is op de momenten dat er geen reset wave gegeven wordt Uit de vergelijking voor a; 
blijkt dus, dal tijdens de reset periode a; voor het aktieve F z-knooppunt t>j toeneemt met stapgrootte 

cxG2 en vervolgens proportioneel afneemt met stapgrootte G2. Na verloop van tijd kan de inhibitie 

reset weer volledig verdwenen zijn en kan hetzelfde Frknooppunt dus voor een tweede maal geselec

teerd worden. Het is zelfs w, dat het F rknoopplDlt al geselecteerd kan worden als de reset inhibitie a; 
nog niet geheel is opgeheven. Dit is duidelijk een afwijking van het model van Grossberg, waarin het 

Fz-knooppunt geïnhibeerd blijft. 

Naast de reset inhibitie a; kent ANSim ook nog een reset excitatie a/. Deze reset excitatie wordt 

gebruikt als bias voor de al geleerde F rlmooppunten. De bedoeling ervan is ervoor te zorgen, dat de 

reeds geleerde Fz-knooppunten de voorkeur krijgen bij de selectie procedure. Deze a/ komt terug in de 
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excitatie input voor de F 2-knooppunten, 1/: 

1/ = g(x) + D2( I, h(x)zij - a/) 
j 

Ook a/ kent een dynamisch gedrag, dat volgt uit de differentiaal vergelijking: 

waarin 13 de gemiddelde waarde van z;/0) is en 6(cx) de stapfuntie Ö(cx) = 0 als Cl= 0 en 6(cx) = 1 als 

Cl > 0. G1 is een in te stellen parameter om de amplitude te regelen en K2 en Li_ zijn de standaard 

ARTI-parameters K en L (zie paragraaf 1.4.3). Door een fout in de implementatie blijkt dit mecha

nisme niet te werken en blijkt het niet door een bepaalde parameter instelling ongedaan te maken. In 

paragraaf 2.4 zal dit nader worden toegelicht 

2.2.3. Initialisatie van de knooppunten 

Hoewel er in [CARP87] niet expliciet melding gemaakt wordt van het initialiseren van de knooppunten 

nadat een patroon geleerd is, is het toch zeer waarschijnlijk, dat Grossberg in zijn modellen en simula

ties wel van initialisatie gebruik maakt. In de ANSim implementatie worden knooppunten echter niet 

opnieuw geinitialiseerd nadat een patroon geleerd is, maar verandert de waarde van een knooppunt 

uitsluitend onder invloed van de membraan vergelijkingen. Dat deze situatie tot ongewenste resultaten 

kan leiden zal in paragraaf 2.4 worden aangetoond. 

2.2.4. Template learning 

De ANSim implementatie van ARTI werkt uitsluitend in fast learning mode (zie paragraaf 1.4.4). Om 

een stabiel netwerk te krijgen is het van belang, dat de stapgrootte van de STM differentiaal ver

gelijkingen veel groter is dan die van de L TM differentiaal vergelijkingen. In ANSim dient dit ingesteld 

te worden door de tijdschaal 6t van de LTM vergelijkingen erg klein te kiezen en een grote E 1, zodat 

geldt dat E 1 6t = 1. 

Om vast te stellen of het netwerk in resonatie is wordt het aantal iteraties sinds het aktief worden van 

een F rknooppunt geteld (in de handleiding wordt gesproken over het aantal iteraties sinds de laatste 

reset, maar dat is waarschijnlijk een misverstand). De fast learning wordt uitgevoerd als er nog geen 

reset is opgetreden op het moment dat voor de teller geldt: 

25 
teller = -•-

E16t 
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2.3. Instelling van de ANSim parameters 

Naast de standaard parameters, zoals in hoofdstuk 1 beschreven, gebruikt ANSim nog een aantal 

specifieke parameters. In deze paragraaf worden die parameters en hun onderlinge verband toegelicht. 

E1, E2 en öt: E1 en E2 zijn omgekeerd evenredig met de stapgrootte van de L Th1 differentiaal ver

gelijkingen en ót is de stapgrootte van de STM-vergelijkingen. E1 en E2 kunnen het 

best dezelfde waarde gegeven worden, terwijl ót $ 0,01 over het algemeen een goede 

instelling blijkt te zijn. Volgens de handleiding moet gelden Eót = 1. Deze instelling 

blijkt echter al na een paar iteraties te leiden tot het zichzelf ophangen van het pro

gramma (alleen een hardware reset werkt nog). Na een aantal instellingen geprobeerd te 

hebben blijkt, dat een goede instelling wordt gegeven door: 

Eót :S 0,70 

In de handleiding wordt gezegd, dat de typische waarde voor G2 en a 1,0 is, maar dat 

G2 een hogere waarde gegeven kan worden om een snellere respons te krijgen tijdens 

reset. Dit is echter geheel in tegenspraak met de functie van de reset inhibitie aJ-· Stelt 

men zowel G2 als a op 1,0 in, dan zal aT slechts korte tijd na een mismatch van kracht 

zijn. Zo kon zelfs, dat aJ- al weer nul is nadat een tweede F 2-knooppunt een mismatch 

heeft opgeleverd. Dit houdt dan in , dat het oorspronkelijke Fi-knooppunt weer opnieuw 

geselecteerd kan worden. Om dit te voorkomen moet ervoor gewrgd worden, dat de 

waarde van aT tijdens de reset wave snel wordt opgehoogd en vervolgens maar lang

zaam wordt afgelaagd. Door G 2 < 1,0 te kiezen en O'. >> 1,0 te kiezen, is dit te real

iseren. De reset inhibitie aJ- blijft dan veel langer van kracht en kan zo voorkomen, dat 

een verworpen F i-knooppunt opnieuw geselecteerd wordt. 

De waarde van G1 blijkt alleen tijdens de reset wave van belang te zijn voor de waarde 

van de reset excitatie a/, maar als de reset wave voorbij is, zal a/ een waarde krijgen, 

die geheel onafhankelijk van G 1 is, of G 1 nu positief, negatief of nul gekozen is. 

Blijkbaar werkt er nog een ander mechanisme op a/, dan alleen de differentiaal verge

lijking voor het dynamisch gedrag. De instelling van G1 is dan ook van geen enkele 

waarde en had om die reden ook beter achterwege gelaten kunnen worden. 

De overige parameters worden gekozen zoals in hoofdstuk 1 en [CARP87] beschreven, dus met: 

en 

M 
= 

M-1 
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2A. Implementatie fouten en tekortkomingen 

2.4.1. Reset excitatie 

In de implementatie van a/ treden een aantal fouten op. Allereerst is het gebruik van a/ in de excitatie 

input voor de F z-knooppunten J/ van het verkeerde teken voonien. In de implementatie geldt: 

Uit bestudering van het gedrag van het netwerk blijkt, dat de fout niet alleen een tikfout in de handlei

ding is, maar dat 1/ inderdaad zo is geimplementeerd. 

Omdat a/ echter altijd een positieve waarde krijgt, heeft deze implementatie dus tot gevolg, dat de 

reeds geleerde Fz-knooppunten een negatieve bias krijgen, waardoor het netwerk er toe zal neigen om 

eerst een nog niet geleerd F 2-knooppunt te selecteren, omdat voor die knooppunten geldt a/ = 0. Een 

juiste situatie zou dus zijn: 

Doordat a/ van de excitatie input wordt afgetrokken, krijgen reeds geleerde F z-knooppunten met een 

template die disjunct is met het input patroon, uitsluitend een negatieve excitatie input. Hierdoor wordt 

de waarde van die knooppunten dus alleen maar lager. Omdat de knooppunten bij het aanbieden van 

een nieuw input patroon niet op een initiale waarde gezet worden, kan het dus voorkomen, dat het 

knooppunt met op dat moment de beste match op een dusdanig lage waarde staat, dat toch eerst andere 

F 2-knooppunten geselecteerd kunnen worden. De selectie volgorde zoals beschreven in paragraaf 1.4.5 

zal dan ook niet meer gehandhaafd blijven. 

Een tweede fout zit in het dynamisch gedrag van a/, Volgens de handleiding geldt voor dit gedrag: 

Hierbij wordt duidelijk aangegeven, dat met de parameter G 1 het teken en de amplitude van a/ gere

geld kan worden op het moment, dat knooppunt ui aktief is. Dit blijkt ook inderdaad een aantal iteraties 

het geval te zijn, maar dan springt de waarde van a/ altijd naar een eindwaarde, die geheel onaf

hankelijk is van G 1• Deze eindwaarde is altijd positief (ook bij negatieve G 1) en blijkt alleen te 

beïnvloeden door K2 te veranderen. Hoe hoger K2, des te hoger de eindwaarde van a/. 

Ten slotte wordt de toestand van a/ niet bewaard als het netwerk wordt gesaved. Hierdoor maakt het 

verschil of men het netwerk continu traint, of in stappen, waarbij de toestand van het netwerk telkens 

op disk gezet wordt en later weer van disk gelezen wordt. 
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2.4.2. Meervoudige selectie 

Omdat de differentiaal vergelijkingen op een nummerieke wijze worden opgelost, kan het voorkomen, 

dat tijdens een iteratie ineens meerdere F 2-knooppunten aktief worden. In het model volgens [CARP87) 

wordt er echter vanuit gegaan, dat er sprake is van een continue situatie, waarbij de stapgrootte dus naar 

nul gaat In een continue situatie is het uiterst onwaarschijnlijk, dat meerdere F 2-knooppunten op pre

cies hetzelfde tijdstip aktief worden. Er zal er altijd een de eerste zijn. Het netwerk zal dus is een situa

tie moeten komen waarin slechts een F 2-knooppunt aktief is. 

Worden in ANSim meerdere F 2-knooppunten aktief, dan zal dat via de inhibitie input l;- terugslaan op 

de F 1-knooppunten. Deze knooppunten krijgen daardoor een lagere waarde, waardoor de input naar de 

Frknooppunten zal afnemen en zodoende ook de waarde van die Frknooppunten. Hierdoor worden in 

een iteratie alle F rknooppunten weer inaktief en kan opnieuw getracht worden een F rknooppunt te 

selecteren. Omdat de stapgrootte echter hetzelfde blijft is de kans erg groot, dat na een aantal iteraties 

weer precies dezelfde knooppunten gelijktijdig aktief worden. Dit kan zeer lang door gaan , omdat het 

verschil in de knooppunten slechts heel klein blijft 

Op het moment, dat er echter meerdere F 2-knooppunten aktief zijn, worden de L TM traces van en naar 

die knooppunten een beetje geleerd volgens de L TM differentiaal vergelijkingen. De L TM stapgrootte 

mag dan zeer klein zijn, door het veelvuldig opnieuw aktief zijn van dezelfde knooppunten blijkt uitein

delijk toch het patroon op meerdere Frknooppunten geleerd te worden , hetgeen zeker niet de bedoeling 

is. 

Door de differentiaal vergelijkingen consequent toe te passen lijkt het alsof het netwerk zich keurig vol

gens de theorie gedraagt, maar doordat de stapgrootte niet oneindig klein kan zijn gaat het netwerk juist 

als gevolg van het consequent toepassen van de differentiaal vergelijkingen een afwijkend gedrag ver

tonen . Het zou daarom beter zijn om de LTM differentiaal vergelijkingen bij het aktief zijn van meer

dere Frknooppunten tijdelijk uit te schakelen. Verder verdient het in die situatie aanbeveling om de 

stapgrootte tijdelijk kleiner te kiezen, om zo sneller tot de selectie van slechts een Frknooppunt te kun

nen komen. 

2.4.3. Scheiden van input patronen 

De input patronen worden niet van elkaar gescheiden. 2.odra een patroon geleerd is wordt het volgende 

patroon aangeboden. Op dat moment is altijd nog het Frknooppunt dat bij het vorige patrOOn geleerd is 

aktief. Er zal daardoor altijd onmiddelijk een template matching plaatsvinden. 

Als er een mismatch optreedt is dat geen enkel probleem, maar ook kan e.r direct een ma1eh Ol)treden, 

zodat de selectie volgorde beschreven in paragraaf 1.4.5 niet wordt aangehouden. Dit kan tot gevolg 

hebben dat niet het knooppunt met de beste match geselectee.rd wordt In het e.rgste geval is een patroon 

een kleine subset van het vorige patroOn. Dit geeft altijd onmiddelijk een match, waardoor de template 

dan de doorsnooe van beide patronen wordt Omdat het twee.de patroOn echter een kleine subset van het 

eerste is, zal het eerste patroon (afhankelijk van de vigilantie) nooit meer met datzelfde knooppunt kun

nen ma1ehen. De eerder geleerde informatie gaat dus onmiddelijk weer verloren. In paragraaf 2.5 blijkt 
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hoe desastreus deze eigenschap kan werken op het klassificeren van een set patronen. 

Het probleem zou opgelost kunnen worden, door de knooppunten na ieder input patroon op een initiele 

waarde te zetten, of door het netwerk de kans te geven de aktivatie van het knooppunt te verwijderen, 

doordat er tijdelijk geen enkel input patroon wordt aangeboden. 

2.5. Testresultaten 

2.5.1. Standaard situatie 

Om het ANSim-ARTI model te testen is de set van 25 input patronen van figuur 2.1 gebruikt: 

ffi ffl ffl ■ g 
2 4 5 

6 7 8 9 10 

Il 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

figuur 2.1 : input pattonen voor het testen van ANSim-ARTI 

Omdat we 25 pattonen hebben is het aantal Fz-knooppunten op 25 gezet. Op die manier kan er nooit 

een tekort aan F z-knooppunten ontstaan. 
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De parameters zijn als volgt gekozen: 

parameter waarde parawter waarde parameter waarde 

vigilance 0.5 AI 0 A2 1 
time constant 0.01 Bl 1.S B2 1.S 

max leam count 5000 Cl 1 C2 1 

arousal 20 Dl 1 D2 1 

El 70 E2 5 
Gl 1 G2 0.5 

K2 1 

L2 2 

tabel 2.1 : parameter instelling voor test van ANSim-ARTl 

(De parameters E2 en Li, zijn niet helemaal gekozen volgens de beschrijving in paragraaf 2.3, maar dit 

heeft niet echt veel invloed op het resultaat.) 

De set van input patronen werd driemaal in dezelfde volgorde aangeboden. Het resultaat hiervan was: 

geselecteerd knooppunt geselecteerd knooppunt 

patroon eerste tweede derde patroon eerste tweede derde 

1 19 8 14 14 11 4 22 

2 25 25 25 15 11 4 22 

3 5 5 5 16 15 6 2 

4 7 25 25 17 15 6 2 

5 7 7 7 18 9 9 6 

6 9 9 9 19 5 5 9 

7 19 23 23 20 10 10 5 
8 18 13 3 21 10 10 10 

9 18 13 3 22 17 17 22 

10 19 24 12 23 25 25 25 

11 5 23 23 24 1 1 1 

12 5 23 23 25 8 14 16 

13 20 20 20 

tabel 2.2 : resultaten van klassi.ficatie door ANSim-ARTl 

Uit tabel 2.2 blijkt dat patroon 15 altijd direkt matched met het voorgaande patroon 14. Dit heeft tot 

gevolg, dat iedere keer dat de set van input patronen wordt aangeboden patroon 14 een nieuw F 2-

knooppunt zal selecteren, omdat de template bij het voorgaande Frknooppunt altijd door patroon 15 

bijna volledig opnieuw is gecodeerd. Bieden we de input patronen nog vaker aan, dan wordt voor 
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patroon 14 telkens een nieuw F 2-knooppunt geselecteerd, totdat er geen nieuwe F 2-knooppunten meer 

over zijn. Op dat moment zal ANSim blijven proberen een knooppunt te selecte:.·en, dat een match 

oplevert, totdat het maximale aantal iteraties bereikt is. 

Nadat de input patronen driemaal zijn aangeboden blijkt dat de volgende klassificatie is ontstaan: 

groepnummer patronen 

1 24 

2 16 17 

3 8 9 

5 3 20 

6 18 

7 5 

9 6 19 

10 21 

12 10 

14 1 

16 25 

20 13 
22 14 15 22 

23 7 11 12 

25 2 4 23 

tabel 2.3 : klassen van input patronen zonder reset patroon 

2.5.2. Gebruik van een reset patroon 

Omdat een nieuw patroon altijd eerst gematched wordt met de template van het voorgaande patroon 

kunnen patronen met veel aktieve input elementen soms niet geklassificeerd worden. Het zou daarom 

mogelijk moeten zijn de Fi-knooppunten inaktief te maken voordat een nieuw patroon wordt aange

boden. 

Een manier om dal te bereiken is gebruik maken van een reset patroon. Dit reset patroon moet volledig 

disjunct zijn met alle andere patronen en moet minstens een aktief element bevatten. Heeft het geen 

aktief element, dan zullen de Fi-knooppunten wel allemaal inaktief worden, maar het netwerk zal ver

volgens trachten weer een van de F rknooppunten aktief te maken, om dit te leren. Omdat er nu echter 

geen bottom-up input meer is zal dat nooit lukken. 

Om ongeveer dezelfde test uil te voeren als in de normale situatie zijn de patronen van figuur 2.1 

gekozen. Omdat er geen enkel patroon te vinden is, dat disjunct is met alle 25 patronen, is ervoor 

gekozen in alle patronen van figuur 2.1 het element rechts onder inaktief te maken. Het reset patroon 

kan dan bestaan uit alleen het element rechts onder aktief en de rest passief. 
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Door het reset patroon telkens tussen twee oorspronkelijke patronen aan te bieden zal het reset patroon 

altijd eerst een mismatch vinden met de template van het voorgaande patroon en hel volgende patroon 

zal ook altijd eerst een mismatch vinden met de template, van het reset patroon. Op die manier krijgt 

hel netwerk toch de kans de select.ie volgorde beschreven in paragraaf 1.4.5 te volgen en dus eerst de 

meest voor de hand liggende F 2-knooppunten te selecteren. 

Door gebruik te maken van het reset patroon wordt voor vijf maal aanbieden van de set van inputpa

tronen de volgende klassificatie bereikt 

geselecteerd knooppunt 

patroon eerste tweede derde vierde vijfde 

reset 1 1 1 1 1 

1 7 7 7 7 7 

2 21 21 21 21 21 

3 4 4 4 4 4 
4 6 6 6 6 6 

5 10 10 10 10 10 

6 8 8 8 8 8 

7 7 7 7 7 7 

8 18 18 18 18 18 

9 6 6 6 6 6 

10 7 7 20 7 7 

11 12 20 12 12 12 

12 4 4 11 4 4 

13 14 14 14 14 14 

14 22 22 22 22 22 

15 15 15 15 15 15 

16 12 20 12 12 12 

17 14 14 14 14 14 

18 12 20 20 20 20 

19 2 2 2 2 2 

20 11 11 Il Il Il 

21 12 12 12 12 12 

22 2 2 2 2 2 

23 22 22 22 22 22 

24 19 19 19 19 19 

25 18 18 18 18 18 

tabel 2.4 : Klusificatie met gebruik van een reset patroon 

Uit tabel 2.4 blijkt duidelijk, dat door het gebruik van het reset patroon een stabiele klassificat.ie van de 

patronen is te verkrijgen. 

Een nadeel van het reset patroon, is dat het erg veel tijd kost om ook telkens het reset patroon te 
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klassificeren. Bovendien worden tijdens het reset patroon alle andere geleerde F 2-knooppunten sterk 

negatief gemaakt, als gevolg van het foutief implementeren van a/. Dit heeft tot gevolg, dat er (te) 

snel een nieuw F 2-knooppunt geselecteerd wordt. 

De groepen die nu gevonnd zijn worden weergegeven in tabel 2.5: 

groepnummer patronen 

1 reset 

2 19 22 

4 3 12 

6 4 9 

7 1 7 10 

8 6 

10 5 

11 20 

12 11 16 21 

14 13 17 

15 15 

18 8 25 

19 24 

20 18 

21 2 

22 14 23 

tabel 2.5 : klassen van input patronen met reset patroon 

De indeling in groepen blijkt volledig anders te zijn als zonder het gebruik van het reset patroon. 

2.6. Conclusies 

De ANSim implementatie van ARTl wijkt op een aantal punten af van het model in [CARP87). Met 

name het gebruik van reset inhibitie aT en reset excitatie a/ hebben grote consequenties voor het 

gedrag van het netwerk. Door een juiste keuze van een aantal parameters (die volledig af wiJlct van de 

aanbevelingen in de handleiding) kan de reset inhibitie aT nog wel een gedrag krijgen, dal in grote 

lijnen dezelfde resultaten oplevert als het ARTl model in [CARP87). Door enkele ernstige fouten in de 

implementatie is het effect van de reset excitatie a/ echter geenszins ongedaan te maken en kan de 

ANSim implementatie dan ook niet gebruikt worden om echte simulaties van het ARTl model mee uit 

te voeren. 

Omdat de knooppunten niet bij ieder input patroon worden geïnitialiseerd of in ieder geval inaktief wor

den gemaakt, blijkt een correcte volgorde van het selecteren van Frknooppunten volledig fout te lopen. 

Door gebruik te maken van speciale reset patronen is dit probleem wel op te heffen, maar het is een 
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zeer kunstmatige oplossing, rue bovenruen zeer tijdrovend is Het niet inaktief maken van de F 2-

knooppunten bij een nieuw patroon zou eventueel wel praktisch kunnen .verken om onderzoek te ver

richten naar 'priming' van het netwerk, vooral omdat daar nog niet veel over bekend is, maar er zou 

dan wel sprake moeten zijn van een speciale optie van het programma. 

Een verder probleem met ANSim is, dat het netwerk uitsluitend in fast learning mode kan opereren. Het 

is dus niet te gebruiken om nauwkeurig te onderzoeken wat er tijdens de resonatie gebeurt. Ook is het 

niet mogelijk om te bek.ijken wat er gebeurt als de resonatie wordt afgebroken voordat de templates 

vollerug geleerd zijn en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor latere selecties en leerstappen. Hier

door gaat een zeer interessant onderzoeksgebied van het ARTl model verloren. 

De vele parameters rue bij het netwerk ingesteld moeten worden zijn in de handleiding niet of 

nauwelijks beschreven, waardoor de controle over het gedrag van het netwerk matig is. Bovenruen wor

den nog enkele aanbevelingen gedaan, rue absoluut niet werken of een gedrag veroorzaken, dat ver van 

het oorspronkelijke ARTl model in [CARP87] ligt. Daar staat tegenover, dat het mogelijk is om de 

instelling van de parameters tijdens hel leren van een patroon aan te passen. Hierdoor kan dus een

vourug met de parameter instelling geexperimenteerd worden. Omdat het ANSim pakket bovendien een 

sterke grafische interface heeft is het heel goed mogelijk het proces in detail te volgen, waardoor veran

deringen in de parameter instelling ook goed te bestuderen zijn. 

De eindconclusie van het bestuderen van en werken met het ARTl model zoals dal in ANSim geïm

plementeerd is, is dat het netwerk een duidelijk ander gedrag vertoont dan het oorspronkelijke model in 

[CARP87] en dal er bovenruen een aantal fouten in de implementatie zitten. Omdat er geen source-code 

van het ANSim beschikbaar is is het ook niet mogelijk de fouten te herstellen of het model aan te 

passen. Daarom is besloten niet met ANSim verder te gaan, maar zelf een programma te schrijven om 

het ARTl model te simuleren (zie hoofdstuk 3). Toch is hel bestuderen van en werken met ANSim 

beslist geen verloren tijd geweest. Mede door de sterke grafische interface is het zeer goed mogelijk het 

proces te volgen, hetgeen een goed inzicht geeft in de werking van het model. 



- 23 -

3. IPO_ARTl 

3.1. Inleiding 

Omdat de ARTI implementatie in het ANSim pakket een aantal ernstige tekortkomingen vertoont is 

besloten een eigen implementatie van het ARTI model te ontwikkelen. Voordelen hiervan zijn: 

Het IPO krijgt beschikking over eigen software. 

De software kan voor specifieke toepassingen worden aangepast. 

Er is een veel direktere controle over de parameter instelling mogelijk. 

F i-knooppunten kunnen inaktief gemaakt worden voordat er een nieuw input patroon wordt 

aangeboden. 

Het is mogelijk om het model van [CARP87] trouw te blijven 

De fast learning mode kan als een optie worden geïmplementeerd, terwijl het netwerk ook in slow 

learning mode kan opereren. 

Het is mogelijk om het ARTI-model op vele details te bestuderen, omdat er al speciale opties 

zijn geïmplementeerd, of de software kan worden aangepast. 

In dit hoofdstuk zal allereerst het gebruik van het programma, met de daarbij behorende opties worden 

behandeld. Vervolgens zal worden aangegeven hoe bepaalde mechanismen van het ARTI model zijn 

geïmplementeerd (met name daar waar [CARP87] niet geheel duidelijk is, of gekozen is voor een uit

breiding van het model). Tenslotte zullen enkele resultaten van simulaties besproken worden. 

De software is in C geschreven voor gebruik op een SUN. Er is getracht het aantal specifieke SUN

functions tot een minimum te beperken, zodat het programma eenvoudig is over te zetten op een andere 

UNIX-machine. 

3.2. Het gebruik van ipo_artl 

3.2.1. Opstarten van het programma 

De syntax van de commando regel voor het opstarten luidt: 

ipo_artl [ <optionS>] [ <netfile>] [ <pattemfile>] [ <resultsfile>] 

Laat men in de commando regel een of meerdere filenamen weg, dan zal het programma alsnog om 

deze files vragen. Bij het geven van de file naam mag de extensie van de file (' .net' ' .pat' of .'out') niet 

worden gebruikt. Zijn de netfile of pattemfile niet 'readable', dan zal dit gemeld worden en het pro

gramma wordt afgebroken. Er worden in totaal zes outputfiles aangemaakt, met extensies •.out', '.out 1 •, 

... ,' .out5'. De functie van deze files wordt in paragraaf 3.2.3 besproken. Is een van deze files niet 

'writeable •, dan wordt dit gemeld en het programma wordt afgebroken. 



- 24 -

Voor het runnen van het programma in de 'background' kent het programma twee opties, cfü~ via de 

commando regel gegeven kunnen worden: 

-i: Het netwerk wordt geinitialiseerd. De eventuel in de netfile voorkomende gewichten voor de LTM 

traces worden niet gebruikt. 

-I: Het netwerk i.a1 de gewichten voor de LTM traces in de netfile gebruiken en het netwerk niet ini

tialiseren. Eerder geleerde patronen blijven dus van kracht. 

Wordt geen van deze opties gebruikt en in de netfile worden gewichten voor de L TM traces gevonden, 

dan i.a1 het programma de gebruiker vragen of het netwerk geinitialiseerd moet worden. Gebruikt men 

beide opties, dan i.a1 alleen degene die het laatst in de commando regel voorkomt gebruikt worden. 

Andere opties kunnen niet via de commando regel aan het netwerk worden gegeven, maar worden 

gegeven door het gebruik van 'keywords' in de netfile. Deze methode zal in paragraaf 3.2.2 worden 

besproken. Geeft men via de commando regel een onbekende optie mee aan het programma, dan zal 

dit worden gemeld, maar de optie heeft geen effect op het programma. 

Nadat alle patronen geleerd zijn, zal het programma vragen of het netwerk gesaved moet worden en zo 

ja, onder welke naam. 

3.2.2. Opties van het programma via keywords 

Voor een aantal toepassingen of simulaties is het gewenst of zelfs noodzakelijk, dat het gedrag van het 

netwerk kan worden aangepast Het ipo_artl programma maakt gebruik van een groot aantal opties, die 

kunnen worden aangeroepen via 'keywords' (eventueel gevolgd door een getal) in de netfile. In deze 

paragraaf wordt besproken welke opties gebruikt kunnen worden. 

fast learning mode 

Normaal werkt het programma in slow learning mode, waarbij de LTM traces volgens differentiaal ver

gelijkingen stap voor stap worden aangepast tijdens resonantie van het netwerk, totdat de totale 

verandering in de L TM traces beneden een bepaalde grens komt Omdat dit een erg tijdrovende pro

cedure is, kan het netwerk ook in fast learning mode gebruikt worden. Op het moment dat is vastgesteld 

dat het netwerk in resonantie verkeert, worden de eindwaarden van de L TM traces in een keer berekend 

(zie paragraaf 1.4.4). 

keyword: fastlearning 

random volaorde input patronen 

Omdat de volgorde van de input patronen over het algemeen grote invloed heeft op de groepen die door 

het netwerk gevormd worden, is het mogelijk de input patronen in een random volgorde te klassificeren. 

Deze random volgorde is onafhankelijk van de volgorde waarin de patronen in de pattemfile staan. 

keyword: randominput 
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random verstoring van de input patronen 

Om te kijken hoe het netwerk reageert op verstoringen van de input patronen is het mogelijk een ran

dom verstoring op de input patronen aan te brengen. Men kan hierbij aangeven wat de kans is dat een 

element uit het input patroon een random waarde heeft. Een kans van 0,50 houdt dan in, dat voor een 

bepaald element geldt, dat er 50 % kans is, dat dit element een random waarde krijgt. Dit is niet 

hetzelfde als 50 % kans dat het input element van waarde verandert! 

keyword: inpUJnoise <float> (default: 0,0) 

aantal leercycli 

Het is uiterst onwaarschijnlijk, dat een set van leerpatronen na een keer aanbieden al volledig geleerd is 

en er geen recodering van de templates meer op z.al treden. Daarom moeten de patronen meestal meer

dere keren aangeboden worden. Om het netwerk niet telkens te hoeven bewaren, het programma 

opnieuw op te starten en het netwerk weer te laden, kan het aantal leercycli worden opgegeven. 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de patronen iedere leercyclus in dezelfde volgorde zullen wor

den aangeboden. Een eventuele random volgorde van de patronen wordt alleen de eerste keer bepaald, 

waarna telkens die volgorde wordt gebruikt. Wil men ook telkens een andere volgorde, dan moet voor 

de 'runs' -optie gekozen worden. 

keyword: learncycles <float> (default: 1,0) 

klassificatie zonder leren 

Is een netwerk eenmaal getraind, dan kunnen er altijd nog nieuwe patronen en templates geleerd wor

den. Wil men bekijken hoe een set van input patronen door het netwerk geklassificeerd wordt, zonder 

dat deze patronen door het netwerk ook geleerd worden, dan kan men gebruik maken van de 'recall ' -

optie. Deze optie zorgt ervoor, dat alle patronen een keer aan het netwerk worden aangeboden, zonder 

dat de L TM traces worden aangepast. Bovendien zal in een matrix worden bijgehouden welke patronen 

in dezelfde groep zijn geplaatst. Deze matrix wordt naar de resultsfile geschreven. 
In het geval, dat het programma meerdere runs maakt, zullen de matrices gesommeerd worden. Dil 

blijkt een erg handige optie voor het verkrijgen van statistische informatie over het gedrag van het 

netwerk bij het aanbieden van een bepaalde set van input patronen. 

De 'recall'-optie zet het aantal leercycli niet automatisch op nul. De recall-stap volgt altijd nadat het 

ingestelde aantal leercycli is uitgevoerd. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van statistische infor

matie. Wil men dat er geen leercyclus wordt uitgevoerd, dan moet het aantal leercycli expliciet op nul 

gezet worden. 

keyword: recal/ 

aantal runs van het programma 

Het programma kan een aantal runs achter elkaar uitvoeren, zonder dat daarbij de statistische informatie 

van de voorgaande runs verloren gaat. Deze mogelijkheid kan gebruikt worden, om een groot aantal 

random volgordes van deulfde set van input patronen aan het netwerk aan te bieden. 

Het verhogen van het aantal runs is de enige mogelijkheid om met de 'recall'-optie een sommatie van 

de ldassificatie-matrices te verkrijgen. 

keyword: runs <float> (default: 1,0) 
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maximaal aantal leer iteraties 

In slow learning mode worden de LTM traces volgens differentiaal vergelijkingen stap voor stap 

aangepast Normaal gesproken wordt een patroon pas als geleerd beschouwd, als de totale verandering 

in de L TM traces beneden een bepaalde drempelwaarde komt Wil men bekijken wat er gebeurt als de 

leeriteraties eerder worden afgebroken, dan kan men een maximaal aantal iteraties aangeven. 

keyword: maxiter <float> (default: 5000,0) 

aanpassen maximaal aantal leeriteraties na iedere leercyclus 

Door oorspronkelijk een zeer laag maximaal aantal leeriteraties te nemen en dit vervolgens iedere keer 

dat een leercyclus is voltooid te verhogen, kan men het effect van het aantal leeriteraties op het 

klassificatie gedrag van het netwerk bestuderen. 

Na iedere leercyclus wordt het aantal leeriteraties met een bepaalde waarde vermeerderd (of vermin

derd, als een negatieve stapgrootte wordt aangegeven). 

keyword: ilerstep <float> (default : 0,0) 

tussentijds display van de toestand van het netwerk 

Om te bekijken, welke toestanden het netwerk doorloopt, kan met de 'display' -optie ervoor gezorgd 

worden, dat die toestanden naar een aantal files geschreven worden. In paragraaf 3.2.3 wordt beschreven 

hoe men tijdens: het runnen van ipo_artl de toestand van het netwerk kan volgen . 

keyword: display 

pauze nadat een F2-knooppunt aktief is geworden 

Omdat het aktief worden van F 2-lcnooppunten elkaar erg snel op kunnen volgen is het soms erg 

moeilijk de toestand van het netwerk via de 'display' -optie te volgen. Daarom kan die optie nog worden 

aangevuld met de 'demo' -optie. Zodra een F 2-knooppunt aktief wordt zal het programma in een pauze 

toestand komen en vragen of het verder mag gaan . 

Deze optie heeft uiteraard alleen maar zin als ook de 'display'-optie gebruikt wordt 

keyword: demo 

gedeeltelijke aanpassing van templates 

Template learning is in het ARTI model gebaseerd op het steeds verder afbreken van een template, tot

dat een set van elementen is ontstaan, die een subset vormt van alle in dezelfde groep geklassificeerde 

input patronen. Dit is echter niet altijd de maximale intersectie van al die input patronen. In slow learn

ing mode kan het aanpassen van de templates beïnvloed worden, door de ' hold' -optie te gebruiken. 

Deze optie zal template-elementen, die overeenkomen met een aktief input element en een inalctief F 1-

knooppunt niet aanpassen. Het nut van deze mogelijkheid wordt in paragraaf 3.3.5 besproken. 

keyword: hold 

save netwerk in een file 

Als het programma meerdere runs doorloopt kan normaal gesproken alleen na de laatste run het netwerk 

gesaved worden. Het programma vraagt dan of het netwerk gesaved moet worden en zo ja onderwelke 

naam. Om het mogelijk te maken, dat het netwerk na iedere run gesaved wordt. is er de 'save'-optie. 

Met deze optie moet ook de naam de file worden meegegeven. Om niet telkens de voorgaande file te 
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overschrijven wordt aan de naam van de file automatisch het nummer van de run geconcateneerd. Ook 

de extensie ' .net' wordt automatisch aan de filenaam toegevoegd. 

Blijkt de opgegeven file niet 'writeable' te zijn, dan wordt deze niet gesaved. Het programma zal hier 

melding van maken en vervolgens door gaan met de volgende run . 

keyword: save <.name> 

twee-dimensionale weergave van patronen 

Het netwerk maakt intern slechts gebruik van een een-dimensionale representatie van de patronen. Om 

deze patronen in display mode toch op een twee-dimensionale wijze weer te geven kunnen de horizon

tale en verticale afmetingen van het patroon worden aangegeven. Het product van beide afmetingen 

moet natuurlijk wel overeenstemmen met de afmetingen van het patroon. Is dit niet het geval , dan 

wordt dit gemeld en het programma wordt beeindigd. 

keyword: xsize <float> 

keyword: ysize <float> 

(default : <input_size>) 

(default : 1 ,0) 

veranderen stop criterium voor leren van L TM traces 

In slow learning mode wordt een patroon als geleerd beschouwd, op het moment dat het gemiddelde 

van de veranderingen in de L TM traces beneden een bepaalde drempelwaarde komt. Deze drem

pelwaarde kan ingesteld worden met de 'deltaL TM' -optie. 

keyword: deltaLTM <float> (default : 0,0001) 

Ook de parameters van het netwerk kunnen via ' keywords' in de netfile worden ingesteld. Hiervoor 

geldt de volgende tabel : 

parameter keyword default 

input_size input 100,0 

vigilantie vigilance 0,99 

Al Al 0,1 

BI BI 1,5 

Cl Cl 1,0 

Dl Dl 1,0 

A2 A2 1,0 

B2 B2 1,5 

C2 C2 1,0 

D2 D2 1,0 

K K 1,0 

STM stapgrootte step 0,1 

L TM stapgrootte LTMstep 0,ül 

tabel 3.1 : instelling netwerk parameters 
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Verder kent de netfile nog twee keywords: 

F2_nodes 

weights : 

Het aantal Frknooppunten, dat het netwerk al kent door eerdere trammg. Hierbij 

wordt ook altijd een knooppunt geteld, dat nog niet eerder is geselecteerd. De 

defaultwaarde is daarom ook altijd 1 

Het keyword 'weights' geeft het begin aan van de gewichten van de bottom-up en 

top-down L TM traces. Na dit keyword mogen alleen nog gewichten in de file staan . 

Op iedere nieuwe regel staat het gewicht van de bouom-up trace gevolgd door de 

top-down trace tussen de twee knooppunten ui en ui . Van dit fonnaat mag niet wor

den afgeweken, ook niet door een lege regel. Nonnaal gesproken kan dat ook niet 

gebeuren, omdat de gewichten door het programma zelf in de file worden geschreven. 

3.2.3. Toestand van het netwerk volgen 

In het geval dat de 'display' -optie wordt gebruikt, wordt de toestand van het netwerk in een vijftal files 

geschreven. Dit gebeurt alleen als de toestand van het netwerk is veranderd. De files hebben allen 

dezelfde prefix (resultfile), gevolgd door '.outl ', .. . , '.out5'. De inhoud van deze files is: 

. outl : 

. out2 : 

. out3 : 

. out4 : 

. out5 : 

Het input patroon (grafisch) . 

Het geselecteerde F 2-knooppunt en het aantal iteraties (scalair) . 

De activatie op de F 1-knooppunten (grafisch) . 

De excitatie input vanuit de bottom-up traces naar het geselecteerde F 2-knooppunt (scalair) . 

De top-down template vanuit het geselecteerde F 2-knooppunt (grafisch) . 

Om de aktivatie van de F 1-knooppunten en de top-down template grafisch weer te geven is gebruik 

gemaakt van een geimproviseerde 'gray scale' 

Om de toestand van het netwerk te volgen kan men nu vijf windows (shelltools) openen, waarin men 

met het commando: 

tail -f <resultfile>.<extensie> 

alle nieuw geschreven data kan volgen. Door een juist window fonnaat te kiezen, kan men ervoor zor

gen, dat alleen de laatst geschreven infonnatie op het beeldschenn verschijnt. 

Is de 'demo'-optie gebruikt :r.al ook altijd het window waarin het programma is opgestart aktief moeten 

blijven, omdat in dat window tijdens de pauze toestand van het programma het commando gegevèn kan 

worden om weer verder te gaan. 

Deze geïmproviseerde manier van het volgen van de toestand kan natuurlijk nog aanzienlijk verbeterd 

worden. Helaas was daar geen tijd voor en is de huidige methode welliswaar erg omslachtig, maar in 

ieder geval bruikbaar. 
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3.2.4. File formats 

In de netfile mogen alle in paragraaf 3.2.2 beschreven keywords gebruikt worden. De volgorde is niet 

van belang, met uitzondering van het keyword 'weights' , dat altijd voorafgegaan moet worden door alle 

andere en alleen gevolgd mag worden door de bottom-up en top-down gewichten. Alles wat door het 

programma niet herkend wordt wordt gezien als commentaar, tenzij dit tussen de gewichten voorkomt. 

Op dat moment worden alle gewichten als ongeldig beschouwd en zal het netwerk worden geïnitiali 

seerd. 

Het netfile format ziet er dus als volgt uit: 

<option> 1 <parameter> [ <Value>] 

<option> 1 <parameter> [ <Value>] 

[weights] 

[ <bottom-up> <top-down>] 

[ <bottom-up> <top-down>] 

In de panemfile wordt alleen naar het eerste woord op een regel gekeken. Als dit woord een integer is 

wordt het als het volgende input element gezien. De scheiding van de patronen wordt uitsluitend 

gemaakt op basis van een teller, die bijhoudt hoeveel elementen van een patroon er gelezen zijn. Het is 

dus van belang, dat de 'input_size' de juiste waarde heeft (zie paragraaf 3.2.2). Lege regels en regels 

die niet met een integer beginnen worden als commentaar gezien. 

Het pattemfile format ziet er dus als volgt uit: 

[<integer>] [<commentaar>] 

[<integer>] [<commentaar>] 

3.2.S. Netwerk dimensies 

Het netwerk kent maximaal 200 knooppunten (F1 en F2 samen). Het maximale aantal F 1-knooppunten 

is 100. Gebruikt men minder dan 100 F 1-knooppunten (keuz.e via de input_size parameter), dan blijven 

er dus meer Fz-knooppunten over. 

Wil men meer knooppunten gebruiken, dan kan dat eenvoudig in de software veranderd worden, door 

bij de 'defines' aan het begin van de source code 'MAXSIZE' en/of 'MAXINP' te wijzigen en het pro

gramma opnieuw te compileren met: 

cc -g -lm ipo_artl.c -o ipo_artl 
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Het is natuurlijk mogelijk het aantal knooppunten zo groot te kiezen dat er altijd voldoende zijn, maar 

dat heeft ook tot gevolg, dat de initialisatie van het net en bepaalde opties veel tijd in beslag nemen. 

Het maximaal aantal input patronen is 100. Meerdere patronen zijn mogelijk door bij de 'defines' 

'MAX_PATI'ERNS' te verhogen. Ook dan moet het programma opnieuw gecompileerd worden. 

3.3. Implementatie van het netwerk 

3.3.1. Membraan vergelijkingen 

Voor de F 1- en F2-knooppunten zijn de membraan vergelijkingen op dezelfde manier geïmplementeerd 

als beschreven in [CARP87] en paragraaf 1.4.3: 

met: 

Jt = I; + D 1 ""î_fl.x)zji 
j 

1/ = D2 L h(x)zij + g(x). 
i 

Hierin is zijn fl.xj) • g(xj) en h(xi) als volgt ge.definieerd: 

g(xj) = 
0,5 X · 

aantal F 2--knooppunten 

als X; s; 0 

als X; > 0 
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Iedere iteratie wordt van alle knooppunten de verandering berekent' en deze verandering wordt bij de 

waarde van dat knooppunt opgeteld. De stapgroone E1 en E2 kunnea verschillende waarden hebben. In 

paragraaf 3.3.4 wordt dit verschil besproken. 

Als een nieuw input patroon wordt aangeboden worden alle F 1- en F 2-knooppunten geïnitialiseerd op 

-0,5. Ook F 2-knooppunten, die zijn geinhibeerd krijgen waarde -0,5 . Bovendien worden die knooppun

ten overgeslagen in de update van F 2-knooppunten . 

3.3.2. De LTM vergelijkingen 

Voor de initialisatie van de gewichten geldt, dat er een random waarde tussen twee grenzen gekozen 

wordt. Hiervoor geldt: 

0,9pL pL 
S z/0) S 

L-l+M L-l+M 

L wordt automatisch ingesteld op: 

L = 1 + 
0,5 

M-1 

Voor het leren van de L TM traces zijn er twee mogelijkheden: fast learning en slow learning: 

fast learning 

In de fast learning mode worden, nadat is vastgesteld, dat het netwerk in resonatie is gekomen, direkt 

de eindwaarden van de L TM-traces berekend. Voor die eindwaarden geldt 

L 
L-1+ 

Z·· = IJ 

IXI 

!:J,.j 

-!:J,.j als Xj > 0 

als Xj S 0 

als Xj > Ü 

als Xj S 0 

Hierin is !:J,.i een relatief zeer kleine positieve random waarde, die voorkomt dat alle traces precies 

dezelfde waarde krijgen, waardoor onderscheid in de excitatie input van de F 2-knooppunten in sommige 

gevallen niet meer mogelijk is. 

Om vast te stellen of het netwerk in resonantie verkeert, worden tijdens het matchen van de template 

een aantal iteraties alleen de F 1-knooppunten berekend Na deze speciale match-iteraties wordt de 
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aktivatie op de F 1-knooppunten vergeleken met het input patroon en afhankelijk van de vigilantie zal er 

wel of geen match geconstateerd worden. Wordt er een match geconstateerd, dan zal het netwerk in 

resonantie komen, dus kunnen de L TM traces berekend worden. 

Tijdens de match-iteraties zal er over het algemeen een andere stapgrootte e 1 gelden, omdat een te 

kleine E1 tol gevolg kan hebben, dat de verandering in de F 1-knooppunten oog niet geheel is berekend, 

waardoor er een foutieve matching op kan treden. Voor E1 geldt dan: 

2 
aantal match iteraties 

Het aantal match-iteraties is op 10 gezet. 

Wordt er een mismatch geconstateerd, dan zal het aktieve F 2-knooppunt gereset worden. Omdat hier

door weer een verandering in de aktivatie van de F 1 -knooppunten wordt veroorzaakt, zullen eerst alleen 

de F 1-knooppunten 10 iteraties berekend worden (nu met de oorspronkelijke E1). 

slow learning 

In slow learning mode worden de LTM traces aangepast als er precies een Fi-knooppunt aktief is. Voor 

de vergelijkingen geldt dan: 

1 
-E- ÖZ;; = .f(x;)[-z1; + h(x;)] 

IJM 

~ öziJ = K.f(x;) [(1-zi;)Lh(x;) - zij L _h(xt>] 
LTM /c#.i 

Er worden nu geen match-iteraties gebruikt. Dit houdt in dat op het moment dat het F 2-knooppunt 

aktief wordt de F 1-knooppunten niet direkt reageren volgens de 2/3 regel, maar dat het een aantal itera

ties kan duren voordat een toestand is bereikt die aan de 2/3 regel voldoet. Zolang deze toestand nog 

niet is bereikt kan het nog steeds zo zijn dat een match geconstateerd wordt terwijl de top-down tem

plate en het input patroon helemaal niet matchen. In dat geval zal het een aantal iteraties duren, voordat 

de mismat.ch wordt vastgesteld. Zolang er geen mismatch optreedt, zullen de L TM traces volgens 

bovenstaande vergelijkingen worden aangepast 

Is er sprake van een match en komt het netwerk in resonantie, dan zullen de veranderingen in de LTM 

traces continu berekend worden. Op een gegeven moment komt de som van de absolute waarden van 

de veranderingen beneden een grens. Op dat moment beschouwt het netwerk de L TM traces als geleerd 

en kan een volgend input patroon worden verwerlct. De gemiddelde waarde van de veranderingen voor 

de grens kan worden ingesteld met de 'deltaLTM'-optie (zie paragraaf 3.2.2). 

De resonantie (en daarmee het L TM leerproces) kan ook worden afgebroken als het maximale aantal 

iteraties wordt overschreden. 

In paragraaf 3.3.5 wordt een speciale situatie van het LTM leerproces beschreven, die gebruikt wordt 

met de 'hold' -optie. 
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3.3.3. Het aantal knooppunten 

Het netwerk kent maximaal 200 knooppunten. Hiervan kunnen maximaal 100 knooppunten gebruikt 

worden als F 1-knooppunten. De niet als F 1-knooppunt gebruikte knooppunten worden als Fr 
knooppunten gebruikt. 

Om niet alle ongebruikte Frknooppunten elke iteratie te hoeven berekenen, wordt er altijd slechts een 

ongebruikt knooppunt bekeken. Hierdoor kan het rekenwerk aanzienlijk minder worden. Bovendien kan 

er op die manier ook beter gevolgd worden wanneer welk knooppunt voor het eerst geselecteerd is, 

omdat de nieuw geselecteerde knooppunten keurig opeenvolgend genummerd zijn. 

Wordt een nieuw knooppunt voor de eerste maal geselecteerd, dan wordt er automatisch weer een 

nieuw knooppunt toegevoegd (zolang de voorraad strekt). 

3.3.4. Automatisch aanpassen van de STM stapgrootte 

Zoals al in paragraaf 2.4 is aangegeven, kunnen door het niet oneindig klein zijn van de stapgrootte 

meerdere Frknooppunten tijdens dezelfde iteratie aktief worden. Dit is een ongewenste situatie. In het 

model beschreven in [CARP87] kan er altijd maar een F 2-knooppunt op hetzelfde moment aktief wor

den. Door nu de stapgrootte klein genoeg te kiezen is het altijd mogelijk om slechts een F rknooppunt 

aktief te maken tijdens een iteratie. Dit heeft echter wel tot gevolg, dat het erg veel iteraties kan kosten , 

voordat er eindelijk een F 2-knooppunt aktief wordt Een oplossing voor dit probleem is gevonden in de 

volgende aanpak: 

Gebruik aanvankelijk een grote E2, zodat er snel een of meerdere F rknooppunten aktief worden. 

Blijken er meerdere knooppunten gelijktijdig aktief te worden, dan was de laatste stap dus duidelijk te 

groot. Er wordt dan teruggegaan naar de situatie van de vorige iteratie en E2 wordt gehalveerd, waarna 

weer een of twee iteraties volgen. Blijken er dan nog steeds meerdere F 2-knooppunten gelijktijdig aktief 

te worden, dan wordt weer teruggestapt en E2 wordt opnieuw gehalveerd. Dit kan zo een aantal malen 

door gaan, totdat de stapgrootte klein genoeg is om slechts een F 2-knooppunt te selecteren. 

Leven de template van het geselecteerde F 2-knooppunt een match op met het input patroon, dan zal , 

nadat de LTM traces zijn aangepast, ~ weer de oorspronkelijke waarde krijgen. Wordt er echter een 

mismatch geconstateerd, dan moet er een volgend F rknooppunt geselecteerd worden. Omdat e2 op dat 

moment een zeer kleine waarde kan hebben kan het alsnog erg lang gaan duren voordat er weer een 

knooppunt geselecteerd wordt Daarom zal e2 iedere iteratie, dat er nog geen F rknooppunt aktief is 

weer worden verdubbeld (met als maximum waarde de oorspronkelijke instelling). 

Aanvankelijk hebben e1 en e2 dezelfde waarde. Omdat de stapgrootte alleen van belang is voor de F r 
knooppunten blijft e1 onveranderd. Nadat een patroon geleerd is zullen ook beide stapgroottes weer 

dezelfde waarde krijgen. 
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3.3.5. Hold-optie 

Bij het leren van templates zullen alle traces tussen een aktief F 2-knooppunt en een aktief F 1-

knooppunt naar een maximum waarde gaan, terwijl alle traces tussen een aktief F 2-knooppunt en een 

inaktief F 1-knooppunt naar nul zullen gaan. Als gevolg van de 2/3 regel zullen tijdens template match

ing alleen die F 1-knooppunten aktief worden, die wwel vanuit de input als vanuit de template geak

tiveerd worden. Hierdoor zal template learning uitsluitend gebeuren, door elementen van de template af 

te halen, niet door er elementen aan toe te voegen. 

Input patronen moeten een aantal maal worden aangeboden voordat vast staat met welk F 2-knooppunt 

zij geassocieerd worden. Het kan gebeuren, dat een patroon eerst in een bepaalde groep terecht komt, 

maar als gevolg van matching met andere patronen, kan de template van die groep dusdanig veran

deren, dat het oorspronkelijke patroon geen match meer geeft met die template. Hierdoor zal het 

patroon in een andere groep terecht komen. De oorspronkelijke groep heeft echter nog steeds de infor

matie die bij dat patroon hoorde. Dat betekent, dat op plaatsen, waar het patroon geen aktieve input had 

ook de template inaktief is. Ook als alle andere patronen, die nu in die groep geplaatst worden wel die 

input elementen aktief hebben. Hierdoor geeft de template dus niet meer de grootste gemeenschap

pelijke subset van alle patronen die in die groep zitten. 

In slow learning mode kan het zijn, dat een element van de template juist onder de waarde ligt, die 

aktivatie via de 2/ 3 regel nog mogelijk maakt. Ook als de input voor dat element dan aktief is zal de 

waarde van dat template element toch naar nul gaan. Hierdoor kan een aktief input element dus toch tot 
gevolg hebben, dat de waarde van het bijbehorende template element nul wordt. Om dit te voorkomen 

is de 'hold' -optie ingevoerd. Deze optie zal alleen die template elementen aanpassen, waarvan de input 

inaktief is, of waarvan zowel input als F 1-knooppunt aktief zijn. Is de input wel aktief, maar het F1-

knooppunt niet, dan blijft het template element onveranderd. 

In slow learning mode kunnen templates wel tijdelijk een beetje 'groeien'. Dit is het gevolg van het 

feit, dat het meestal een aantal iteraties duurt, voordat de 2/3 regel echt van kracht wordt Tijdens die 

iteraties zijn dus bepaalde F 1-knooppunten, die wel overeenkomen met aktieve input elementen, maar 

niet met aktieve elementen van de template, toch aktief. Hierdoor zullen die elementen van de template 

enigszins in waarde stijgen. Meestal is dat niet genoeg om ervoor te wrgen, dat het element aan de 

template wordt toegevoegd en zal uiteindelijk het biJbehorende F 1-lcnooppunt toch inaktief worden, 

waarna de waarde van dat template element alsnog naar nul gaat. 

Wordt de 'hold'-optie gebruikt, dan kan een element, dat uit een template is verdwenen toch weer wor

den 'teruggewonnen', als alle op dat moment tot die groep behorende patronen dat element wel aktief 

hebben. Als die patronen maar vaak genoeg worden aangeboden zal de template uiteindelijk dat ele

ment weer aktief krijgen. 

Het is interessant om te onderzoeken, wat de mogelijkheden van deze optie voor de klassificatie van 

patronen tot gevolg kan hebben. Met name daar waar het gaat om een oorspronkelijk geleerd proto

type, dat later altijd dezelfde afwijking zal krijgen. De verwachting is, dat die veelvuldig optredende 

afwijking uiteindelijk als het geleerde prototype gezien zal worden, en het oorspronkelijke prototype als 

afwijking beschouwd wordt. 
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Dit lijkc ook meer ir- overeenstemming met menselijk gedrag. Als men eerst een bepaald patroon 

geleerd heeft en vervolgens alleen maar dezelfde afwijking op dat patroon te zien krijgt, zal die afwij

king als het prototype van dat patroon beschouwd worden. 

Helaas zijn er nog geen echte experimenten met deze optie uitgevoerd, maar wellicht kan de toekom

stige gebruiker er zijn voordeel mee doen. 

3.3.6. Generatie random waarden 

Voor het genereren van random waarden wordt altijd dezelfde offset gebruikt. Hierdoor zullen de ran

dom waarden dus ook altijd in dezelfde volgorde gegenereerd worden. Dit heeft tot gevolg, dat als er 

geen veranderingen aan de afmetingen van het net, het aantal input knooppunten en het aantal patronen 

optreden, ook altijd dezelfde resultaten worden verkregen. Dit heeft zowel voor- als nadelen. 

Het voordeel zit in het feit, dat verschillende tests altijd met dezelfde random initialisatie van het 

netwerk kunnen beginnen en ook altijd dezelfde random volgorde van patronen zullen gebruiken, even

als dezelfde random verstoring op die patronen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de effecten van veran

derde parameter instellingen, zoals de vigilantie, getest worden, zonder dat verschillen in de resultaten 

het gevolg kunnen zijn van toevallig andere instellingen of patronen. 

Het nadeel is natuurlijk, dat je geen twee experimenten uit kunt voeren, die alleen moeten verschillen in 

random waarden. Ook kan een vaststaande random instelling tot gevolg hebben, dat bepaalde situaties 

toevallig altijd optreden, of toevallig nooit optreden. Hierdoor zou een verkeerd beeld van de werking 

van het netwerk kunnen ontstaan. 

Wellicht is het zinvol om de offset van de random waarde generator via een optie te kunnen 

beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan het gebruik van de processor klok, of het zelf invoeren van een 

offset voor de random generator. 

3.4. Experimentele resultaten 

3.4.1. Fast Learning 

De experimenten in fast learning mode, met dezelfde set van input patronen als in paragraaf 2.5, gaven 

een resultaat, dat te vergelijken is met de ANSim resultaten met het gebruik van het reset patroon. De 

patronen werden na een aantal keer te zijn aangeboden definitief in dezelfde groep geplaatst 

Als de patronen 100 maal in een random volgorde geleerd worden, waarbij het aantal leercycli op 5 is 

gesteld, dan blijkt de volgorde van aanbieden van die patronen duidelijk van belang te zijn voor de 

indeling in groepen. Bovendien blijkt het aantal groepen ook nog af te hangen van die volgorde. In 

tabel 3.2 wordt aangegeven hoeveel groepen er gevormd zijn en hoe vaak dat voor kwam. 
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aantal groepen aantal maal 

12 1 

13 2 

14 20 

15 41 

16 27 

17 8 

18 1 

tabel 3.2 : verdeling van het aantal gebruikte groepen 

Uit tabel 3.2 blijkt dus, dat het aantal groepen kan varieren van 12 tot 18, met als meest waarschijnlijk 

aantal 15. 

Om de overeenkomst met het model van Grossberg te bekijken is dezelfde set van letters, zoals 

gebruikt in [CARP86], als input voor het netwerk gebruikt. Deze patronen werden op dezelfde manier 

geklassificeerd als beschreven in [CARP86]. bij wwel vigilantie 0,5 als 0,8. Door een andere instelling 

van de initiele waarde van de bottom-up gewichten (zie paragraaf 1.4.5) is de volgorde van selectie van 

Fi-knooppunten iets anders. In de gevallen, dat er geen nieuw knooppunt werd gecreeerd, werden de 

knooppunten in de volgorde van [CARP86] geselecteerd. Op het moment dat er wel een nieuw knoop

punt geselecteerd moest worden, werden er meer knooppunten geprobeerd dan in [CARP86], alvorens 

dit nieuwe knooppunt werd geselecteerd. 

R B C D E F G 
H :C :r K L M N 
□ P131R5TU 

VWXYZ 
figuur 3.1 : set van test-karakters voor ipo_artl 

De set van patronen is vervolgens uitgebreid tot alle 26 letters van het alfabet In figuur 3.1 wordt de 

hele set van input patronen weergegeven. Uit de resultaten bliJlct ook, dat de selectie volgorde van de 

F 2-lcnooppunten in overeenstemming is met de volgorde zoals beschreven is in paragraaf 1.4.5. 
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Nog stee& blijkt de volgorde van aanbieden van patronen van groot belang op de groepen die gemaakt 

worden. Ook blijkt het aantal groepen dat uiteindelijk gemaakt wordt daarvan afhankelijk. In tabel 3.3 

wordt weergegeven welke letters bij elkaar in een groep kwamen. De patronen zijn 500 maal geleerd, 

met telkens een random volgorde. De vigilantie is op 0,50 gesteld en het aantal leercycli op 5. Het 

aantal maal dal twee leners in dezelfde groep zijn ingedeeld wcrdt in procenten aangegeven. 

A B C D E F G H I J K L M N O P O R S T U V W X y Z 

A 100 31 18 20 32 43 32 36 4 0 3 0 33 33 39 44 38 87 30 
B 31 100 62 69 20 40 19 l 15 1 0 20 1 1 59 41 13 41 19 
C 18 62 100 79 10 29 11 6 32 15 6 24 6 6 60 29 11 26 11 
D 20 69 79 100 6 31 6 7 23 12 0 23 8 7 61 33 8 28 6 
E 32 20 10 6 100 12 96 2 19 6 0 0 2 2 20 12 82 34 94 
F 43 40 29 31 12 100 10 28 13 13 11 0 25 25 21 97 6 55 11 
G 32 19 11 6 96 10 100 5 19 6 0 0 5 5 23 10 86 31 93 
H 36 1 6 7 2 28 5 100 0 0 25 0 96 94 17 28 13 23 1 
I 4 15 32 23 19 13 19 0 100 66 0 0 0 0 15 12 17 4 19 
J O 1 15 12 6 13 6 0 66 100 0 0 0 0 2 12 6 0 7 
K 3 0 6 0 0 11 0 25 0 0 100 23 23 23 0 11 0 3 0 
L O 2 0 24 23 0 0 0 0 0 0 23 100 0 0 21 0 0 0 0 
M 33 1 6 8 2 25 5 96 0 0 23 0 100 97 17 25 13 20 1 
N 33 1 6 7 2 25 5 94 0 0 23 0 97 100 17 25 13 20 1 
0 39 59 60 61 20 21 23 17 15 2 0 21 17 17 100 22 34 32 21 
P 44 41 29 33 12 97 10 28 12 12 11 0 25 25 22 100 7 56 11 
0 38 13 11 8 82 6 86 13 17 6 0 0 13 13 34 7 100 32 80 
R 87 41 26 28 34 55 31 23 4 0 3 0 20 20 32 56 32 10 0 30 
S 30 19 11 6 94 11 93 1 19 7 0 0 l 1 21 11 80 30 10 0 
T O O O O O O O O 21 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
U 18 23 28 32 3 6 5 54 2 0 10 25 56 55 45 6 13 7 3 
V O O O O O O O O O O O O O 2 0 0 0 0 0 
W 1 l O 4 0 2 1 15 0 0 20 8 17 17 4 2 1 0 0 
X O O O O O O O O O O 15 0 l 1 0 0 0 0 0 
Y O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 
Z 4 15 32 23 19 13 13 0 98 64 0 0 0 0 15 12 17 4 19 

0 18 0 1 0 0 4 
0 23 0 1 0 0 15 
0 28 0 0 0 0 32 
0 32 0 4 0 0 23 
0 3 0 0 0 0 19 
0 6 0 2 0 0 13 
0 5 0 1 0 0 19 
0 54 0 15 0 0 0 

21 2 0 0 0 0 98 
52 0 0 0 0 0 64 

0 10 0 20 15 0 0 
0 25 0 8 0 0 0 
0 56 0 17 l O 0 
0 55 2 17 l O 0 
0 45 0 4 0 0 15 
0 6 0 2 0 0 12 
0 13 0 1 0 0 17 
0 7 0 0 0 0 4 
0 3 0 0 0 0 19 

100 0 0 0 0 15 19 
0 10 0 4 14 0 0 3 
0 4 100 37 0 0 0 
0 14 37 100 0 0 0 
0 0 0 0 100 38 1 

15 0 0 0 38 100 0 
19 3 0 0 1 0 10 0 

tabel 3.3 : fast learning verwarrings matrix bij p = 0,5 

Uit tabel 3.3 bliJlct duidelijk, dat de indeling in groepen erg afhankelijk is van de volgorde van aan

bieden van patronen. Zo sterk zelfs, dat er nergens twee letters te vinden zijn, die altijd in dezelfde 

groep worden ingedeeld. 

3.4.2. Slow Learning 

In slow learning mode worden dezelfde resultaten bereikt als bij fast learning, als men niet een maxi

maal aantal iteraties opgeeft. Het heeft dus feitelijk geen zin om slow learning toe te passen als men 

het netwerk zolang laat item-en, dal er nauwelijks meer v~gen in de L TM traces opcreden. Het 

enige verschil met fast learning is dal slow learning veel meer tijd in beslag neemt 

Wel interessant is het om in slow learning mode een maximaal aantal iteraties op te geven. Het blijkt 

dan inderdaad dal templates niet volledig geleerd worden, maar slechts gedeeltelijk. Hierdoor werden de 

templates dus iets geleidelijker aangepast en heeft een oorspronkelijk 'foutief' (dw.z. 1a1cr in een 

andere groep) ingedeeld patroon niet tot gevolg dat de template volledig verstoord kan worden. In tabel 

3.4 wmit aangegeven hoc de klassificatic van de patronen tot stand kwam bij een vigilantie van 0,80, 

LTM stapgrooue van 0,02 en maximaal aantal iteraties van 100 voor de eerste vier leercycli en 
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vervolgens rnet maximaal 150 iteraties. 

leer cyclus 
patroon eerste tweede derde vierde vijfde zesde 

A 1 10 10 10 10 14 
B 1 3 11 Il 11 15 

C 2 2 3 3 3 3 
D 3 3 Il 11 11 15 
E 3 10 10 10 10 15 

F 1 1 1 1 1 13 
G 3 10 13 13 13 15 

H 4 4 4 4 4 4 

I 5 5 9 9 9 9 

J 5 5 5 5 5 5 
K 4 10 10 10 10 10 
L 2 2 2 2 2 2 

M 4 4 4 4 4 4 

N 4 4 4 4 4 4 

0 2 Il 11 Il Il 16 
p 1 10 10 10 13 13 
Q 6 11 13 14 16 

R 6 10 10 10 14 14 

s 3 Il 13 13 15 15 

T 5 5 5 5 5 5 
u 6 11 Il 11 Il 11 

V 6 6 6 6 6 6 
w 7 7 7 7 7 7 

X 8 8 8 8 8 8 
y 8 12 12 12 12 12 

z .9 9 9 9 9 9 

tabel 3.4 : klassificatie van patronen bij slow learning 

Uit tabel 3.4 blijkt, dat patroon Q tijdens de vierde leercyclus niet binnen 100 iteraties geklassificeerd 

kon worden. Het maximaal aantal iteraties is daarna op 150 gezet. 

Een ander opmerkelijk feit is dat bij 100 iteratie de A, E, K, Pen R in dezelfde groep werden geplaatst 

Bekijkt men echter de maximale intersectie van die patronen, dan blijkt, dat in de A, E, P en R daar 

niet in thuis horen. Dit is voornamelijk het gevolg van de aanwezigheid van de K. De reden, dat deze 

letters toch bij elkaar worden ingedeeld, komt, doordat 100 iteraties een te korte tijd is om ervoor te 

zorgen, dat de Keen aantal elementen uit de template kan verwijderen. De andere letters zullen er ver

volgens weer voor zorgen, dat die niet geheel verdwenen elementen weer volledig worden hersteld. Na 

150 iteraties lukt het de K wel een aantal elementen uit de template definitief te verwijderen, waardoor 

bij de vijfde en zesde leercyclus een andere klassificatie van de A, E, P en R tot stand komt. 
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Hieruit blijkt dus, dat het aantal iteraties van groot belang kan zijn op de klassificatie van de patronen. 

Ook blijken er groepen gemaakt te worden, die uiteindelijk niet meer gebruikt zullen worden. Bij de 

test van tabel 3.4 blijkt dat alleen groep 1 te zijn , maar het is best mogelijk, dat een verdere verhoging 

van het aantal iteraties nog weer andere indelingen tot gevolg kan hebben. 

Een ander belangrijk aspect voor het gebruik van de slow learning mode is de vergelijking van de 

verwarringsmatrix met die van de fast learning mode. Hiertoe is voor het netwerk een maximaal aantal 

iteraties van 150, een L TMstep van 0,02, 9 leercycli en 100 runs gekozen. In tabel 3.5 worden de resul 

taten van dit experiment weergegeven. 

A 
B 
C 

D 

E 
F 
G 
H 

I 
J 
K 
L 
M 
N 

0 
p 

Q 
R 

s 
T 

u 
V 

w 
X 
y 

z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X y Z 

108 30 18 20 32 45 30 36 0 0 3 0 35 
30 10 0 60 72 21 39 20 0 17 2 0 15 0 
l8 60 100 77 14 34 16 6 3 4 13 6 16 6 
20 72 77 100 9 34 10 8 21 11 0 17 8 
32 2 1 14 9 100 13 95 2 20 5 0 0 2 
45 39 34 34 13 100 11 23 16 16 7 0 22 
30 20 16 10 95 11 100 3 22 5 0 0 3 
36 0 6 8 2 23 3 100 0 0 27 0 99 

0 17 34 2 1 20 16 22 0 100 66 0 0 0 
0 2 13 11 5 16 5 0 66 100 0 0 0 
3 0 6 0 0 7 0 27 0 0 100 26 26 
0 15 16 17 0 0 0 0 0 0 26 100 0 

35 0 6 8 2 22 3 99 0 0 26 0 100 
35 0 6 8 2 22 3 99 0 0 26 0 100 
39 6i 62 62 27 30 30 15 15 1 0 14 15 
46 40 34 34 13 98 11 23 15 15 6 0 22 
3½ 19 16 12 85 9 90 10 19 3 0 0 10 
90 37 25 26 32 53 29 26 0 0 4 0 25 
27 19 16 10 92 10 97 1 22 5 0 0 1 

C 0 0 0 0 0 0 0 21 50 0 0 0 
19 20 21 28 3 7 3 61 3 0 14 20 62 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 3 0 6 0 2 1 12 0 0 16 11 13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 17 3 4 2 1 2 0 16 22 0 98 64 0 0 0 

3 5 39 46 3½ 90 27 0 19 0 1 0 0 0 
0 61 40 19 37 19 0 20 0 3 0 0 17 
6 62 34 16 25 16 0 21 0 0 0 0 34 
8 62 34 12 26 10 0 28 0 6 0 0 21 
2 27 13 85 32 92 0 3 0 0 0 0 20 

22 30 98 9 53 10 0 7 0 2 0 0 16 
3 30 11 90 29 97 0 3 0 1 0 0 22 

99 15 23 10 26 1 0 61 0 12 0 0 0 
0 15 15 19 0 22 21 3 0 0 0 0 98 
0 1 15 3 0 5 50 0 0 0 0 0 64 

26 0 6 0 4 0 0 14 0 16 17 0 0 
0 14 0 0 0 0 0 20 0 11 0 0 0 

100 15 22 10 25 1 0 62 0 13 0 0 0 
100 15 22 10 25 1 0 62 0 13 0 0 0 

15 100 30 39 39 30 0 36 0 2 0 0 15 
22 30 100 9 54 10 0 8 0 3 0 O 15 
10 39 9 100 30 87 0 10 0 1 0 0 19 
25 39 54 30 100 26 0 12 0 0 0 O 0 

1 30 10 87 26 100 0 3 0 1 0 0 22 
0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 12 19 

62 3 6 8 10 12 3 0 100 3 13 0 O 4 
0 0 0 0 0 0 0 3 100 42 0 0 0 

13 2 3 1 0 1 0 13 42 100 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 31 1 
0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 31 100 0 
0 15 15 19 0 22 19 4 0 0 1 0 100 

tabel 3.5 : slow learning verwarrings matrix bij p = 0,5 

Opvallend is in deze tabel het feit, dat de patronen M en N altijd in dezelfde groep worden ingedeeld, 

terwijl de H daar ook bijna altijd bij zit. Het lijkt er op, dat de klassificatie iets minder afhankelijk is 

van de volgorde waarin de patronen worden aangeboden. 

Een vergelijking van tabel 3.5 met tabel 3.3 toont aan, dat de kans dat twee letters in dei.elfde groep 

komen slechts een paar procent verschilt Een iets nauwkeuriger bestudering van beide matrices leert 

echter, dat in slow learning mode de patronen net iets vaker bij elkaar worden ingedeeld. De procenten 

gesommeerd over de hele matrix leert, dat de er totaal in slow learning mode 260 % meer is dan in fast 

learning mode. Het lijkt er dus op, dat slow learning met een maximaal aantal iteraties van 150 meer 

patronen in dezelfde groep ull proberen te plaatsen en daarom waarschijnlijk minder groepen zal 

gebruiken. 

Deze resultaten duiden erop, dat de slow learning mode met een maximaal aantal iteraties een interes

sant onderzoeksgebied kan vormen. Het dynamisch gedrag van de templates, waarbij zowel toename 

als afname mogelijk is, is sterk afhankelijk van het maximaal aantal iteraties. Het is daarom ook 
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interessant te onderzoeken, wat de invloed van veranderen van het maximaal aantal iteraties op den 
duur tot gevolg kan hebben. 

3.5. Conclusies en aanbevelingen 

In Cast learning mode klassificeert ipo_artl patronen op dezelfde manier als de simulaties, die Grossberg 

met zijn model uitvoerde in [CARP86]. Door een andere instelling van de initiele bottom-up gewichten 

is de selectievolgorde van de Fz-knooppunten wel iets gewijzigd. In eerste instantie wordt dezelfde vol

gorde aangehouden als in [CARP86], maar op het moment dat in [CARP86] een nieuw knooppunt 

wordt geselecteerd zal ipo_artl eerst nog een paar Fz-knooppunten selecteren. Dit kan nooit tot gevolg 

hebben, dat een foutieve klassificatie hel gevolg is, maar wel, dat een juiste match kan volgen met een 
van de reeds geleerde F 2-knooppunten, terwijl de implementatie van [CARP86] dit Frknooppunt niet 

zal selecteren en daardoor te snel een nieuw knooppunt zal creeren. 

Slow learning mode geeft dezelfde resultaten als fast learning als het maximaal aantal iteraties erg hoog 
wordt gekozen en een template dus iedere keer volledig geleerd wordt Bij een lager maximaal aantal 

iteraties blijkt de slow learning mcxle andere klassificaties te geven. Over het algemeen zullen er dan 

minder groepen gebruikt worden, terwijl de volgorde waarin de patronen worden aangeboden iets 

minder invloed heeft op het uiteindelijke resultaat dan bij fast learning. 

Er zijn tot dusver slechts enkele experimenten met ipo_artl uitgevoerd, dus de conclusies moeten voor

zichtig geïnterpreteerd worden. Het is daarom aan te bevelen nog een flink aantal experimenten met 

het programma uit te voeren. Hierbij kan dan ondermeer geexperimenteerd worden met parameter 

instellingen, zoals de parameters voor de differentiaal vergelijkingen of het maximaal aantal iteraties in 
slow learning mode. Verder is het interessant om te bekijken wat de resultaten van de 'hold' -optie zijn. 

Wellicht kan deze optie een zinvolle uitbreiding zijn op het model van Grossberg. 

Het programma kan nog worden uitgebreid met een aantal opties, wals het instellen van de offset bij 

het genereren van random getallen. Ook een optie voor het niet opnieuw initialiseren van de knooppun
ten als een nieuw input patroon wordt aangeboden kan een interessante toepassing vinden op het gebied 
van priming, het aan het netwerk opdrukken van het F z-knooppunt, dat als eerste geselecteerd moet 

worden. Hierbij wordt dus altijd eerst het Fz-knooppunt gematched, dat door het voorgaande patroon 

geselecteerd is (zie ook paragraaf 2.4). Een andere vorm van priming wu gevonden kunnen worden 

door bij ieder input patrOOn ook aan te geven, welk Fz-knooppunt als eerste geselecteerd moet worden. 

Het netwerk kan dan alle knooppunten initialiseren en alleen het desbetreffende F z-knoopunt alctief 

maken, waardoor direkt een template matching met dat knooppunt volgt. Hierbij zou dus sprake kunnen 

zijn van 'supervised learning'. 
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4. Conclusies 

4.1. Het zelf-organiserend karakter 

Het zelf-organiserend karakter van het ARTl model heeft als voordeel, dat in principe een oneindige 

hoeveelheid patronen door het netwerk geklassificeerd kan worden. Iedere keer, dat een patroon niet is 

onder te brengen in een reeds geleerde groep van patronen wordt een nieuwe groep gecreeerd. 

Door het top-down template matching wordt een patroon niet zomaar in een groep geplaatst, maar 

wordt er altijd gekeken, of het patroon overeenkomt met het patroon, dat bij die groep verwacht werd. 

Een vigilantie parameter kan daarbij gebruikt worden om vast te stellen hoeveel een input patroon mag 

afwijken van het verwachte patroon. Op die manier wordt verzekerd, dat alleen patronen, die een 

minimaal aantal elementen gemeenschappelijk aktief hebben, in dezelfde groep kunnen komen. 

Door het zelf-organiserend karakter en het matchen van een input patroon met een verwacht patroon 

staat het model waarschijnlijk dichter bij de werking van de menselijke hersenen, dan menig ander 

kunstmatig neuronaal netwerk model. Daar waar het gaat om patroonherkenning en -klassificatie lijkt 

het ARTl model dan ook geschikt voor het simuleren van menselijk gedrag. 

Nadeel van het zelf-organiserende karakter is, dat er van buitenaf weinig controle is uit te oefenen op 

de klassificatie die gedaan wordt Het is niet mogelijk om bij ieder input patroon al vast te stellen in 

welke groep dat patroon ingedeeld zal worden. Alleen door zeer selectief de volgorde van de patronen 

te kiezen is het mogelijk om enigszins controlle over de klassificatie te verkrijgen. 

Omdat de volgorde van aanbieden erg belangrijk is voor het klassi.ficatie resultaat kan er niet gezegd 

worden, dat patronen die de grootste waarschijnlijkheid hebben om bij elkaar in dezelfde klasse te wor

den ingedeeld ook werkelijk bij elkaar zullen worden ingedeeld. Alleen door het uitvoeren van een 

groot aantal experimenten met telkens random volgordes van patronen is het mogelijk vast te stellen, 

welke patronen de grootste kans maken in dezelfde klasse te worden ingedeeld. De verwarrings matrix 

geeft bijvoorbeeld aan, dat een F en een P, die slechts weinig van elkaar verschillen zelfs bij een erg 

lage vigilantie van 0,50 nog in 3 % van alle gevallen in verschillende klassen terecht zullen komen. 

Het is dus helemaal niet zeker, dat patronen, die erg veel op elkaar lijken ook altijd in dezelfde klasse 

zullen worden ingedeeld. 

4.2. Template learning 

De top-down templates geven aan wat de verwachting is van een input patroon, dat in een bepaalde 

groep wordt ingedeeld. Over het algemeen zal een template niet overeen komen met de grootste 

gemeenschappelijke subset van alle patronen, die in de bijbehorende groep zijn ingedeeld. Tijdens de 

initiele leercycli, als het netwerk nog niet alle patronen in de juiste klassen heeft ingedeeld en patronen 

in een 'foutieve' klasse terecht komen kunnen zij daar de template van die klasse verstoren. De tem

plate geeft altijd de grootste gemeenschappelijke subset van alle patronen, die ooit in die klasse zijn 

ingedeeld. Ook patronen, die geen match meer op kunnen leveren met die template kunnen dus wel van 
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invloed geweest zijn op de vorm van die template. 

Voor de simulatie van menselijk gedrag lijkt het erg onwaarschijnlijk, dat het eenmaal foutief indelen 

van een patroon voorgoed tol gevolg heeft, dat de resulterende template als het verwachtingspatroon 

gezien zal worden. Als door die foutieve indeling een element uit de template verwijderd is, zal na 

veelvuldig aanbieden van uitsluitend patronen, die dal element wel aktief hebben op den duur dat ele

ment bij het verwachtings patroon van die lclasse gerekend worden. Hetzelfde effect zal ook optreden, 

als men een patroon geleerd heeft en vervolgens alleen dezelfde afwijking van dat patroon krijgt aange

boden. Op den duur zal die afwijking als de verwachting gaan gelden en het oorspronkelijke model zal 

dan als afwijking gezien worden. 

Omdat het ARTl model alleen patronen kan leren, door deze te vergelijken met bestaande templates en 

vervolgens de template om te zetten in de intersectie van input patroon en template, kunnen templates 

dus alleen maar lcleiner worden. In een oneindige stroom van input patronen, waarbij telkens random 

variaties optreden, zal dat uiteindelijk resulteren in het 'te lclein' worden van templates om nog ergens 

mee te matchen. Op dat moment is alle informatie, die in het bijbehorende knooppunt ooit is geleerd 

verloren gegaan, omdat het knooppunt nooit meer geselecteerd kan worden. 

Bijvoorbeeld bij het herkennen van handgeschreven karakters , zal de template alleen onthouden welke 

'pixels' die handgeschreven karakters gemeenschappelijk hebben. Omdat hetzelfde karakter telkens net 

iets anders geschreven zal worden, zal op den duur voor hetzelfde karakter geen enkel gemeenschap

pelijk pixel meer gevonden kunnen worden. 

4.3. Feature herkenning 

Omdat het ARTI model slechts twee lagen kent, zal patroonherkenning pixel-georienteerd zijn . In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld een Multi-Layer-Perceptron heeft het ARTl model geen tussenliggende 

lagen waar een feature-extraction kan plaatsvinden. Deze feature extraction zou bijvoorbeeld kunnen 

bestaan uit het herkennen van horizontale lijnen, vertikale lijnen, schuine lijnen en cirkelbogen in een 

laag, terwijl in een andere laag de relatieve posities van die features bepaald kunnen worden. 

Gebruikt men feature extraction, dan wu bijvoorbeeld een hoofdletter H kunnen worden herkend als 

twee vertikale lijnen met daartussen op halve hoogte een horizontale lijn. Als w'n beschrijving van een 

pattoon herkend kan worden, is het niet meer van belang of er een pixel meer of minder getekend is, of 

wat de afstand tussen de twee vertikale lijnen precies is. In een pixel georienteerde patroon herkenning 

is het echter van het allergrootste belang, dat de vertikale lijnen altijd op precies dezelfde plaats terug 

komen. 

Voor het werkelijk adequaat herkennen van patronen lijkt het dan ook onafwendbaar, dat het ARTl 

model zal moeten worden uitgebreid naar een multilayer-ARTl model. 
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4.4. ANSim 

De ANSim-implementalie van het ARTI model kent een aantal nadelen. Allereerst is het reset mecha

nisme van F2-knooppunten die een mismatch tot gevolg hadden, volkomen anders geïmplementeerd dan 

in het originele ARTl model beschreven in [CARP87]. Hierdoor kunnen ook afwijkende resultaten het 
gevolg zijn. 

Verder worden de F 2-knooppunten niet inaktief gemaakt op het moment dat er een nieuw input patroon 

wordt aangeboden. Hierdoor zal er dus altijd sprake zijn van priming door het voorgaande patroon. Het 

resultaat van deze priming is, dat het meest voor de hand liggende F 2-knooppunt niet als eerste wordt 

geselecteerd. 

Tenslotte zijn er nog een aantal implementatie fouten gemaakt, waardoor het netwerk ertoe zal neigen 

eerst een nieuw F 2-knooppunt te selecteren, voordat een reeds geleerd knooppunt geselecteerd wordt. 

4.5. IPO_ARTl 

Het IPO_ARTI programma kent twee verschillende learning modes : fast learning en slow learning . In 

fast learning mode klassificeert het netwerk patronen op dezelfde manier als simulaties van Grossberg, 

beschreven in [CARP86]. Ook in slow learning mode worden de patronen op dezelfde manier 

geklassificeerd, tenzij van een optie gebruik gemaakt wordt om het maximaal aantal interaties klein te 

maken. Op dat moment worden templates niet meer in een keer aangepast, waardoor het eenmalig 

foutief klassificeren van een patroon in een bepaalde klasse niet tot gevolg hoeft te hebben, dat dit in de 

template door zal werken. Een element gaat niet in een keer geheel uit de template verloren en kan 

later door andere patronen weer worden hersteld. Hierdoor is er een grotere kans, dat de template op 

den duur ook de grootste subset van alle in die klasse geplaatste patronen vertegenwoordigt. Ook zal 

hierdoor de volgorde van aanbieden van patronen een minder grote invloed hebben op het uiteindelijke 

resultaat. 
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IPO_ARTl Isa model of Grossbergs ADAPTIVE RESONANCE THEORY 
deallng wlth blnary Input patterns only (ARTl) 

The software Is developed at the INSTITUTE for PERCEPTION 
RESEARCH (IPO) , Eindhoven, the Netherlands 

by Jos Brouwers 21-12-1988 

flnclude <stdio.h> 
finclude <strlnq.h> 
finclude <math.h> 

string substitutions 

for(i•O; i<input size; 1++) fdeflne FOR ALL I 
fdeflne FOR ALL J for (j•lnput_slze; j<(input_size+known nodes); j +• ) 

fdefine TRUE 
fdeflne FALSE 

fdefine MAXSIZE 
fdeflne MAXINP 
fdefine MAX PATTERNS 
fdefine NODE INIT 
fdeflne MATCH TIME 

fdefine MAX !TER 
fdefine INPUT SIZE 
fdefine RUNS 
fdefine LEARN CYCLES 
fdefine VIGILANCE 
fdefine STEP SIZE 
fdefine LTM STEP 
fdefine DELTA LTH 
fdefine INPUT NOISE 
fdefine DEFAULT Al 
fdefine DEFAULT Bl 
fdefine DEFAULT-Cl 
fdefine DEFAULT Dl 
fdefine DEFAULT A2 
fdefine DEFAULT-B2 
fdefl ne DEFAULT-C2 
fdefine DEFAULT D2 
fde fine DEFAULT K 
fdefl ne KNOWN NODES 

0 

net initialisation 

200 1• maxima 1 number of nodes (fl + F2) •1 
100 1• maxi mal number of f1 -nodes • / 
100 1• maximal number of input patterns */ 
-0.5 1• initial node value */ 
10.0 1• number of iteratlons during matching •1 

parameter defaults 

5000.0 1• default maximal number of lterations •1 
100.0 1• number of input nodes */ 
1. 0 1• number of classiflcation runs*/ 
1.0 
0.99 
0.1 1• default STH stepsize */ 
0.01 1• de fault LTH stepsize */ 
0.0001 1• stop criterium !or LTH learning ., 
0.0 
0.1 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

type deflnltlons 

typcdcf Int boolean; 

global varlabels 

uns! gned s hort seedl6v{3 ); 

char 
char 

! Ine [ 801; 
save_ fl Ie [80); 

;• offset array for random values •; 

/' last input line read trom inputstream • ; 
;• name of file for savlng the network •; 

double 
double 
lnt 
Int 
double 
double 
1 nt 
Int 

x)MAXSIZE); ;• value of Fl- of F2-node x '/ 
last x[MAXSIZE); /' previous value o! node x */ 
!nput[MAXJNP); /' value of input element */ 
patterns[MAX PATT ERNS) (MAXINP); /' array of all Input patterns */ 
up[MAXINP) [MAXSIZE); / ' bottom-up welght matrix•; 
down[MAXSIZE) (MAXINP); /* top-down welght matrix*/ 
output[ M/\X PATTERNS) ; /* array tor output classificatlon •; 
se! [MAX PATTERNS); /* array for selectlon order of patterns • ; 

1 nt col leet Ï MAX PATTERNS) [MAX PATTERNS); /* matrix tor col lectlng patterns 
- - classifled in the same group ' / 

1 nt sum_out [MAX_PATT ERNS) [MAX _PATTERNS); /* sum of collect () () over tota 1 

boolean reset[MAXSIZE); 
FILE •In net; 
FILE •out net; 
FILE •!nput _ f lle; 
FILE •results; 
FILE 
FILE 
FILE 
f'IL E 
f'ILE 

•resultsl; 
• results2; 
•results3; 
• results 4; 
•resu lts5; 

total patterns; 
1 nput = si ze; 
x si ze ; 
y=slze; 
k.nown _nodes; 
Fl_eps; 
F2 eps; 
LTH_eps ; 
gx; 

number of runs */ 
/* reset lnhlbltlon of F2-nodes •; 
/* file tor net descrlption •; 
/' file tor saving the net */ 
f• file for Input patterns •; 
/* file for results of the slmulatlon •; 
/* file tor results of the simulatlon '/ 
/* file tor results of the slmulatlon •; 
;• file tor results of the slmulatlon • ; 
/* file for results of the slmulatlon •; 
/* file for results of the slmulatlon • ; 

/ * number of patterns read from inputfile•; 
;• total size of input pattern '/ 
/* horlzontal size of Input pattern •; 
/* vertlcal size of input pattern •; 
/* number of known F2-knodes •; 
;• step slze for Fl-node update•; 
;• step slze tor F2-node update ' / 
/' step slze for LTM update•; 
/• constant for feedback functlon •; 

1 nt 
double 
double 
double 
double 
double 
double 
double 
double 
doub l e 
double 
double 

vlgilance; /* v1g1l ance parameter•; 
Al,B1, Cl,Dl,A2,B2,C2,D2,K,L; /' network parameters tor DV's */ 
max !ter; /* maxima! number of 1terat1ons •; 

double lncr_ lter; 
double tota l _runs ; 
double learn_cycles; 
double lnput _nolse; 
double delta LTH; 
boolean lnlt;
boolean learn_ fast; 
boolean demo; 
boolean save; 
boo l ean reca 11; 
boo lean random i nput; 
booleiln display; 
boolcan hold; 

extern char • sp r Int f () ; 

/* increment number of lterat.ions every run•; 
/* number of runs •t 
/ ' number of learn cycles */ 
/ ' random dlstortlon of Input pattern •; 
/* criterium tor endlng LTH updat e •; 
/* initiallse network •; 
/' use fast learning mode•; 
/' pause every time an F2-node Is actlve • ; 
/' save network•; 
/* recall classlflcation withou t learning • ; 
/' use random order of input patterns • ; 
/ ' wrlt e lntermedlate results to files ' / 
/' hold temp la te value for actlve Input and 

lnactlve Fl-node durlng slow learning • ; 
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/*••••••••••••••••••• flnd_opt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

char 
int 
char 

return the first string startlng with •-• in 'argv' and 
delete thls character from the string in 'argv' 
lf no string is found return•• 

•find_opt(argc,argv) 
argc; 

int 
char 

i; 
optlon [ 80]; 

for(i~l;i<argc;i++) 
{ 

if(!strncmp(argv[i],•-•,1)) 
{ 

strcpy{option,argv[i]); 
strcpy{argv(i),""); 
return {opt ion); 

strcpy{option,""); 
return (option); 

;•••••••••••••••••••• get_options •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

int 
int 
char 

find and delete all optlons (strings startlng wlth •-•) 
trom 'argv' 
lf •-1• optlon 1s found 'lnlt• wlll be set to TRUE 
lf •-r• option 1s found 'init' w!ll be set to fALSE 
the number of opt!ons encountered w!ll be returned 

get_optlons(argc,argv) 
argc; 

int 
char 

count; 
optlon ( 80]; 

count • O; 
strcpy(opt!on,find opt{argc,argv)); 
whlle{strcmp(optlon,"")) 
( 

count ++; 
!f ( ! strncmp (optlon, •-1 •, 2)) ! n!t - TRUE; 
else !f(!strncmp(optlon,•-r•,211 lni t - FALSE; 

else fprlntf(stderr,•unknown option : \s\n",optlon); 
strcpy(option,find_opt(argc,arqv)); 

return (count); 

return a rr1ndom value between 'bottom' and 'up' 

double rnd(bottom,top) 
do uble bottom, top; 

chr1r 
char 

extern doubl e erand48(); 

return (erand48( seedl6v )'(top-bottom)+bottom); 

qet _answer .......••...........••............. 
whl Ie no answer ls qlve n •quest!on' l s prlnted to 'stderr' 
the given answer wil l be returned 

•qet _answer(quest l o n) 
quest ion 11; 

char 
char 

answer 1801; 
Inpu t llnel80); 

fprlntf (stderr, " \ s" ,questlon); 
qets (lnpu t line); 
whll e (sscanf (lnput llne,"\s",answer) != 1) 
{ 

fprlntf(stderr,"\s",questlon); 
gets(lnput line); 

return (answer); 

;•••••••• •••••••••••• yes_answer 

••question' ? (y/n) : " wlll be prlnted to 'stderr as long 
a s no answer i s glven 
lf the qlven an s wer Is "y" or •y•, TRUE will be returned 
In all ot her cases FA LSE will be returned 

········································· ·· ············· ·· ······· ··· •; 

boo!ean yes answer(quest ion) 
c har questlonl J; 

c h,1 r ~nswer [ 801; 

sl r c p_y (an s we r,qct ans wcr ( st r cal (questl o n," ? (y / n}: "))); 
\f ( ! ~trcmp (~nswe r,"y") I l !st rcmp(an s we r ," Y")) return (TRUE ) ; 
f'l sr r ct.11rn (~·A1.s~: ); 
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/•••••••••••••••••••• lnit nodes ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

all Fl- and F2-nodes will be initialised with the value 
NODE_ INIT and the reset of the nodes is removed 

.....•...........•..............•..•.....•........................... , 

void 1 ni t nodes () 

int 1; 

for(i•O; i<HAXSIZE; 1++) 
( 

x(i) • NODE INIT; 
reset[!) • FALSE; 

t•••••••••••••••••••• fl_exclt() ..•................................ 
the excitation input (sum ot input-pattern and top-down 
template) !or Fl-node '1' 1s returned 

........................•..•••.•...••....•..••....•.................. , 

double Fl excit(i) 
int 1; -

int j; 
double excit; 

exclt • O; 
FOR ALL J 
( 

if(x[j) > 0) 
( 

excit +• down[!) [j); 

return ( input [ 11 + Dl •excit); 

/******************** Fl inhlb ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

return inhibition of each Fl-node 

..........................................•.......................... , 

double fl inhib() 

int j; 
double inhib; 

inhib • O; 
FOR ALL J 
( 

1f (x[ j) > 0) l nhi b++; 

vold 

reLurn(inhlb); 

Fl _update .•.•.........•.•..•.••..•.•....•.... 
all Fl-nodes are updated wlth stepslze 'Fl_eps' 

Fl update() 

1 nt 

FOR ALL 
( 

x{l] •= (-x[l J♦ (1-Al*x[il )*Fl_excit (1)-(Bl+Cl*x[il) *F'l lnhib()) • F'l _eps; 

;•••••••••••••••••••• F2 exclt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r etur n the excitation Input ot F2-node 'j' 

double F2 exclt(j) 
1 nt j; -

1 nt I; 
double e xclt; 

excl t - O · 
FOR ALL 
( 

lf(x[ll > 0) excit ,. up[i)[j); 

return(((x[j)/known_nodes)*gx) ♦ D2 • exclt); 

/******************** F2 inhib ************************************* 

return the lnhlbitlon Input of f2-node 'j' 

····································································•1 

double 
l nt 

F2 lnhib(j) 
j; 

1 nt k; 
double Inhlb; 

lnhlb • O; 
f or (k • lnpul s l ze ; k< (lnpu t _ s l ze + known _nodes ); kH) 
( 

lf((k •- j ) u !resct\kl) l nhlh • • (><(k( /known node s )'g><; 

r et urn(lnhlb); 
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f'2_update ••...•...••..••••.••••......•....... 

update all f'2-nodes that are not reset with current stepsize 
'f'2_eps' 

····································································•1 
void f'2 update() 

int j; 
double delta_x[MAXSIZE]; 

f'OR ALL J 
( 

1! (!reset [ j)) 
( 

else 

delta x[j) • (-x[j) + (1-A2•x[j)) *f'2 excit (j) 
- -(B2+c2•x[j])•r2_inhib(j)) •- r2 _eps; 

delta_x(j] - 0; 

f'OR ALL J 
1 

last x[j) • x[j]; 
x(j]-+• delta_x(j]; 

step_back 

set the value of all F2-nodes to the value of the previous 
iteration and divide the f'2-stepsize 'f'2_eps' by two 

..•............•............•.•••.......•.............•.............. , 

void step_back () 

int j; 

f'OR ALL J 

x[j) - last_x[j]; 

F2_eps /- 2; 

;•••••••••••••••••••• F2 active •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

if one f'2-node is active, 'active node' will get lts number 
and TRUE wlll be returned 
if no f'2-node is active, the f'2-stepsize 'f'2 eps' will be 
multiplied by 2 and f'ALSE wil] be returned 
if multiple f2-nodes are active, the process wtll step 
one tteration back, divide the f'2-stepsize 'f2 eps' by two 
and f'ALSE wil! be returned -

boolcan f2 _acttve(actlve_ node) 
i nt •active node; 

l nt j,count; 

count "" O; 
FOR /I L!, J 
( 

tr(xlj) ~ Ol 
( 

s witch(count) 
( 

case G: 

case 1: 

default: 

*a ct tve . node= j; 
count++; 

1 f(,2 _eps < f'1 eps) f'2 eps •- 2; 
rel urn (fALSE); 

rel urn (TRUE); 

step_ back (); 
rel urn (FALSE); 

;•••••••••••••••••••• count input 

the number of actlve input bits is returned 

····································································•1 

int cou nt t nput () 

l nt 1, count; 

count 0; 
FOR ALL I 
( 

lf ( lnput ( l J > 0) count++; 

return ( count) ; 

the number of actlve f'l-nodes is returned 

..................................................................................................................... / 

In t Fl _c,ount () 

int l, count; 

r.o unt "O ; 
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FOR ALL l 
{ - -

5 

if{x[i] > 0) count++; 

return{count); 

gray_scale .•••............•...•............ .. 

a two-character string representing an lmplovlsed gray-scale 
of 'fraction• is returned 
to get good results 'fraction• must be between 0.0 and 1.0 

····································································•t 

char 
double 

•gray scale(fractlon) 
fraction; 

i f { fraction < 0.1) return(• "); 
lf(fraction < 0.2) return(" .. "); 
1f ( fraction < 0 .3 ) return("::"); 
if(fraction < 0.4) return("--"); 
if(fraction < 0 .5) return("••"); 
l f (fraction < 0 .6) return("++"); 
if(fraction < 0. 7) return("**"); 
if(fraction < 0.8) return("II"); 
if(fraction < o. 9) return("@@•); 
return("fl"); 

/•••••••••••••••••••• prlnt_template 

an •x size• by •y size• picture of the top-down template 
is printed to the-file •results5' 

···································································•·1 

void 
Int 

print template(F2) 
F2; -

int 
char 

l, j; 
temp[80),temp2[80); 

fprlntf(results5,"\n\n\n\n\n"); 
for(j•O;j<y_slze;j++) 
( 

strcpy(temp2,""); 
for(l-O;i<x_size;i++) 
( 

strcpy(temp,gray scale(down[ (j+S*i)) (F2J)); 
strcat(temp2,temp); 

fprintf(results5,"ls\nls\n",temp2,temp2); 

fflush(results5); 

prlnt_match ...................................... 

v o id 

~n ' x si•~• by •y sl ze' picture of the actlvlty of Fl-nodes 
I s rrin tcd t o the - f i le ' results3' 

prl nt __ mat c h () 

In t. 
chn r 

1 • j ; 
tempf80),temp2(80(; 

fprlntf(results3,"\n\n\n\n\n"); 
f o r(j =O;j <y s i ze;j++) 
( -

strcpy(temp2 ,""); 
for (! =O; 1 <x s ize; i++) 
( -

lf(learn fast) strcpy(temp,gray scale(l0*x[ ()'5*1) ))) ; 
else - strcpy(temp,gray sca ! B(x[ (j+5*1) )+0.1) ); 
str cat(temp2 ,temp); 

fprlntf(re s ults3,"ls\nls\n",temp2,temp2); 

fflush(re s ults3); 

/•••••••••••••••••••• match template ••••••••••••••••••••••••••••••• 

the top-down template of an active F2-node Is matched with 
the lnput pattern by comparing the number of active bits ln 
the Input pat tern and the number of actlve F2-nodes (lf 
'fast_learnlng' ls TRUE aft.er 'MATCH_TIME' updates of all 
Fl-node s ) 
if the vlgilance Is not violated, TRUE will be returned, 
else FA LS~ will be returned 
J f 'display• is on, the actlvatlon of the Fl-nodes is 
prlnted t o the file 'results3' 

boolean mat c h_template() 

1 nt iter, 1, 1nput_ count; 

Inpu t count - count input(); 
i f (learn_ fast) 
1 

for(lter : Q; lter<MATCH TIME; !ter++) 
1 

FOR ALL I 

1 
x[I) +• (-x[l) + (1 - Al*x[l))*Fl exclt(I) 

- Bl - Cl*x[IJ) / (MATCH_TIME/2); 

lf(dlsrl~y) p r int m.1t c h(); 
1 r (F' l coun t () < (vl ql Lrn co • Input co unt)) rot urn (FA l.SF.); 
c l Ge r oL urn( TRU E); 
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fast learning 

all bottom-up and top-down weights between ~he Fl-nodes 
and F2-node • j' are set inunediately to the final va lues of 
thelr learning equations 
a small random distortion Is submitted to these values 

fast learning(j) 
j; 

int i; 
double max_up; 

FOR ALL 
1 

max up - L / (L-1 + Fl_count()); 
if(xlil > 01 
1 

else 
1 

up[il [j) - rnd((0.999•max up),max up); 
down[il [jJ - rnd(0.99,1.0); -

upfi) (j] - rnd(O.o,o.001•max up); 
down[i) [j) - rnd(0.0,0.01); -

LTM_update •.......•••........................ 
all bottom-up and top-down weights between all Fl-nodes and 
F2-node • j' are updated with stepsize 'LTM eps' 
the sum of all absolute changes in the weights is returned 

LTM update(j) 
j; -

int i; 
double delta,sum_delta; 

sum delta - 0 . 0; 
FOR ALL I 
1 - -

if(x[il > Ol 
1 

else 

delta• (K*((l-up[iJ[j))*L - :ip[iJ[jJ*(Fl count()-1))) 
up[il [jJ +• delta; 
sum delta+- fabs(delta); 
delta - (-down[i) [jJ + 1) • LTM_eps; 
down[il [j[ +- delta; 
sum_delta +• fabs(delta); 

if(!hold 11 (input[il <• 0)) 

delta • (K* (-up 11) 1 j) *Fl count ())) • LTM eps; 
upfi) fj) +- delta; 

vold 
1 nt 

vold 
1 nt 

* LTM eps; • 

sum delta • 2 fabs (de l ta ); 
de l t a = (-down[ljfj )) • LTM eps; 
down [ ! )[j ) • = delta; -
sum delta •= fabs(delta); 

return (sum _ de I t a); 

F2-node 'j' I s reset and lnltlallsed wlth Yalue NODE INIT 

r<' set F2 Ij) 
J; 

re set Ij) • TRUE; 
Y.{j) = NODE_ INIT; 

prlnt _~ctlve_node 

print the top_down template of F2-node 'j', the sum of the 
bottom-up we lghts (Tl) and the number of iteratlons 

prlnt _actlve node(j,iter) 
j, 1 ter; 

1 nt 1; 
double Tj; 

prlnt _templ ate(j); 
Tj = 0.0; 
FOR ALL l lf(lnput[I) > 0) Tj +• upfiJ (jJ; 
fprintf (result s, "F2 : \g !ter : \d Tj - \f \ n", (j-lnpul _slze+l), lter,Tj); 
tprlnU (results2, "F2 \g !ter : \d\n", (j-input_slzel l), !ter}; 
fprlntf(rcsults4,"Tj = \f\n",Tj); 
ff lush(resulls ) ; 
[flus h(rcsult s2 ); 
fflush (re sults4); 

learn_pattern • * •••••••••••••••••••• * ••••• • ••• 

try to flnd an F2-node t hat has a template that matches 
wl th the Inpu t pattcrn In the array• Input[)' 
Il a ma tc h I s fou nd, learn t hls comblnatl on 

fl •••• fl fl .,. •• flllil •• flfl flfl jl,oll ** •• flill •••••• flflflflflfl fl* •••• flfl flflflfl flflflflflflflflflfl flfl** flflfl* / 

vo ld 

1 nt l te r,J.I; 
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boolean learned; 

init nodes(); 
learned • FALSE; 
iter = 0; 
whi le ( ! learned) 
( 

!ter++; 

7 

if(lter >• max_iter) break; 
Fl _update() ; 
F2 update(); 
if(F2 actlve(,j)) 
( 

!!(display) print active node(j,iter); 
if(match_template()) 

F2_eps - Fl_eps; 

( 

else 
( 

) 

lf(demo) 
( 

if(learn fast) 
( -

else 

lf (j 
( 

fast learning(j); 
learned • TRUE; 

if(LTM update(j) < delta_LTM) 
( -

learned • TRUE; 
) 

(input size + known nodes - 1)) 

known_nodes++; 

iter • 0; 
reset F2(j); 
if(fast learning) 
( -

for(i•0;i<MATCH_TIME;I++) 
( 

Fl update(); 

fprintf(stderr,•continue •); 
gets (line); 

process_pattern ............•................. 
try to find an F2-node that has a template that matches 
with the input pattern in _the array 'input [ J' 
place this F2-node in 'output[patrJ' 
the learning stage is ommitted 

process pattern(patr) 
patr; 

Int lt.er,J,1; 
boolcrln proce s scd; 

1 n I t node s () ; 
proccssed = FALSE; 
ller = 0; 
wh i 1 e ( ! proccsse d) 
1 

1 terH; 
Fl _update(); 
F2 _ updale (); 
lf(F2 _act\ve(,j)) 
1 

F2 eps • Fl eps; 

lf(display) print actlve node(j,iter); 
for(i =0;l<MATCH TIME;!++) F1 update(); 
lf(match_template()) -
1 

else 
1 

if(demo) 
1 

output[patrJ • j - lnput _slze; 
processed - TRUE; 

iter • O; 
reset F2(j); 
for(l:O;l<MATCH_TIME;i++) Fl update(); 

fprlntf(stderr,•continue "); 
gets (line); 

;•••••••••••••••••••• init sum out ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

vold 

set all elements of the array • sum_o ut [ 1 ( I' to 0 

lnlt _sum_out () 

J nt 1, j; 

[or(l=0;J<total _patterns;l++) 
( 

for(j=0;j<total_patterns;j++); 
1 

sum_out [Il (j) • 0; 

/ • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • 1 n I t co l 1 eet • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • 

se t .,11 clcments of t he array 'collcct(J I)' to -10000 
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init collect() 

1 nt 1, j; 

for(i=0;i<total_patterns;i++) 
( 

for(j=0;j<total_patterns;j++) 
( 

collect [11 [j) • -10000; 

collect the patterns that are grouped at the same F2-node 
in the same column of the array •collect[)[)' 
print for each pattern the corresponding F2-node 

update_collect () 

int 1; 

for(i•0;i<total_patterns;i++) 
( 

fprintf(results,"\d > \d\n",sel[i),output[sel[il Il; 
collect[output[i) J [1) • 1; 

fprintf(results,•\n"); 

/***••••••••••••••••• collect sum •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

for each pattern find the patterns that are placed in the 
same group (• column of •collect[)(J') and increment the 
correcponding element in the array •sum out(J Il' 
'sum out[patl)[pat2)' will give the number of times patl 
and pat2 are p~ced in the same group if pat2 >= patl 

····································································•1 

void collect _ sum () 

Int 1, j, k; 

for(i•0;i<total_patterns;i++) 
1 

for(j•0;j<total patterns;j++) 
1 -

lf(collect[ll !JI >= 0) 
1 

for(k-J;k<total patterns;k++) 
( 

lf(collect[I I [ki >= 0) 
1 

sum _ out (collect ( 1 ) ( J 1 1 ( co 11 eet ( 11 1 k) 1 ++; 

1••···••*••·········· print sum 

vold 

void 

print the contents of the array 'sum out[J [J' 

pr Int _ sum () 

1 nt 1, J; 

for(i=0;l<total patterns;i++) 
1 

for(j =0;J<total_patterns;j++) 
1 

fprintf(results,• \d",sum_out[il [jJ); 

fprlntf (resul t s,"\n"); 

[flush(results); 

sum groups 

find the patterns that are placed in the same group, add 
these to the array 'sum_out[J [I' and print this array 

sum_groups () 

1 n I t co 1 1 eet () ; 
upd~ t e _collect (); 
collect sum (); 
prlnt_sÜm(); 

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • print pattern .•...........•.•.•.•.••......... 

an 'x slze' by 'y slze' picture of the Input pattern 
Is prlnted to the- file 'resultsl' 

......................................................................................................................................... , 

vold pr I nl _ pat.Le rn () 

I nl 
c h.1r 

1, J; 
Lemp(B0 1,t emp7(B01 ; 

fprlnU (resul t sl , " \ n \ n\n"); 
for ( 1- 0; ) <y _s l 1.r, ; )11) 
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strcpy(temp2,""); 
for(l •0 ;l<x_slze;l++) 
( 

lf(lnput[(j + S•i)I > 0) strcpy(temp,••••); 
else strcpy(temp,• "); 
strcat(temp2,temp); 

fprlntf(resultsl,"\s\n\s\n",temp2,temp2); 

fflush(resultsl); 

!•••••••••••••••••••• order_patterns .........•..................... 

lf 'random input' is TRUE, the array 'sel[I' wlll g!ve a 
random order of the input patterns 
!f 'random input' is FALSE, the array 'sel[)' wlll g!ve the 
patterns in the same order as read from the pattern-flle 

····································································•1 

vo!d order_patterns() 

int patr,th!spatr; 

!!(random input) 
( 

for(patr•0;patr<total_patterns;patr++) 
( 

sel[patr) • -10000; 

for(patr•0;patr<total_patterns;patr++) 
( 

th!spatr • (int ) floor(rnd(0 . 0, (double 
wh!le(sel[th!spatr) >• 0) 
( 

total _patterns)); 

vold read _next _pat l ern(end_of Input) 
bool e an • e nd o f lnp11L; 

boolean end _of_flle; 
1 nt l; 

end of file 
1 • O; 

FALSE; 

whil e (!end_of file && (!<input s!ze)J 
( 

lf (fgets(l!ne,80, input file) !• NULL) 
( 

lf(sscanf(l!ne,"\d",&lnput[!]) •• 1) 
1 

lf(rnd(0.0,1.0) < input no!se) 
( 

Input[!) • (Int) floor(rnd(0 . 0,2.0)); 

!++; 

else end of file • TRUE; 

1 f (end of file H ! ( (1 ••0) 11 (!••!nput _s !ze))) 
( 

fprlntf(stderr,"lnput format error !\n"); 
ex I t (2); 

•end of Input end of file; 

read _patterns 

thlspatr • (int 

sel[th!spatr) • patr; 

floor (rnd (0 . 0, (double ) total _patterns) • 
all patterns from the input-file are read (wlth a maximum 
of 'MAX PATTERNS') and placed in the same order in the 
array 'patt erns[] [I 

else 
( 

for(patr•0;patr<total_patterns;patr++) 
( 

sel[patr) • patr; 

;•••••••••••••••••••• read_next_pattern •••••••••••••••••••••••••••• 

the 'input file' wil! be read unt!l a complete pattern is 
read (accord!ng to '!nput_s!ze') or the end of the fil e 
is reached 
'Input no!se' glves the chance that a bit of t he Input 
pattern wlll get a random value 
!f the end of the file 1s reached, 'end of Input' Is made 
TRUE, else !t is made fALSE - -
if an a Jnput format error appears, a message is send to 
'stderr' and the program is termlnated 

vold 

•total patterns' Is set to the number of patterns read 

read _patterns () 

1 nt 1; 
boolean end_of_!nput ; 

end_of_ !nput • FALSE; 
total patterns • 0; 
whll e(!e nd _of_ lnput && (total_patterns < MAX_PATTERNS)) 
( 

r ead ne xt pattern(&end of Input); 
lf(! e ndof lnput) - -
( 

f'OR II J.L 1 

( 

patlerns(total pallerns]III 

lota ! palterns+~; 

Input ( 11; 
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lnit_welghts 

all bottom-up and top down weights will be set to an 
initia! value, with a small random distortion 

init_ welghts () 

1 nt 1, j; 
double max_up; 

for(i • O; l<MAXINP; 1++) 
( 

max_up • L • vigilance / (L - 1 • input_size); 
for (j•O; j<MAXSIZE; j++) 
( 

up[i) [j) • rnd((0.9•max_up),max_up); 

) 
for(i•O; i<MAXSIZE; iff) 
( 

for(j•O; j<MAXINP; j++) 
( 

down[!) [j) • rnd(0.9, 1.0); 

f1nd_key •••.................................. 
the file 'in net' will be searched until a line startlng 
with the word 'key• is found 
this line will be copied to 'line' 
if the keyword is found, TRUE will be returned 
if not, FALSE will be returned 

.........•........................••...•.....•....................... , 

boolean find_key(key) 
char *key; 

char word[80); 

rewind(in_net); 
whi le (TRUE) 
( 

if(fgets(line,80,in net) •• NULL) return(FALSE); 
e I se 1 f(sscanf (fine, "Is", word) -- 1) 

( 

if(!strcmp(word,key)) return(TRUE); 

read_we!ghts ................................. 

vold 

1 f the f l Je 'In net' contains the keyword "weights•, the 
bot.lom-up a nd top-down welghts will be read 
;in error wlll cause a messaqe to be printed on 'stderr' 
rlnd t he user wil! be asked l f the weights may be initlallsed 
lf not, the program wil! be terminated 

read _ we I ght s () 

l nt l, j; 

lf(flnd_key("welqhts")) 
( 

FOR ALL ,1 
( 

FOR ALL I 

lf(fgets(line,80,in net)!• NULL) 
1 

if(sscanf(line,•llg llg•,,up(i) !j) ,,down(l) (j] ) !- 2) 
( 

fprlntf(stderr,"Error In weig hts !\n"); 
lf(yes_answer("Initi~llse net" )) 
1 

else 

init_weights (); 
return; 

exit(2); 

; •••••••••••••••••••• init net ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a ll Fl- and f2-nodes will be inltialised 
if 'inlt' is TRUE, t he weights wil! also be initialised 
1 f 'lnit' Is fALSE, the welghts wlll t,,, read from 'in __ net' 

vold inlt _ net() 

1 nit nodes (); 
l nl t - weights (); 
1 f ( !inlt) read weights(); 
else known nodes = 1; 

1•• ·················· set _ par •..••.•••...•.•.•...........••........ 
l f t he keyword 'key' ca n be found l n the fl Ie 'in_net', 
'parameter ' wil! get the value followlng t hl s keyword o n 
t he sr1me l t ne 
lf thr. keywor d is not round, or no value is [ollowing on 
the s.1me 1 ine, 'p,1rametP.r ' qcts the default value 'def' 

..................................................................... / 
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void set_par(parameter,key,def) 
double •parameter; 
char •key; 
double def; 

if(find key(key)) 
1 -

if(sscanf(line,•l•s llg",parameter) !• 1) 
•parameter• def; 

else •parameter• de!; 
fprintf(stderr,"ls • lg\n",key,•parameter); 

set _parameters 

all used parameters are read from the file 'in net' or 
set to the default values 

····································································•1 

void set yarameters () 

set par(,max iter,"iter",HAX !TER); 
set-par(,incr iter,"iterstep",0); 
setyar(,input_slze,•input",INPUT_SIZE); 
set__par(,x_size,•xinput•,input_size); 
setyar(,y_size,•yinput",1); 
if( (x size • y size) !• input size) 
( - -

fprlntf(stderr,"illegal input dlmensions !"); 
ex1t(2); 

setyar(,total_runs,•runs",RUNS); 
set__par(,learn_cycles,"learncyclea•,LEARN_CYCLES); 
set par(,vigllance,•vigilance•,vrGILANCE); 
setyar(,rl_eps,•step",STEP_SIZE); 
set par(,LTH eps,"LTHstep",LTH STEP); 
set-par(,input nolse,•randomise",INPUT NOISE); 
set-par(,delta- LTH,"deltaLTH",DELTA LTM); 
delta LTH •• input slze; -
set__par(,Al,"Al",DEFAULT_Al); 
set par(,Bl,"Bl",DEFAULT 81); 
set-par(,c1,•c1•,DEFAULT-Cl); 
set-par(,Dl,"Dl",DEFAULT-Dl); 
set- par(,A2,"A2",DEFAULT-A2); 
set-par(,B2,"B2",DEFAULT-B2); 
set-par(,c2,•c2•,DEFAULT-C2); 
set-par(,D2,"D2",DEFAULT-D2); 
set-par(,K,"K",DEFAULT KÏ; 
set-par(,known nodes,•F2 nodes",KNOWN NODES); 
if(flnd_key("fastlearnlng")) learn fast • TRUE; 
e lse learn !ast • FALSE; 
if(find key("hold")I hold• TRUE; 
else hold • fALSE; 
if(find key("demo")) demo • TRUE; 
else -demo - FALSE; 
1f ( f1 nd _ key ( • reca 11") ) reca 11 • TRUE; 
else recall • FALSE; 
lf(flnd key("dlsplay")) display• TRUE; 
el se -display• fALSE; 

vold 
l nt 
char 

lf(flnd key("random!nput")) random input • TRUE; 
else - random Input = , ALSE; -
1 f ( [ 1 nd _ k ey ("save") ) 
1 

lf(sscanf(llne,"l•s ls",save_file) •• 1) save• TRUE; 
else save= ,ALSE; 

else save= fA LSE ; 
lf( lflnd_key("weights" )) H (init < -10)) 
1 

lnit = yes_answer("initlalise network"); 

else if(init < -10) lnlt • TRUE; 
L = 1.0 + 0.5/(lnput size - 1); 
f2 _eps = fl _eps; 
gx = 0.5; 

open_IO 

t he commandline wlll be scanned for options, a name for 
t he net-file, a name for the pattern-file and a name for 
the output-flle(s) 
lf one or more names are missing, the user wlll be asked 
to glve the file name(s) 
lf a file can not be opened, a message Is send to 'stderr' 
and the program wll l be termlnated 

open_IO(argc,argv) 
argc; 
• •argv; 

char 
1 nt 

name[BOJ, t mpname[BOJ; 
nr_ opt; 

! nlt = -10000; 
nr_opt • get_optlons(argc,argv); 
lf( (argc-nr opt) > 11 strcpy(name,argv[ (l+nr opt))); 
else strcpy(name,get _answer("Give net name : ")); 
ln_ net = fopen(strcat(name,"4net•),"r•); 
lf ( ln_net == NULLI 
( 

fprintf(stderr,"ls not readable !\n",name); 
exlt(2); 

lf((argc-nr opt) > 2 1 strcpy(name,argv[ (2+nr opt) J); 
else strcpy(name,get answer("Glve name of pattern file 
input file= fopen(strcat(name,•.pat"),"r"); 
if(lnput_file == NULL) 
( 

fprlntf(stderr,"ls not readable !\n",name); 
ex! t ( 2 ); 

!f ((argc-nr opt ) > 3) strcpy(name,argv[(3+nr opt))); 
elsc strCpy (na me ,qet _a ns wer ("Give name of-output file 
rcsults = fope n{ s t r c~t(name,".out"), "w"); 
! f ( rr, s ul t s =- NUL!.) 

1 
fprlntf (s t.d e rr, "\s no t wrlteable !\n",name) ; 
ex! t ( 2); 

")); 

") ) ; 
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strcpy(tmpname,name); 
resultsl = fopen(strcat(tmpname,"l"),•w•); 
lf(resultsl •• NULL) 
t 

fprintf(stderr,"\s not writeable !\n",name); 
exit (2); 

strcpy(tmpname,name); 
results2 • fopen(strcat(tmpname,"2"),•w•); 
lf(results2 •• NULL) 
( 

fprint!(stderr,"\s not writeable !\n•,name); 
exit(2); 

strcpy(tmpname,name); 
results3 • !open(strcat(tmpname,"3"),•w•); 
if(results3 ~- NULL) 
( 

!print!(stderr,"\s not writeable !\n•,name); 
exit(2); 

strcpy(tmpname,name); 
results4 • !open(strcat(tmpname,•4•),"w"); 
i!(results4 •• NULL) 
1 

!printf(stderr,•ls not writeable !\n•,name); 
exit (2); 

strcpy(tmpname,name); 
resultsS • !open(strcat (tmpname,"5"),•w•); 
i!(resultsS •• NULL) 
1 

fprint!(stderr,"\s not writeable !\n",name); 
exit(2); 

;••••••••••••••••••••• save_parameters ............................. 
all parameters are written to the file •out net• 

···································································•·1 

void save_parameters() 

!print!(out net,"iter lq\n",max iter); 
!printf(out-net,"iterstep lg\n"~incr !ter); 
fprint!(out-net,"input lg\n",input sÏze); 
fprintf(out-net,"xinput lg\n",x size); 
fprintf(out-net,"yinput lg\n•,y-size); 
fprintf(out - net,•runs \g\n",totäl runs); 
fprintf (out-net,"learncycles \g\n~,learn cycles); 
fprintf(out-net,•vigilance lg\n",vigilance); 
!print f (out - net,• step \g\n.•, Fl eps); 
fprintf(out-net,"LTMstep \g\n•~LTM eps); 
fprlnt!(out-net,•randomise \g\n",lnput noise); 
fprlnt! (out =net,"deltaLTM \g\n", (delta-LTM / input 
fprintf(out net,"Al \g\n",Al); 
fprlntf(out - net,"Bl \g\n",Bl); 
fprlntf(out=net,•cJ \q\n",Cl); 
fprlntf(out net,"Dl \g\n",01); 
fprintf(out - net,"A2 \q\n",A 2); 
fprintf(out-net,"B2 \q\n",B2); 

si ze )); 

fprlntf (out net ," C2 \ q\ n", C2 ); 
fprln tf(out - net.,"D2 \ q\ n",D 2); 
fprint.[ (out. - ne t , .. F2 nodcs \f\n 11

, known nodes); 
Jf(lc,1rn [a st ) fp r lntf( out net,"fastlearnlnq\n"); 
1 f (ho ld) -- [pr! nt f (out _net, "hold\n"); 
lf (demo ) fprlntf(out net,"demo\n"); 
![(random input) fprlntf(out net,"randomlnput\n"); 
if(recal l) fprlntf(out ne t ,•recall\n"); 
lf(dl spla y) fprlntf(ou t _net,"dlsplay\n"); 
lf(save) fprlntf(out _net ,"save \s\n",save file); 

save welghts 

all bottom-up and top-down welghts are wrltten to 'out_net' 

vo ld save_welqhts() 

veld 

in t l, j; 

fprintf(out net,"welqhts\ n"); 
FOR ALL J - FOR ALL I 
1 

fprlntf(out_net,"\g \q\n",up[i] [j],down[i] [j]); 

lf 'save' is TRUE, the net is saved in a file called 
"'save flle"count'.net" where 'save file' is the name 
of the-file specl fled in the lnput-fÏle and count ls a 
number 
lf ' s ave' is FALS E: , the user wil! be asked lf the net ha s 
to be saved; lf so, a name for the file wlll be asked 

save net (cou nt) 
l nt count; 

char 

i f (s ave) 
1 

e l sc 

temp[BOJ,name[ BOJ; 

strcpy(name,save_file); 
s printf (tcmp,"\d",count); 
out net = fopen(strcat(name,strcat(temp,•.net•)),"w"); 
lf (; ut _net ! • NULL) 
1 

P ) SP. 

sa ve_ p~rameters(}; 
c. .wc wclqhts (); 
fflu ,; h( o u t nf' t ); 

rpr lnLf( st dPrr,"Filc \ snot wr it.e.:ih l c !\n ",nr1 mc ); 
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strcpy{temp,•save network"); 
if{yes answer(temp)) 
{ -

strcpy{temp,"Give net name : "); 
strcpy{name,get answer(temp)); 
out_net • fopen(strcat(name,•.net"),"w"); 
while(out net•• NULL) 
( -

fprintf(stderr,"File Is not writeab!e !\n",name); 
strcpy{name,get answer(temp)); 
out_net • fopen(strcat(name,".netN},"w"); 

save parameters{); 
save - we lght s {) ; 
fflush(out net); 

learn_loop .................................. 

the set of input patterns is learned 'learn cycles' 
times with the sequence speclfied in the array 'sel[)' 

learn loop{) 

int learn_iter,patr_count,i; 

for(learn iter•0;learn iter<learn_cycles;learn_iter++) 
{ -

patr count • 0; 
whil;{patr_count < total_patterns) 
( 

FOR_ALL_l 
( 

input(il • patterns[sel(patr_count) J [1); 
) 

lf(dlsplay) print_pattern(sel[patr_count)); 
learn_pattern {); 
patr_count++; 

max !ter+• lncr_iter; 

recall_patterns .......•..................... 
all patterns are processed in the order as glven in the 
array 'sel[J' without learning 
the patterns that are placed in the same group wlll be 
added to the array 'sum_out(J (!' 

recall patterns() 

int patr count,1; 

p,,t r coun t :-,:, O; 
whl le (patr count < tot al_patterns) 
( 

f"OR IILL 1 
( 

lnputill ~ patterns[sel[patr_count)J[l); 

lf{display) print pattern(sel[patr count)); 
process_pattern(sel[patr_count)); -
pa t r _ co unt++; 

sum groups (); 

t••••••••••••••••••••• maln_ loop 

Cor 'total _ runs' times, net will be lnltlallsed and tralned 
wlth diff e rent pattern sequences 
lf 'recall' is TRUE, the results of each training wlll be 
s ummed and prln ted 
lf 'save' ls TRUE, the network wlll be saved a!ter each 
training else lt wil! only be saved a!ter the last training 

····································································•1 

vold maln_ loop() 

int run _count; 

run count "' 0; 
while(run_count++ < tot al runs) 
( 

lnlt_net(); 
order patterns(); 
team- loop(); 
lf ( r eëa 11) reca 11 _pat terns (); 
lf(save) save_net({lnt) run count); 

!!{!save) save_net((lnt) run_count); 

maln{argc,argv) 
1 nt argc; 
char ••argv; 

int i; 

open IO(argc,argv); 
set parameters() ; 
for( l =O; 1<=2 ; i• ♦) 
lnl t _ncl(); 
re.id _ p..it. t cr n~ (); 
1 n I t 5Um out () ; 
m~ln~\oop(); 

seedl6v[1) • l; 




