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Streszczenie: Samoogranizujące się mapy cech (SOM) są jednym z rodzajów sztucznych sieci 
neuronowych wykorzystywanych w klasyfikacji i wizualizacji danych. Artykuł ten jest próbą 
przedstawienia i porównania SOM z innymi alternatywnymi metodami opartymi na sieciach 
konkurencyjnych. 
Abstract: The Self-Organizing Feature-Mapping (SOM) is one of the Artificial Neural 
Network (ANN) which acts as a competitive network for classification purposes. This article 
presents and compares alternative competitive networks for classification and visualization. 

1. Wstęp 
W samoorganizujących się mapach cech Kohonena (SOM) występuje konieczność 

zdefiniowania a priori wymiaru mapy, co przy nieznajomości rozkładu prawdopodobieństwa 
obiektów w przestrzeni wejść może być trudne do określenia. Ponadto klasyczna SOM ma z 
góry ustaloną topologię ograniczającą sposób definiowania sąsiedztwa [10], co przez wielu 
badaczy jest wskazywane jako wada tego rodzaju sieci. Z tych powodów poszukiwane są 
rozwiązania, które niwelowałyby przytoczone problemy – w szczególności nie wymuszałyby 
korzystania ze statycznej wielkości mapy podczas całego procesu uczenia. 

2. Neuronowe metody grupowania oparte o sieci hierarchiczne i samorozwijające się 
2.1. Sieć GCS z dynamiczną zmianą struktury 

Jednym z możliwych rozwiązań niwelujących ten problem jest proponowana przez 
Fritzke [2] metoda dynamicznej zmiany struktury sieci (ang. Growing Cell Structures – GCS) 
w czasie procesu jej samoorganizacji. Sieć GCS oparta została również na działaniu sieci 
samoorganizujących się. Dla opisu jednorodnych grup w przestrzeni sygnałów wejściowych 
Rn tworzone są struktury na płaszczyźnie, składające się z połączonych neuronów. Liczba 
neuronów oraz liczba połączeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami sieci (lub ich brak) 
odzwierciedlają rozkład obiektów w przestrzeni wejść.  

Punktem wyjścia w tworzeniu struktur opisujących jednorodne grupy jest najczęściej 
układ połączeń trzech neuronów, tworzących trójkąt. Algorytm uczenia sieci GCS składa się z 
dwóch zasadniczych faz: 
1. Fazy adaptacji wektorów wagowych neuronów 
2. Fazy modyfikacji struktury sieci (dodawania i usuwania neuronów oraz połączeń pomiędzy 

neuronami) 



Faza adaptacji wektorów wagowych jest zbliżona do algorytmu Kohonena [5]. Różnica 
w tej fazie wyraża się przyjęciem stałego zakresu sąsiedztwa dla neuronu wygrywającego. 
Ponadto dla każdego neuronu istniejącego w strukturze definiowana jest zmienna adaptacyjna 
τ, której wartość jest zwiększana tylko dla neuronu zwycięzcy (dla pozostałych neuronów 
następuje jej zmniejszenie). 

Druga faza następuje zawsze po wykonaniu stałej (z góry przyjętej) liczby cykli fazy 
pierwszej i polega na procesie dodawania bądź usuwania neuronu i związanej z tym 
modyfikacji struktury połączeń sieci. Po zakończeniu fazy adaptacji dla neuronu p z 
największą względną wartością zmiennej adaptacyjnej λ, wyznaczany jest najdalej 
położony (w sensie określonej metryki) neuron q z najbliższego sąsiedztwa (Rys. 1). 

p

q

r
λ max

 
Rys. 1. Tworzenie nowego elementu dla sieci GCS: p –neuron o największej względnej wartości zmiennej 
adaptacyjnej λ, q – najbardziej oddalony neuron z najbliższego sąsiedztwa p, r – nowo dodany neuron. 

Nowy element sieci r jest tworzony pomiędzy neuronami p i q (w przestrzeni 
wejść). Dodany neuron jest łączony z najbliższymi sąsiadami (w zależności, czy powstał on na 
krawędzi struktury, czy też w jej wnętrzu, możliwe jest połączenie nowego neuronu z trzema 
bądź czterema sąsiadami). Tak utworzona struktura reprezentuje rozkład gęstości 
prawdopodobieństwa sygnału wejściowego (Rys. 2). 

 
Rys. 2. Dynamiczna zmiana struktury sieci GCS (biały punkt oznacza nowo dodany neuron). 

Dla pełniejszego zobrazowania gęstości rozkładu w przestrzeni wejść, po zadanej 
a priori liczbie cykli fazy adaptacyjnej, niektóre elementy struktury mogą być usuwane. Jeżeli 
liczba „zwycięstw” neuronu nie przekroczy z góry ustalonej wartości progowej, element sieci 
wraz ze wszystkimi połączeniami jest eliminowany. 

W pracy [3] dokonano analizy porównawczej modeli sieci Kohonena i GCS wskazując 
jednocześnie na korzyści z zastosowania proponowanej metody w stosunku do SOM.  
Najczęściej wymieniane to: 
• niezmienna wartość parametrów algorytmu w trakcie procesu uczenia sieci 



• brak konieczności definiowania a priori rozmiaru sieci1 
• zmniejszenie czasu adaptacji sieci do poprawnych rozwiązań (co umożliwia zastosowanie 

sieci GCS w procesach czasu rzeczywistego) 
Jak jednak zauważa Köhle [4], algorytm GCS jest bardziej wrażliwy na początkowe 

wartości parametrów uczenia, a ponadto SOM wykazuje się większą zbieżnością do tych 
samych oszacowań w szerokim zakresie zmian zarówno współczynnika uczenia jak i zakresu 
funkcji sąsiedztwa. 
2.2. Sieć IGG z dynamiczną zmianą struktury 

Rozwiązanie wyznaczania jednorodnych grup w n–wymiarowej przestrzeni o nieznanym 
rozkładzie proponuje Blackmore [1]. Założenia proponowanej metody (ang. Incremental Grid 
Growing – IGG) oparte są również na dynamicznej zmianie struktury sieci w trakcie procesu 
jej uczenia. W procesie tym, który jest modyfikacją algorytmu SOM można wyróżnić trzy 
zasadnicze etapy: 
1. Proces adaptacji wektorów wagowych neuronów na podawane wzorce sygnałów 

wejściowych 
2. Dodanie nowych neuronów do struktury 
3. Modyfikacja połączeń pomiędzy neuronami sieci (dodanie nowych lub usunięcie już 

istniejących połączeń) 
W każdym kroku iteracji, wyznaczany jest neuron zwycięzca, dla którego obliczany jest 

skumulowany błąd kwantyzacji: 
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gdzie: 
SBK – skumulowany błąd kwantyzacji neuronu dla podawanych wzorców sygnału 
X – wektor sygnału wejściowego 
W – wektor wag neuronu 
c – indeks neuronu zwycięzcy 

W celu dodania nowej jednostki do istniejącej już struktury sieci wyznaczany jest neuron 
graniczny struktury z maksymalnym skumulowanym błędem kwantyzacji. Nowe neurony 
dodawane są w każdym możliwym bezpośrednim sąsiedztwie tak wyznaczonego neuronu 
(Rys. 3). 

                                                        
1 W przypadku SOM dla uzyskania poprawnej reprezentacji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa obiektów 
przeprowadza się procedurę dla różnych wielkości (wymiarów) map. Powoduje to jednak znaczne wydłużenie 
czasu obliczeń, który rośnie z kwadratem wymiaru mapy. 
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Rys. 3.Dynamiczna modyfikacja struktury sieci IGG (biały punkt oznacza neuron z największym skumulowanym 
błędem kwantyzacji – MAXSBK); przyjęte oznaczenia: N – nowo dodany neuron, D – dodane nowe połączenie, U 

– usunięte połączenie. 

Dla nowo dodanych neuronów wektory wagowe inicjowane są przy uwzględnieniu 
warunków [9]: 
• jeżeli nowo dodany neuron posiada w swym sąsiedztwie inne neurony, składowe wektora 

wagowego inicjowane są według formuły: 
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gdzie: 
WNOWY – wektor wagowy dodanego neuronu 
S – zbiór bezpośrednich sąsiadów nowego neuronu 
Wi – wektor wagowy i-tego neuronu, i∈S 
k – indeks składowych wektora wagowego 
s – liczba bezpośrednich sąsiadów nowego neuronu 

• jeżeli nowo dodany neuron nie posiada w swoim sąsiedztwie innych neuronów, wartości 
składowych wektora wagowego są zależne od liczby sąsiadów neuronu z maksymalnym 
skumulowanym błędem kwantyzacji:  
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gdzie: 
WNOWY – wektor wagowy dodanego neuronu 
WMAXSBK – wektor wagowy neuronu z maksymalnym skumulowanym błędem kwantyzacji 
(MAXSBK) 
M – zbiór istniejących bezpośrednich sąsiadów neuronu z MAXSBK 
Wi – wektor wagowy i-tego neuronu, i∈M  
k – indeks składowych wektora wagowego 
m – liczba już istniejących bezpośrednich sąsiadów neuronu z MAXSBK 



Oprócz dodawania nowych neuronów do istniejącej już struktury sieci, analizie 
poddawana jest również odległość pomiędzy sąsiadującymi neuronami sieci (w przestrzeni 
wejść). W przypadku, gdy odległość ta przekroczy arbitralnie ustaloną wartość progową, 
połączenie to jest usuwane. Analogicznie, gdy odległość ta jest mniejsza od z góry przyjętej 
wartości progowej, tworzone jest nowe połączenie pomiędzy sąsiadującymi neuronami. 

Przedstawione rozwiązanie, podobnie jak sieć IGS, oparte zostało na dynamicznej 
zmianie struktury sieci podczas procesu jej samoorganizacji. Niewątpliwą korzyścią z jej 
stosowania w stosunku do sieci SOM jest  fakt, iż nie jest wymagane określenie a priori 
wielkości mapy oraz możliwość uzyskania w procesie wizualizacji informacji o występujących 
zależnościach międzygrupowych dla badanego zbioru danych. 

Jak jednak zauważa [9] dla uzyskania podziału zbioru na grupy koniecznym staje się 
arbitralne określenie wielkości parametrów mających zasadniczy wpływ na ten proces, tj. 
przede wszystkim wartości progowych PRGPOŁ i PRGROZŁ, od których zależne są połączenia 
pomiędzy poszczególnymi  jednostkami (węzłami) sieci. Ponadto dla sieci IGG, ze względu na 
przyjęte założenia, ograniczona staje się możliwość analizy struktury wewnątrz grupowej. 
2.3. Sieć HSOM jako neuronowa metoda grupowania hierarchicznego 

Interesujące podejście do zagadnień podziału zbioru obiektów prezentuje  Mükkulainen 
[8]. Zaproponowana metoda, którą można określić terminem „Hierarchiczny SOM” (HSOM) 
(ang. Hierarchical Feature Maps) opiera się na wykorzystaniu szeregu map cech Kohonena 
ułożonych warstwowo, przy czym liczebność SOM w każdej następnej warstwie struktury jest 
ściśle zależna od całkowitej liczby neuronów występującej w warstwie poprzedniej (Rys. 4). 
Przy tego typu podejściu liczba warstw struktury sieci HSOM, a także wymiar map w każdej 
warstwie jest określany a priori.  
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Rys. 4. Hierarchiczna metoda podziału zbioru obiektów na grupy przy wykorzystaniu map cech Kohonena. 

Podczas procesu uczenia (który przebiega zawsze w kolejności od warstwy pierwszej do 
ostatniej) ma miejsce adaptacja współczynników wagowych każdej z map SOM. Przejście do 
procesu adaptacji SOM w kolejnych warstwach jest możliwe wyłącznie po zakończeniu 
procesu w warstwie poprzedniej. Należy zauważyć iż określenie, która z map SOM w 
kolejnych warstwach będzie podlegać adaptacji jest ściśle zależne od prezentacji wektora 
wejściowego2 jak również od mapy SOM znajdującej się w warstwie nadrzędnej. Działa ona 

                                                        
2 Dla przyspieszenia procesu uczenia, wartości składowych kolejno prezentowanego wektora wejściowego 
przechowywane są w tymczasowych zmiennych i prezentowane każdej z map SOM podlegającej procedurze 
 



tutaj jak rodzaj filtra reagującego na podawany sygnał wejściowy wskazując, która z map 
SOM kolejnej (następnej) warstwy będzie podlegać procesowi adaptacji. 

Końcowym efektem procesu jest uzyskanie podzbiorów obiektów, a także dodatkowo 
(co wynika z przyjętych założeń metody HSOM) możliwość określenia kolejnych szczebli 
podziału obiektów na grupy. 

Sieci HSOM, ze względu na przyjęte założenia odnośnie architektury i algorytmu ich 
uczenia, oferują niewątpliwe korzyści przy ich zastosowaniu, wśród których można przytoczyć 
[8]: 
• mniejsza sumaryczna liczba połączeń3 pomiędzy warstwą wejściową sieci, a neuronami 

warstw przetwarzających, w stosunku do SOM 
• znaczne zmniejszenie czasu obliczeń4, wynikające zarówno z mniejszej liczby połączeń na 

wejściu sieci jak i z jej hierarchicznego procesu uczenia 
Należy jednak zauważyć, iż dla stosowania HSOM koniecznym staje się: 

• zdefiniowanie mechanizmu doboru rozmiaru map oraz liczby poziomów (warstw) w 
zależności od zbioru danych wejściowych 

• prawidłowy dobór wartości współczynników uczenia dla poszczególnych warstw sieci 

3. Neuronowe metody grupowania oparte o klasyczny algorytm Kohonena 
3.1. Metoda UMATRIX 

Idea metody UMATRIX (ang. unified distance matrix method) [11] opiera się na 
wyznaczaniu odległości pomiędzy sąsiadującymi neuronami na mapie SOM przy zachowaniu 
tej samej metryki, która została użyta w procesie modyfikacji współczynników wagowych 
neuronów. Należy jednak zauważyć, iż proces ten, w odróżnieniu od sieci IGG i GCS,  
przeprowadzany jest na „wytrenowanej” mapie SOM. nie jest zatem konieczna modyfikacja 
podstawowego algorytmu Kohonena. 

Przyjmując topologię prostokątną mapy, liczba neuronów sąsiadujących jest zależna od 
lokalizacji neuronu na mapie (Rys. 5). 

 
Rys. 5. Określenie liczebności sąsiedztwa w metodzie UMATRIX w zależności od lokalizacji neuronu. 

Dla każdego neuronu SOM wyznaczana jest wartość amplitudy, którą stanowi średnia 
odległość od neuronów bezpośrednio sąsiadujących5: 

                                                                                                                                                                             
przetwarzania (tj. adaptacji współczynników wagowych lub filtracji, czyli określenia kooperującej z neuronem 
zwycięskim mapy SOM w kolejnej warstwie). 
3 Dla wektora wejściowego o 360 składowych, liczba połączeń przy założeniu 3-warstwowej HSOM wynosi 
3744, natomiast dla SOM o 144 neuronach – 51840 (Mükkulainen, 1990) 
4 Mükkulainen  podaje, iż całkowity czas uczenia sieci HSOM w stosunku do SOM (dla wektora wejściowego o 
360 składowych) różnił się co najmniej o 2 rzędy wielkości (HSOM – ok. 3 minut, SOM – 9,5 godziny) 
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gdzie: 
AMPi – średnia odległość pomiędzy i-tym neuronem, a neuronami sąsiadującymi 
DISTij – odległość pomiędzy i-tym, a j-tym neuronem 
NBi – liczba neuronów sąsiadujących, dla i-tego neuronu 

Wyznaczona wartość średniej odległości między neuronowej (AMP) stanowi miarę 
niepodobieństwa pomiędzy neuronami w n–wymiarowej przestrzeni wejść i poprzez dokonanie 
jej wizualizacji w przestrzeni R3 możliwe jest określenie struktury badanego zbioru danych . 

Algorytm samoorganizuących się map cech Kohonena (SOM) nie pozwala na 
wykrywanie jednorodnych grup w zbiorze danych, jednakże  w połączeniu z metodą 
UMATRIX możliwe staje się określenie liczebności i rozkładu grup w przestrzeni Rn, bez 
znajomości a priori liczby i rozmiaru tych grup. Należy pamiętać, że ze względu właściwości 
samoorganizujących się map SOM, grupy o zbliżonym położeniu w przestrzeni wejść 
lokowane są na mapie SOM w swym sąsiedztwie. 

Jak jednak zauważa [9]:  
• ze względu na przyjęty w metodzie UMATRIX sposób prezentacji,  utrudniona lub wręcz 

niemożliwa staje się prawidłowa wizualizacja dla map o niewielkich rozmiarach, w których 
grupy reprezentowane są poprzez jedynie kilka neuronów; w takim wypadku proponuje się 
zwiększenie rozmiaru mapy o 20-40%.  

• jeżeli pojedynczy neuron jest reprezentantem dużego podzbioru wektorów wejściowych 
tworzących jednorodną grupę,  to wysokie wartości amplitud dla neuronów sąsiednich 
(oznaczające stopień niepodobieństwa do sąsiednich grup) mogą utrudniać lub wręcz 
uniemożliwiać prawidłową analizę struktury międzygrupowej danych w tym obszarze 
SOM; w takim wypadku celowym również wydaje się zwiększenie wymiaru mapy 

3.2. Grupowanie z dynamiczną zmianą koordynat neuronów – metoda Adaptive 
Coordinates 
Metoda adaptacji koordynat neuronów na płaszczyźnie, AC, (ang. Adaptive 

Coordinates) [6] stanowi rozszerzenie algorytmu Kohonena. Założenia przyjęte w tej metodzie 
pozwalają uzyskać obraz rozkładu gęstości prawdopodobieństwa dla ciągu wejściowego, a 
jednocześnie nie jest konieczna ingerencja w podstawowy algorytm Kohonena. 

Podejście to opiera się na założeniu wynikającym z działania sieci SOM, gdzie dla 
podawanych sygnałów wejściowych następuje modyfikacja wektorów wagowych neuronów 
zwycięskich i znajdujących się w ich najbliższym sąsiedztwie, w wyniku czego położenie 
tychże wektorów w przestrzeni wejść odpowiada rozkładowi gęstości prawdopodobieństwa 
dla danych wejściowych.  

                                                                                                                                                                             
5 Ściślej: wartość amplitudy jest określana poprzez odległość (w przestrzeni wejść) pomiędzy wektorami 
sąsiadujących neuronów przy zastosowaniu miary odległości analogicznej, jak w przypadku wyznaczania 
neuronu „zwycięskiego” 



a) b)  
Rys. 6. Grupowanie danych metodą Adaptive Coordinate; a – układ neuronów dla wirtualnej mapy VSOM 

przed rozpoczęciem procesu uczenia, b – układ neuronów po zakończeniu procesu uczenia. 

Dla wszystkich neuronów SOM tworzony jest układ odpowiadających im jednostek na 
płaszczyźnie (wirtualnej mapie SOM – VSOM) o początkowych koordynatach 
odpowiadających położeniu neuronów na mapie cech. W trakcie procesu uczenia, w zależności 
od tego, czy neuron SOM podlega procesowi adaptacji (czy jest neuronem zwycięskim) 
następuje zmiana położenia jednostek VSOM (zmiana ich koordynat) reprezentująca zmiany 
położenia wektorów wagowych neuronów w przestrzeni wejść: 
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gdzie: 
axi, ayi – koordynaty i-tego neuronu na mapie VSOM 
axc, ayc – koordynaty neuronu zwycięskiego na mapie VSOM 
∆Ψi – względna zmiana wartości funkcji aktywacji i-tego neuronu 

Wizualizacja VSOM na płaszczyźnie pozwala określić istniejące jednorodne grupy w 
badanym zbiorze danych w przestrzeni wejść (Rys. 6). Formalną analizę algorytmu AC można 
znaleźć w pracy [6]. 

Metodę AC należy traktować jako rozszerzenie klasycznego algorytmu SOM, 
umożliwiającego wizualizację odległości pomiędzy obiektami z przestrzeni wejść, które 
przynależą do tej samej grupy, jak i pomiędzy obiektami z różnych grup. Główne założenie 
metody opiera się na stwierdzeniu, iż w algorytmie Kohonena nie jest możliwe jednoznaczne 
wyznaczenie granic pomiędzy zidentyfikowanymi klasami obiektów na dwuwymiarowej siatce 
neuronów. 
3.3. Cluster Connections 

Podejściem bazującym na wyznaczaniu odległości pomiędzy wektorami wagowymi SOM 
w przestrzeni Rn jest technika wizualizacji określana terminem (ang. Cluster Connection - 
CC) [7]. Jej założenia opierają się na analizie odległości pomiędzy poszczególnymi wektorami 
wagowymi neuronów w przestrzeni wejść (dla tej samej metryki, która stosowana była w 
procesie nauczania sieci), podobnie jak w przypadku metody UMATRIX. Wartość odległości 
między wektorami wagowymi sąsiadujących neuronów SOM jest stosowana do ustanowienia 
połączenia pomiędzy neuronami, które w ten sposób stają się reprezentantami jednorodnej 
grupy. Procedura przeprowadzana jest w fazie postprocessingu na wytrenowanej mapie SOM, 
co powoduje, iż nie jest konieczna ingerencja w podstawowy algorytm Kohonena.  

Dla prezentacji struktury wewnątrz grupowej jak również w celu określenia stopnia 
niepodobieństwa międzygrupowego, wizualizacja wyznaczonych odległości pomiędzy 
wektorami wagowymi SOM może być przedstawiona poprzez: 



• porównanie odległości pomiędzy wektorami wagowymi sąsiadujących neuronów ze 
zdefiniowaną stałą liczbą wartości progowych tychże odległości (wartości minimum, 
maksimum, czy też średniej odległości pomiędzy wektorami wagowymi SOM) 

• manualną zmianę wartości progowej w przedziale <min,max> i analizę mapy połączonych 
neuronów 

• konwersję wartości odległości na stopień intensywności połączenia między sąsiadującymi 
neuronami; intensywność połączenia między neuronami (określająca stopień ich 
podobieństwa) jest przedstawiona jako stopień szarości, gdzie kolor czarny określa 
maksymalne podobieństwo, a kolor biały maksymalne niepodobieństwo dwóch neuronów 
(Rys. 7) 

 
Rys. 7. Grupowanie danych dla mapy SOM o wymiarach 7x7 metodą Cluster Connection dla trzech wartości 

progowych odległości pomiędzy wektorami wagowymi. 

W przypadku stosowania CC należy zwrócić uwagę, iż ze względu na fakt, iż 
mechanizm wizualizacji występuje w fazie postprocessingu SOM, nie jest konieczne określanie 
wartości dodatkowych parametrów, jak to ma miejsce przy wykorzystaniu sieci IGG, czy 
GCS. 

4. Podsumowanie 
Przedstawione w poprzednich punktach metody grupowania i wizualizacji opierają się na 

dwóch podejściach: 
• modyfikacji podstawowego algorytmu Kohonena (sieci GCS, IGG oraz HSOM), 
• wykorzystania procedury grupującej w fazie postprocessingu SOM (sieci AC, CC oraz 

metoda wizualizacji UMATRIX) 
i mogą stanowić alternatywę dla SOM. W szczególności można tu wymienić: brak 
konieczności definiowania a priori rozmiaru sieci, skrócenie czasu adaptacji sieci do 
poprawnych rozwiązań (skrócenie czasu obliczeń), czy też możliwość uzyskania w procesie 
wizualizacji informacji o występujących zależnościach międzygrupowych dla zbioru danych. 
Należy jednak zauważyć, iż zaprezentowane metody umożliwiają przede wszystkim określanie 
liczebności grup badanej zbiorowości natomiast utrudniona lub wręcz niemożliwa staje się 
analiza struktury wewnątrzgrupowej wyróżnionych klas. Ponadto brak jest realizacji 
programowych dla tych metod w przeciwieństwie do SOM, jednakże nic nie stoi na 
przeszkodzie w dokonaniu implementacji w dowolnym języku programowania. 
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