Referát z p edmtu 36SPA
Neuroipy
Oldich Ni 
Neuronová sí
Co je neuronová sí ?

Struktura pro distribuované paralelní zpracování dat, skládající se obvykle z vysokého potu vzájemn
propojených výkonných prvk . Každý z nich p ijímá konený po et vstupních dat a transformuje je podle jisté
p enosové funkce na jediný výstupní údaj, p iemž se m že uplatnit i jeho vnit ní pam .

( )

realizace funkce Y = T X , p evod vstupních dat na výstupní, popis T nemusí být dán analyticky…

Na jakém principu pracuje?
chování sít není formováno analytickým popisem, je ureno ve fázi uení
Nenatrénované síti, která nemá tušení o skutené podob T, se p edkládají vzory – vstupy X…
…sí reaguje, sv j výsledek srovná s výsledkem správným, který jsme p iložili – výstupy Y…
…opraví T podle stanoveného algoritmu…
…proces se mnohokrát opakuje.
nauená sí vybavuje: na vstup vydává asociovaný výstup, vybavuje si nauené vzory

Struktura sít
Výkonný prvek – neuron
p evod vstupních dat na výstupní podle vztahu:



 N

y = S   wi xi + Θ
i =1

pro r zné sít r zné modifikace takového neuronu (toto
konkrétn perceptron)

Vlastní sí

spojení neuron ve smru sí ení signálu: orientovaný graf
na propojení závisí vlastnosti sít

Typy sítí
odzkoušené typy sítí vhodné pro urité úlohy
specifikace charakteristiky neuronu, spojení neuron , uící algoritmus

Aplikace
predikce – p epovídání hodnot veliin na základ jejich pr bhu v minulosti
aproximace – p ibližné urení hodnoty
rozpoznávání – kategorizace vstup
filtrace – vyhlazení pr bhu vstup
optimalizace – optimální hodnota promnné

Sít RBF
Struktura
dv vrstvy neuron (+vstupní), vrstva vstupní je se
skrytou úpln propojena, skrytá s výstupní m že být
propojena jen ásten
ve výstupní vrstv neurony perceptronovské
ve skryté vrstv neurony RBF

RBF neurony



 N

2
y = S   ( xi − c i ) 

údaj v závorce (vnit ní potenciál) je vzdáleností vstupního vektoru X a
vektoru C v Eukleidovské metrice – vektor C oznaíme jako prototyp, je
vlastní každému neuronu
i =1
funkce S (aktivaní funkce) je zpravidla Gaussova – p i shod nabývá
maxima – v hardwarové implementaci nespojité funkce – když je potenciál
menší než sféra vlivu, neuron aktivní, jinak ne - obecn oznauje podobnost X, C

Aplikace
aproximace
klasifikace – za azení kategorie podle vzoru – rozpoznávání shluk

Práce sít
každopádn s p ekládáním pár vstup, správný výstup
dv fáze
urení prototypu pro neuron – náhodn vybraný vzor ze vstupu nebo sofistikovan
urení vah výstup – gradientní metody
vybavování – klasifikace do t íd



íslicová implementace
letem svtem

programov – Neural Works II, rychlost na výkonu poítae
akcelerátory – specializace hardware pro simulaci neuronových sítí
DSP procesory pro realizaci sítaní, násobení
neuroipy – architektura speciáln pro neuronové sít
univerzity, komern IBM, Intel, specializované

Neuro ip ZISC
zkratka Zero Instruction Set Computer – lze konfigurovat, ale ne programovat

Jak to vypadá?
konkrétn typ ZISC036 (36 neuron )
firma IBM, Essonnes Lab poblíž Pa íže v roce 1994
prodává se jako ISA karta (16 ip , tedy 576 neuron ), PCI karta s jedním ipem a t emi sloty pro
rozši ující moduly, až 684 neuron
obrázek!

Implementace neuron

každý neuron reprezentuje jednu sféru vlivu, urenou st edem, velikostí a kategorií
N

zjednodušení oproti definici: ip implementuje metriky  xi − ci (ve 2D tverec postavený na
i =1

N

vrcholu) a Max x i − ci (tverec na hran)
i =1

výpoet metriky: hodnoty xi vstupují do obvodu postupn, odítaka realizuje xi − ci , poté absolutní
hodnota, následující registr jako akumulátor (v druhém p ípad hledání maxima)
zjednodušení oproti definici: neurony výstupní jsou logické obvody poítající funkci OR, zam ení na
klasifikaci

Ovládání
ízení pomocí registr – jednotlivých neuron nebo celé sít
neurony:
Neuron Weight Register – pro zápis st edu sféry prototypu
Neuron Actual Influence Field – velikost sféry vlivu
Category – kategorie
sí :
Control and Status Register – ídící a stavový
Vector Component Register – postupné zapisování vzoru po složkách, vstup pro všechny neurony
Minimum Influence Field – minimální hodnota sféry vlivu
Maximum Influence Field – maximální hodnota sféry vlivu

Rozpoznávání vzor
postupné zapsání 64 složek vzoru do registru VCR
postupné vyhodnocení vzdálenosti od prototypu
porovnání se sférou vlivu – spadá vzor do sféry vlivu – ano/ne?
pokud ano, je vrácena hodnota jeho kategorie na sbrnici, stavový registr:
žádný neuron není aktivní
aktivní neurony pat í do stejné kategorie
alespo dva aktivní neurony nepat í do této kategorie

U ení
dva typy algoritm : implementovaný a s úastí vnjší aplikace (dovoluje íst vzdálenost vzor – prototyp)
vyhodnocení, neuron, do jehož sféry vlivu padne vzor, zapíše kategorii:
žádný neuron není aktivní: založí se nový neuron s prototypem jako vzor, sféra vlivu jako nejkratší
vzdálenost vzor a st edy již založených neuron
aktivní neuron nespadá do požadované kategorie: redukce sféry vlivu na vzdálenost mezi st edem sféry
a vzorem: Redukce nep ekrauje hodnotu v MIF
aktivní neuron náleží ke kategorii: žádná akce
odlišnosti od teorie: aktivní zakládání neuron , u prototyp úprava jen sféry, ne st edu, víc neuron , než by
bylo nutné – úprava pomocí druhého typu uícího algoritmu

Akcelerátor a po íta
vnit ní sbrnice p es FPGA p ipojena na ISA/PCI sbrnici, možnost propojit více karet mezi sebou
max. dimenze prototypu i vstupu je 64, každá složka na 8 bitech
frekvence 20 Mhz, klasifikace vzoru 64 za 4 µs
rozdlení neuron do skupin – vytvá ení podsítí
funkce ulož/nati – p enesení nauených dat z ipu na ip
registry pro ovládání mapovány do V/V prostoru – jednoduché ovládání buto p ímo nebo pomocí
dodávaných DLL knihoven
realizované p íklady: poítání cestujících v pa ížském metru, rozpoznávání bílých krvinek, klasifikace hran,
potlaování šumu

