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ანოტაცია - სტატიაში განხილულია ხელოვნური
ნეირონული ქსელების კონსტრუირების ალგორითმები
და მათი ანალიზის საფუძველზე შემოთავაზებულია
ქსელის კონსტრუირების ახალი კონცეფცია და მისი
განხორციელების პირობითი ალგორითმი, რომლის
საფუძველზეც შესაძლებელია ოპტიმალური ქსელის
კონსტრუირება კონკრეტული ამოცანათა კლასისათვის.

საკვანძო სიტყვები - ხელოვნური ინტელექტი,
ნეირონული ქსელები, კონსტრუირების ალგორითმები.

I შესავალი

უკვე შეიძლება ოცდამეერთე საუკუნეს თამამად
ვუწოდოთ ინტელექტუალური სისტემების საუკუნე.
ინტენსიურად მიმდინარეობს ხელოვნური
ინტელექტის სისტემების განვითარება, რომელთაც
გააჩნიათ შესაძლებლობა გადაწყვიტონ ისეთი
ამოცანები, როგორიცაა ეკონომიკური
მდგომარეობის პროგნოზირება, ადამიანის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის დიაგნოსტირება,
სხვადასხვა ტექნიკური სისტემის ექსპერტული
შეფასება, სისტემების და პროცესების მართვა
ცვლადი გარემო-პირობების დროს და სხვა.
ხელოვნური ინტელექტის ნებისმიერ სისტემაში
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს

სახეების გამომცნობ სისტემებს, რომელთა გარეშე
წარმოუდგენელია ოპტიმალური გადაწყვეტი-
ლებების მიღება. სახეების გამოცნობის ყველაზე
აღიარებულ სისტემებად კი ითვლება ხელოვნური
ნეირონული ქსელები, რდგანაც მათ გააჩნიათ
თვისებები, რომელთა გარეშეც საერთოდ
წარმოუდგენელია ინტელექტის არსებობა. ეს
თვისებებია:სწავლის უნარი, გარემო-პირობებთან
ადაპტაციის უნარი და განზოგადების უნარი.
სწორედ ამიტომ სახეების გამოცნობის
ინტელექტუალურ სისტემებში დომინირებს
ხელოვნური ნეირონული ქსელები. მათი შექმნის
დასაწყისიდან დღემდე ასეთი ქსელების მრავალი
პარადიგმა იქნა შემუშავებული, მაგრამ ვფიქრობთ,
რომ ჯერჯერობით მაინც ერთ დონეზეა ჩაკეტილი
და არ ჩანს უფრო მაღალ დონეზე გადასვლის
ნიშნები. ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს არსებული
მდგომარეობის ანალიზი და მის საფუძველზე
ახალი მიმართულებების და კონცეფციების
გამოკვეთა.

II. ანალიზი
მეოცე საუკუნის სამოციანი წლებიდან

ხელოვნური ნეირონული ქსელების პარადიგმების
საფუძველს წარმოადგენს ხელოვნური ნეირონის
მოდელი [1], რომელიც ნაჩვენებია ნახ.1-ზე
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ნახ. 1. ხელოვნური ნეირონი
ხელოვნური ნეირონი პირველი მიახლოებით

იმიტაციას უკეთებს ბიოლოგიურ ნეირონს.
ხელოვნური ნეირონის შესავალზე მოდის
სიგნალების რაღაც სიმრავლე, რომელთაგან
თითოეული სხვა ნეირონის გამომავალ სიგნალს
წარმოადგენს. თითოეული შემავალი სიგნალი
მრავლდება შესაბამის წონაზე, რომელიც
სინაპტიკური ძალის ანალოგიურია. შემდეგ ყველა

ნამრავლი ჯამდება და სწორედ ეს ჯამი
განსაზღვრავს ნეირონის აქტივაციის დონეს.

ასეთი ნეირონები გაერთიანების
შემთხვევაში ქმნიან ქსელებს (ნახ.2), რომლებიც
შეიძლება ერთმანეთისაგან განსხვავდებოდნენ
როგორც შრეების რაოდენობით, ასევე შრეებში
ნეირონების და ნეირონებს შორის კავშირების
რაოდენობით.

ნახ. 2. ორშრიანი ნეირონული ქსელი

ქსელების კონფიგურაციები შეიძლება უმნიშვ-
ნელოდ განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან,
მაგრამ ძირითადად ისინი ზემოთ მოტანილ
პარადიგმებს ეფუძნებიან. ასეთი ტიპის ქსელების
სწვლება მიმდინარეობს როგორც მასწავლებლით,
ასევე მასწავლებლის გარეშე. არსებობს საკმაო
რაოდენობა სწავლების ალგორითმებისა,
რომელთა მიხედვითაც განისაზღვრება ქსელის
სახელწოდება (მაგ. ქსელი შეცდომის
უკუგავრცელებით, კოხონენის ბარათი,
ჰოპფილდის ქსელი, ჰემინგის ქსელი და სხვა).

ნეირონული ქსელების საშუალებით
ამოსახსნელი ამოცანები მრავალფეროვანია. ისინი
განსხვავდებიან როგორც შემავალი და
გამომავალი ვექტორების (შემსწავლელი

მიმდევრობა) სირთულით ასევე მათი
რაოდენობითაც. შესაბამისად მათ შეიძლება
დასჭირდეთ, სხვადასხვა სირთულის ქსელი,
შრეების და მათში ნეირონების სხვადასხვა
რაოდენობით. ანუ საჭიროა პრობლემის
შესაბამისად ქსელის ავტომატური კონსტრუირების
ალგორითმების შემუშავება. ასეთი მუშაობა უკვე
მიმდინარეობს და შემუშავებულია ალგორითმების
საკმაო რაოდენობა, რომლებიც ძირითადად
ეფუძნებიან ქსელში ახალი შრეების ან შრეებში
ახალი ნეირონების დამატებას ან გამოკლებას [2]
[3]. მაგრამ ხელოვნური ნეირონული ქსელები
წარმოიშვა ბუნებრივი ნეირონული ქსელების
ანალოგიით და თითქოს ასეთი კონსტრუირება
მისაღებია, რადგანაც ინტუიციურად შეიძლება

წონების
მასივი W

წონების
მასივი K
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ვიფიქროთ, რონ ტვინი და შესაბამისად ქსელი
მით უფრო ძლიერია, რაც მეტია ნეირონების
რაოდენობა. რასაკვირველია გარკვეულწილად ეს
შეესაბამება სიმართლეს, რადგანაც ერთი ან ორი
ნეირონი ვერ ქმნის სრულყოფილ ქსელს, მაგრამ
ბუნებრივი ნეირონული ქსელი ძლიერია არა
იმდენად ნეირონების რაოდენობით, რამდენადაც
მათ შორის კავშირების რაოდენობით. აქედან
გამომდინრე არ შეიძლება ოპტიმალურად
ჩაითვალოს ქსელის კონსტრუირების ალგორითმი,
რომელიც სრულკავშირებიან ქსელებში მხოლოდ
შრეების ან შრეებში ნეირონების დამატებით
შემოიფარგლება.

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ჩვენი აზრით
აუცილებელია შეიქმნას ქსელის ოპტიმალური
კონსტრუირების ისეთი ალგორითმი, რომლის
ძირითადი კრიტერიუმები იქნება ამოცანის
სირთულე (შემავალი და გამომავალი ვექტორის
სირთულე, შემსწავლელ სიმრავლში ვექტორების
რაოდენობა), საწყისი ქსელის კონფიგურაცია
(რომელიც უნდა შედგებოდეს საკმაოდ დიდი
რაოდენობის შრეებისაგან და ნეირონებისაგან, მათ
შორის არასრული კავშირებით).

ამასთან აუცილებელია კავშირების დამატება
არა მარტო სხვადასხვა შრეში მოთავსებულ
ნეირონებს შორის, არამედ ერთ შრეში
მოთავსებულ ნეირონებს შორისაც. ეს
კომპლექსური ზომები საშუალებას მოგვცემს
მივიღოთ ნამდვილად ოპტიმალური ქსელი
ამოცანათა კონკრეტული კლასისათვის.

ალგორითმს პირობითად შეიძლება ჰქონდეს
შემდეგი სახე:

1. განვსაზღვროთ ამოცანის სირთულე.
2. შევარჩიოთ ნეირონული ქსელის საწყისი

პარადიგმა (განვსაზღვროთ ნეირონების და მათ
შორის კავშირების რაოდენობა და სქემა).

3. ვასწავლოთ საწყის ქსელს ეპოქათა მცირე
რაოდენობაზე.

4. დავამატოთ კავშირები სხვადასხვა შრეში
მოთავსებულ ნეირონებს შორის და ვასწავლოთ
ქსელს ეპოქათა იგივე რაოდენობაზე.

5. მიღებული შედეგების საფუძველზე
ჩავატაროთ ქსელის ოპტიმიზაცია

6. გავიმეოროთ მე-4 და მე-5 ბიჯები,
მხოლოდ კავშირები დავამატოთ ერთ შრეში
მოთავსებულ ნეირონებს შორის.

7. მიღებულ ქსელს ვასწავლოთ საბოლოოდ.

III. დასკვნა

ხელოვნური ნეირონული ქსელების
პარადიგმების და მათი კონსტრუირების
ალგორითმების ანალიზის საფუძველზე
მიღებულია ხელოვნური ნეირონული ქსელის
კონსტრუირების ახალი კონცეფცია და მოცემულია
მისი განხორციელების პირობითი ალგორითმი,
რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია
ოპტიმალური ქსელის კონსტრუირება კონკრეტული
ამოცანათა კლასისათვის.
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Аннотация
В статье рассмотрены парадигмы и алгоритмы конструирования исскуственных

нейронных сетей и на основе их анализа предложена новая концепция конструирования сетей и
условный алгоритм его осуществления, с помощью которого возможно конструирование сетей
оптималных конфигурации для задач конкретных классов.

Ключевые слова – искусственный интеллект, нейронные сети, алгоритмы
конструирования
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Annotation
The article describes the algorithms of construction for the artificial neural networks and after their
analysis presents the new concept of construction and the algorithm for the construction of the optimal
network for the certain tasks.
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