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Розробка математичної моделі та алгоритму навчання нейронної мережі із
розрідженими дипольними синаптичними зв’язками для розпізнавання
образів
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Для розв’язування задач розпізнавання спотворених образів за допомогою
комп’ютерних систем використовуються структуровані нейронні мережі
достатньо великого розміру. Однією з таких нейронних мереж, яка може
повністю відновити спотворене зображення, є повнозв’язна псевдоспінова
(дипольна) нейромережа, яка володіє асоціативною пам’яттю. При подачі на
її вхід деякого образу вона автоматично відбирає і подає на вихід той образ,
який є найбільш близьким до вхідного. Цей образ зберігається у пам’яті
нейронної мережі в межах парадигми Хопфілда. У межах цієї парадигми
можна запам’ятовувати і відтворювати масиви інформації, які володіють
власною внутрішньою структурою.
З метою зменшення часу навчання розмір нейромережі мінімізують
завдяки спрощенню її структури на основі одного із підходів: перший
базується на «регуляризації», а другий – на вилученні із нейронної мережі
синаптичних зв’язків. У запропонованій роботі спрощення структури
повнозв’язної дипольної нейронної мережі базується саме на диполь-дипольній
взаємодії між найближчими сусідніми нейронами мережі.
Запропоновано мінімізацію розміру нейронної мережі завдяки дипольдипольних синаптичних зв’язків між найближчими нейронами, що скорочує час
обчислювального ресурсу при розпізнаванні спотворених образів. Виведено
співвідношення для вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків між нейронами в
дипольному наближенні. Розроблено алгоритм навчання дипольної нейронної
мережі з розрідженими синаптичними зв’язками, яка базується на дипольдипольній взаємодії між найближчими нейронами. Проведено комп’ютерний
експеримент, який показав, що нейронна мережа з розрідженими дипольними
зв’язками у 3 рази швидше розпізнає спотворені образи (цифри від 0 до 9, які
зображені на 25 пікселях), порівняно з повнозв’язною нейронною мережею.
Ключові слова: математична модель, нейронна мережа, розріджені
дипольні синаптичні зв’язки, розпізнавання образів.
1. Вступ
Ведуться інтенсивні дослідження щодо використання нейронних мереж
для вирішення широкого класу проблем інтелектуального аналізу даних
(виявлення нестаціонарних хаотичних процесів, кластеризація, інтелектуальне
керування, діагностика біосистем, прогнозування, емуляція і розпізнавання
образів). Зокрема, у [1, 2] розглянуто спосіб розпізнавання мультиспектральних
образів з амплітудою сигналу співмірною рівню шуму внаслідок
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інформаційного резонансу. Авторами [3] розглянуто задачу розпізнавання
аерофотознімків
багатошаровим перцептроном на основі адаптивного
резонансу.
Розпізнавання спотворених образів за допомогою нейронних мереж є
актуальною проблемою у сфері Data Mining. Зокрема, у [4] проаналізовано
вплив білого гауссового шуму, піксельної максимізації та мінімізації яскравості
на якість розпізнавання образів, а у [5] розглянуто нейромережеву технологію
розпізнавання рукописних документів, де роль спотворених образів відіграють
різні стилі написання літер. Крім цього, запропоновано у [6, 7] детектування та
у [8, 9] класифікацію спотворених образів здійснювати за допомогою
згорткових нейронних мереж.
Аналіз зазначених методів розв’язування задач розпізнавання спотворених
шумами образів нейронними мережами виявляє ряд практичних завдань.
Зокрема, мінімізацію розміру нейромережі та архітектури синаптичних зв’язків
між нейронами, зменшення часу навчання нейронної мережі та збільшення її
ємності, підвищення ступеня узагальнення функціональної здатності
нейромережі без втрати її продуктивності.
Штучна псевдоспінова нейронна мережа, розглянута у [10], є прототипом
природньої нейронної мережі, що складається з дипольних нейронів, які є
структурними елементами мікротрубочки цитоскелета [11, 12].
Актуальною є розробка архітектури штучної нейронної мережі з
синаптичними звязками між найближчими дипольними нейронами, оскільки
така нейромережа підвищить оперативність розпізнавання спотворених образів
завдяки зменшенню використовуваного обчислювального ресурсу.
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2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
У роботах [11, 12] розглянуто фізичну модель представлення та
розпізнавання образів у мікротрубочці цитоскелета нейрона. Зокрема, у
роботі [11] сформульовано фізичну модель асоціативної пам’яті на основі
невпорядкованої дипольної системи мікротрубочки цитоскелета, яка виступає в
ролі розподіленої структури з асоціативною памяттю. Необхідно зауважити, що
для запису N різних образів-еталонів у невпорядкованій дипольній системі
потрібно для кожного з цих образів створити власну конфігурацію диполя. Різні
конфігурації диполів мають бути ортогональними. Дипольна система
мікротрубочки цитоскелета з релаксаційним законом еволюції володіє
пам’яттю, яка зберігає деякий заданий наперед набір образів-еталонів і
намагається згадати один із них, коли їй надається який-небудь із цих образів,
спотворений шумами.
У роботі [12] побудовано мікроскопічну фізичну модель представлення і
розпізнавання образів у нейронній дипольній системі мікротрубочки
цитоскелета та сформульовано критерій відбору інформаційних ознак образу у
мікротрубочці цитоскелета. Показано, що при певному відношенні констант
синаптичних зв’язків між молекулами тубуліну основний стан дипольної
системи мікротрубочки є дипольним склом. Синаптичні зв’язки між

молекулами тубуліну здійснюються в дипольному наближенні [12], як
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(Rij – відстань між центрами i-ї та j-ї молекул). Таким чином, при створенні
штучної нейронної мережі з дипольними нейронами можна обмежитись
синаптичними звязками між найближчими нейронами
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до зменшення кількості синаптичних зв’язків між нейронами, що в кінцевому
результаті дозволить зменшити час навчання нейронної мережі.
У роботах [13, 14] приведені експериментальні дані, які показують, що у
нейронах мозку відповідними субстратами для «квантово-статистичних
обчислень» є інформаційні білкові нанополімери – мікротрубочки цитоскелета.
Базовим елементом структури цитоскелета є мікротрубочки цитоскелета, які
являють собою порожнинні циліндричні трубки із зовнішнім діаметром 25 нм і
внутрішнім – близько 14 нм та довжиною 1–10 мкм.
У цих експериментальних дослідженнях, виконаних при фізіологічній
температурі, було виявлено, що мікротрубочка цитоскелета складається з
молекул тубуліну. Кожна молекула тубуліну володіє дипольним моментом
величиною близько 100 D (дебай) і являє собою димер, що складається з α- і βтубулінів, з’єднаних тонкою перетинкою. Димер тубуліну може існувати у двох
різних геометричних конфігураціях (конформаціях), тобто у двох станах, які на
мові булевої алгебри можна описати 0 та 1. Кожна молекула тубуліну (димер)
володіє дипольним моментом. Аналогом молекули тубуліну (димеру) у
штучній нейронній мережі є дипольні нейрони з орієнтацією диполів у двох
станах +1 та 0.
Крім цього, у роботах [13, 15–17] зазначено, що мікротрубочки
цитоскелета оптично мерехтять при метаболічній активності, а резонансні
частоти молекул тубуліну приблизно складають 1011–1013 Hz.
З підвищенням вимог до оперативності вирішення задач розпізнавання
спотворених образів пропонуємо на основі прототипу природньої нейронної
мережі виду мікротрубочки цитоскелета створити нейронну мережу з
розрідженими дипольними звязками, що дозволить зменшити використовуваний
обчислювальний ресурс для розпізнавання спотворених образів.
3. Мета та задачі дослідження
Метою роботи є розробка математичної моделі штучної дипольної
(псевдоспінової) нейронної мережі з дипольними синаптичними зв’язками між
нейронами з оптимізованим часом обчислювального ресурсу для розпізнавання
цією мережею символьних знаків.
Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань:
– вивести співвідношення для вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків
між нейронами в дипольному наближенні;
– розробити архітектуру навчання штучної нейронної мережі з
розрідженими синаптичними звязками та дипольними нейронами, що мають

властивості молекул тубуліну у мікротрубочці цитоскелета;
– розробити алгоритм розпізнавання спотворених образів неповнозв’язною
(розрідженою) дипольною нейронною мережею.
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4. Матеріали та методи досліджень
Подібно до біологічного прототипу [18, 19], у [10] запропоновано
архітектуру штучної повнозв’язної нейронної мережі, що складається з
нейронів, яким властивий дипольний момент. Зазначимо, що взаємодія між
сусідніми нейронами здійснюється через дипольні фрустровані (велика
кількість низько розташованих за енергіями станів (атракторів)) синаптичні
зв’язки. Динаміка дипольної нейросистеми задається процесом релаксації
енергії взаємодії диполів (псевдоспінів). Будь-який із початкових 2N станів
збігається до одного з цих стаціонарних станів. В результаті завершення
процесів релаксації у дипольній нейромережі вхідний образ асоціюється з
одним із тих образів, які запам’яталися раніше. Отже, можемо стверджувати,
що дипольна нейронна мережа постає в ролі розподіленої структури, яка
володіє асоціативною пам’яттю [10].
Нейрони штучної дипольної повнозв’язної нейронної мережі, архітектура
якої представлена на рис. 1, розміщені в точках простору з координатами
(1)

– базисні вектори [20].
Дипольна нейромережа є найімовірнішою для конкретної реалізації
динамічної нейронної мережі. Ця нейронна мережа складається з N
стохастичних дипольних нейронів, які взаємопов’язані синаптичними зв’язками
λij (i, j – номери нейронів). Симетрична матриця повнозв’язних синаптичних
зв’язків має наступний вигляд [20]:
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Для мінімізації часу навчання нейронної мережі пропонується звести
симетричну матрицю повнозв’язних зв’язків дипольної нейронної мережі ˆ t o t
(2) до матриці ̂ (9) з розрідженими зв’язками між найближчими сусідніми
нейронами в межах диполь-дипольної взаємодії
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Рис. 1. Дипольна нейронна мережа з повнозв’язними синаптичними зв’язками.
Добуток ViVj0 вказує на підсилення синаптичного зв’язку між і-тим та j-тим
нейронами, а ViVj0 − на його послаблення. Кожному пікселю відповідає один
нейрон

No

5. Результати побудови математичної моделі дипольної нейронної мережі
5. 1. Виведення співвідношення для вагових коефіцієнтів синаптичних
зв’язків між нейронами в дипольному наближенні
Виведено енергію синаптичних зв’язків λij між двома дипольними
нейронами в електростатичному наближенні. Енергію взаємодії двох нейронів
можна розглядати, як потенціальну енергію системи зарядів одного нейрона і у
зовнішньому полі, яке створене системою зарядів другого нейрона j:
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де  j  rk  – потенціал, створений системою зарядів j-го нейрона, в точках
розміщення зарядів і-го нейрона. Якщо системи зарядів нейронів знаходяться
далеко одна від одної, то потенціал поля  j  rk  слабо змінюється в області
простору, що зайнятий нейроном і. У цьому випадку зручно розкласти в ряд
Тейлора за степенями rk , вибравши точку розміщення 0 всередині системи
зарядів і-го нейрона:
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Після підстановки (4) в (3), отримано:
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де d i  e i ri – дипольний момент і-го нейрона. Після підстановки у (5)
мультипольний розклад потенціалу  j  0  (6) набув форми:
 ...,

(6)

де перший доданок у (5) описує монополь-мультипольну взаємодію, а
другий – диполь-мультипольну взаємодію і т. д. Для електрично нейтральних
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де ε – відносна діелектрична проникність середовища, в якому знаходяться
нейрони; ε0=8,8510-12 F/m; Rij – відстань між центрами і-го та j-го нейронів.
Потрібно зазначити, що мультипольний розклад справедливий на великих
відстанях між взаємодіючими системами. Необхідною умовою його
справедливості є відсутність перекривання розподілу заряду. Внаслідок
квантово-механічної «розмазаності» зарядів таке перекриття завжди має місце,
але для випадку взаємодіючих молекул тубуліну воно дуже мале. Оскільки
перекриття експоненційно зменшується із відстанню, то енергія
електростатичної взаємодії у вигляді мультипольного ряду означає нехтування
експоненційно спадаючими членами.
Після введення сферичного кута   d i ^ l (кут між напрямками осі
диполя і нормованого на одиницю вектора
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j-го нейронів) енергія синаптичного зв’язку двох електричних диполів
дорівнює:

di
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де dix, djx – це проекції дипольного і-го та j-го нейронів на вісь х. З (8)
випливає, що резонансна диполь-дипольна взаємодія нейронів є знакозмінною.
Різні пари дипольних нейронів можуть взаємодіяти один з одним і
ферроелектричним, і антиферроелектричним чином. Крім цього, взаємодія між
дипольними нейронами може бути випадковою за знаком [11, 12]. Тому
дипольна нейронна мережа буде дипольним склом, у якому присутня значна
кількість фрустрацій, що може привести до колосального виродження
основного стану. Отже, в системі може існувати значна кількість станів з
низькою енергією (велика кількість атракторів), яка є близькою до енергії
основного стану. Кількість таких станів може складати 2N=exp(Nln2). Це дає
змогу запам’ятати велику кількість еталонних образів. Аналіз (8) показав, що
налаштування синаптичних зв’язків між нейронами під час навчання нейронної
мережі можна здійснювати внаслідок зміни топології їх розміщення (зміни
відстані Rij між і-им та j-им нейроном) або зміни кута   d i ^ l .

 0


 21
ˆ   0

 ...
 0


No

ta

5. 2. Побудова архітектури штучної нейронної мережі з дипольними
нейронами
У межах диполь-дипольної взаємодії між нейронами архітектура
дипольної (псевдоспінової) нейронної мережі з повнозв’язними синаптичними
зв’язками (рис. 1) набула вигляду (рис. 2).
Синаптичні зв’язки між нейронами дипольної нейронної мережі
розріджені таким чином, що їх синаптичні зв’язки у кожному рядку та стовпці
одношарової нейромережі існують тільки між найближчими сусідніми
дипольними нейронами (рис. 2).
Неповнозв’язна розріджена матриця синаптичних зв’язків дипольної
нейромережі розмірності n×n (n – кількість нейронів у рядку або стовпці) з
кількістю нейронів N=n2, має вигляд:
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Рис. 2. Дипольна нейронна мережа з розрідженими синаптичними зв’язками
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Fo

Якщо N=n2 – це кількість нейронів нейромережі, то кількість синаптичних
зв’язків N ˆ у плоскій неповнозв’язній нейронній мережі (9), зображеній на
рис. 2, визначається:
ˆ

 4 n  n  1 , n  2 ,

(10)

тоді як кількість синаптичних зв’язків повнозв’язної симетричної квадратної
матриці (2), на головній діагоналі якої містяться нульові елементи λii=0,
визначається співвідношенням [20]
N

to t
ˆ

 n

2

n

2

 1.

(11)

Кількість синаптичних зв’язків у неповнозв’язній дипольній нейронній
мережі відносно повнозв’язної менше у  разів:
 

N

to t
ˆ

N

n  n  1
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Час налаштування синаптичних зв’язків λij (за одну ітерацію) у
повнозв’язній нейронній мережі пропорційний кількості синаптичних зв’язків
N ˆ , тобто
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де k ˆ – коефіцієнт, який описує час налаштування одного синаптичного
зв’язку.
Аналогічно, час налаштування синаптичних зв’язків λij (за одну ітерацію) у
дипольній неповнозв’язній нейронній мережі дорівнює
(14)
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Коефіцієнти k ˆ та kλ залежать виключно від архітектури синаптичних
зв’язків у відповідних нейронних мережах.
З урахуванням (10), (11), (13), (14) отримано

відношення, що описує, у скільки разів час налаштування синаптичних зв’язків
неповнозв’язної дипольної нейронної мережі є меншим за час налаштування
синаптичних зв’язків повнозв’язної одношарової нейромережі.
5. 3. Розробка алгоритму розпізнавання спотворених образів
неповнозв’язною дипольною нейронною мережею
Числові експерименти проведені у системі комп’ютерної математики
«MATLAB» для розпізнавання зашумлених цифр від 0 до 9. Зашумлення цифр
здійснювалося з використанням псевдовипадкових рівномірно розподілених
чисел, тобто, піксель, який змінювався у зображенні цифри, вибирався
випадковим чином.
Зокрема, розглядався випадок, коли розмірність матриці пікселів
цифрового зображення вхідних образів рівна 5×5. Тоді одношарова штучна
дипольна нейромережа буде складатися з 25 нейронів (N=25).
Алгоритм розпізнавання вхідних образів реалізований з використанням

повнозв’язної та неповнозв’язної матриць синаптичних зв’язків. У випадку
повнозв’язної матриці, кількість синаптичних зв’язків N ˆ  6 0 0 , а для
to t

неповнозв’язної матриці N ˆ  8 0 , згідно формул (11), (10), відповідно.
Алгоритм навчання розрідженої дипольної нейронної мережі зображено у
вигляді рисунку блок-схеми (рис. 3) та письмово (покроково).
Алгоритм навчання розрідженої дипольної нейронної мережі складається з
наступних кроків:
1. Ввід вхідного вектора образу:
*

*

go
nly

V i ,V j ,V i ,V j .

Тут V i * , V j* – зашумлені сигнали.
2. Ініціалізація синаптичних коефіцієнтів:
 V iV j , i  j ,
 ij  
 0 , , i  j.

din

3. На нульовій ітерації на виході j-го нейрона присвоюється значення j-го
вхідного образу:
*
Yj 0  V j .
4. Розраховується новий стан j-их нейронів:
N
j

t

 1 


i 1

 ij Y i  t  .

ea
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rr

5. Розраховуються нові значення виходів:
Y j  t  1   s ig n  S j  t  1   .

Fo

6. Якщо Yj(t+1)=Yj(t), то алгоритм завершуємо, в протилежному випадку
Yj(t)= Yj(t+1) і переходимо до виконання пункту 4 даного алгоритму.
На основі приведеного алгоритму проведено комп’ютерний експеримент,
який показав, що при розпізнаванні зашумлених образів цифр від 0 до 9
повнозв’язною дипольною нейронною мережею розпізнавались образи, де
максимальна кількість спотворених пікселів для кожної цифри становила 12 із
25. При цьому для 10 спотворених пікселів кількість ітерацій дорівнює 2. Час
розпізнавання образів повнозв’язною дипольною нейронною мережею:
t

to t

 2 kN

ˆ to t

,

(16)

де k – коефіцієнт, який описує час налаштування одного синаптичного
зв’язку.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритму навчання розрідженої дипольної нейронної
мережі

При використанні неповнозв’язної матриці синаптичних зв’язків кількість
спотворених пікселів для кожної цифри становила 10 із 25. При цьому
максимальна кількість ітерацій для розпізнавання вхідного образу становила 5
ітерацій. Час розпізнавання образів неповнозв’язною нейронною мережею
становить:
t  5kN ˆ ,

(17)
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Тобто, розпізнавалось зображення зі 10/25*100 %=40 % спотворених
пікселів.
6. Обговорення результатів морфології дипольної нейронної мережі та
часу її обчислювального ресурсу
Згідно результатів (16), (17), у випадку неповнозв’язної дипольної
нейромережі, час t налаштування синаптичних зв'язків для розпізнавання
образу, який має 10 спотворених пікселів, є меншим від часу ttot розпізнавання
образу повнозв’язною мережею у
to t


t

2 kN

to t
ˆ

5kN

ˆ
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разів.
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Для кількості нейронів N=25 це відношення становить ttot/t=3
Тобто, час розпізнавання спотворених образів (10 спотворених пікселів з
25) неповнозв’язною дипольною нейронною мережею (рис. 2) у 3 рази менший,
ніж повнозв’язною, що дозволить підвищити оперативність вирішення задач
розпізнавання спотворених образів.
Порівняльний аналіз часу налаштування дипольної нейронної мережі з
тридіагональними синаптичними звязками [10] з часом налаштування
синаптичних звязків між найближчими дипольними нейронами (9) показує, що
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у першому випадку час налаштування є

t

t

to t

n

2

,

тоді як у другому

t

t

to t

n  n  1

.

Тобто, час налаштування дипольної нейронної мережі з синаптичними звязками
між найближчими нейронами (9) порівняно з тридіагональною дипольною
нейронною мережею [10] менший при невеликій кількості нейронів, а зі
збільшенням кількості нейронів n часи стають практично рівними.
Модель дипольної нейронної мережі передбачає два головні обмеження:
1. Число образів, які можуть бути збережені та точно відтворені є
обмеженим;
2. Дипольна нейромережа може бути нестабільною, якщо між навчальними
прикладами в межах евклідової метрики є мінінмальна порогова відстань. Ця
проблема може бути розвязаною вибором ортогональних навчальних
прикладів.
Недоліком цієї моделі є те, що синаптичні звязки між нейронами

описуються в межах найближчих сусідніх нейронів, оскільки між нейронами є
диполь-дипольна взаємодія.
У подальших дослідженнях буде проведено експеримент з більшою
кількістю різноманітних образів, а також з вищою кількістю пікселів, що
містить одне зображення.
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7. Висновки
1. Виведено співвідношення для вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків
між нейронами в дипольному наближенні, яке показує, що в системі може
існувати значна кількість станів з низькою енергією (велика кількість
атракторів), яка є близькою до енергії основного стану. Це дасть змогу
запам’ятати велику кількість еталонних образів. Кількість таких станів може
складати 2N=exp(Nln2).
2. Розроблено архітектуру дипольної нейронної мережі з синаптичними
зв’язками між найближчими нейронами, яка дозволяє зменшити
використовуваний обчислювальний ресурс для розпізнавання спотворених
образів у 3 рази відносно повнозвязної дипольної нейронної мережі.
3. Розроблено
алгоритм
розпізнавання
спотворених
образів
неповнозв’язною дипольною нейронною мережею та проведено на основі цього
алгоритму комп’ютерний експеримент у системі компютерної математики
«MATLAB», який показав, що нейронна мережа з розрідженими дипольними
зв’язками у 3 рази швидше розпізнає спотворені образи (цифри від 0 до 9, які
зображені на 25 пікселях) порівняно з повнозв’язною дипольною нейронною
мережею.
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