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1 Bakgrund

Artificiella neuronnätverk (ANN) är ett samlingsnamn för en massa algoritmer, där många
ursprungligen har inspirerats av hur hjärnan är uppbyggd och fungerar. Även om denna
laboration endast kommer att behandla en av dessa algoritmer, Hopfield-modellen, s̊a är
det meningsfullt att börja med en liten kort introduktion till ANN.

1.1 Inspiration fr̊an biologiska neuronnät

V̊ar hjärna best̊ar av ca 1012 neuroner eller nervceller. Vi kan säga att de är hjärnans
elementära beräkningsenheter. Det finns många olika typer av neuroner, men de flesta har
en uppbyggnad enligt figur 1. En trädlik struktur av nervfibrer, dendriter, är kopplade till

Figur 1: En typisk nervcell.

cellkroppen (soma), där cellkärnan finns. Fr̊an cellkroppen g̊ar det ocks̊a ut en l̊ang axon
som till sist delar upp sig i många små kopplingar som kallas synapser. Dessa synapser
kopplar ihop sig med andra neuroners dendriter1 för att p̊a s̊a sätt bilda ett nätverk
av kopplade neuroner. Signaler leds in till cellkroppen via dendriterna och signaler ut
fr̊an cellkroppen skickas via axonen. Kommunikationen vid synapserna, som är en mycket
komplicerad kemisk process, är plastisk och med det menar vi att den kan förändras
beroende p̊a aktiviteten hos andra neuroner. Fr̊an ett ingenjörsperspektiv kan vi likna en
neuron vid en icke-linjär förstärkare.

1.2 Den artificiella neuronen

Som nämndes tidigare s̊a är ANN en samlingsnamn p̊a algoritmer som inspirerats av
hjärnans funktion och struktur. Byggstenen i dessa ANN är den artificiella neuronen eller
perceptronen som den ofta kallas, se figur 2.

Funktionen hos perceptronen kan beskrivas med följande uppdateringsekvation,

yi = ϕ

(

∑

k

ωikxk + ωi0

)

, (1)

1I genomsnitt ca 103 kopplingar per neuron
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där varje insignal xk multipliceras med en vikt ωik, för att sedan summeras och användas
som argument till aktiveringsfunktionen ϕ(x). Denna funktion är oftast icke-linjär, som
t ex en stegfunktion eller en sigmoid-funktion (mjuk stegfunktion). Den speciella vikten
ωi0 kallas tröskelvikt och kan tänkas komma fr̊an en konstant (= 1) insignal.

Figur 2: En artificiell neuron som ofta kallas perceptron. Insignaler xk multipliceras med
vikter ωik för att sedan summeras. Denna summa är argumentet till en aktiveringsfunktion
vars värde bildar utsignalen yi.

1.3 Artificiella neuronnät

Genom att koppla ihop flera perceptroner med varandra s̊a bygger man upp olika typer
av neuronnät. Man brukar skilja p̊a framåtkopplade och återkopplade nätverk. En mycket
vanlig typ av framåtkopplade nätverk kallas multi-layer-perceptrons (MLP) och används
ofta vid mönsterigenkänningsproblem. Figur 3 visar en MLP med 4 lager.

Figur 3: En MLP med 4 lager.

I den här laborationen kommer vi dock att använda oss av ett återkopplat nätverk, som
för v̊ar del betyder att alla perceptroner är kopplade till varandra. Den typ av nätverk som
vi skall använda oss av kallas Hopfield-modellen [1] efter John Hopfield [2] som arbetade
med denna typ av nätverk i början p̊a 80-talet.
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2 Teori

2.1 Hopfield-modellen

Hopfield-modellen [1] är ett fullt återkopplat nätverk (se figur 4) med följande egenskaper:

• Neuronerna i nätet, si, är systemets variabler, och kan endast anta värden i {−1, 1}.

• Symmetriska vikter, dvs ωij = ωji ∀ i, j.

• Inga självkopplingar, dvs ωii = 0 ∀ i.

Figur 4: En Hopfield-modell med 5 neuroner.

Värdet som en neuron antar beror p̊a storleken p̊a den viktade insignalen, hi =
∑

j ωijsj ,
enligt följande uppdateringsekvation,

si =

{

si om hi = 0
sgn(hi) om hi 6= 0

, där (2)

sgn(x) =

{

1 om x > 0
−1 om x < 0

. (3)

Uppdateringen av neuronerna kan ske seriellt eller parallellt. I denna laboration kommer
vi endast att titta p̊a seriell uppdatering av neuronerna.

2.2 Associativt minne

Som titeln p̊a den här laborationen antyder s̊a skall vi använda Hopfield-modellen som
ett associativt minne. L̊at oss först börja med lite formalia. V̊ar Hopfield-modell har N
neuroner. L̊at vektorn s = (s1, s2, ..., sN ) beteckna tillst̊andet hos Hopfield-modellen, dvs
värdet p̊a alla neuronerna. Ett mönster ξ betecknar n̊agot av de 2N möjliga tillst̊and
som Hopfield-modellen kan anta. Vill vi skilja p̊a många olika mönster s̊a använder vi
beteckningen ξ µ för mönster µ. Värdet p̊a neuron (bit) i för mönster µ betecknas ξµi .

Ett mönster kan vara stabilt och med det menar vi att om vi initierar Hopfield-modellen
med mönster µ (s = ξ µ) och uppdaterar alla neuronerna p̊a Hopfield-modellen s̊a ändras
inte tillst̊andet. Detta betyder att stabilitetsvillkoret,

sgn(hµ
i ) = ξµi (i = 1, ..., N), (4)
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med hµ
i =

∑N

j ωijξ
µ
j , är uppfyllt. För att kunna använda Hopfield-modellen som ett

minne vill först kunna lagra ett antal mönster, dvs vi vill att ett antal mönster skall vara
stabila. Med associativitet menar vi att om n̊agra bitar hos ett lagrat mönster ändras
s̊a skall Hopfield-modellen, initierad med det modifierade mönstret, fortfarande kunna
återskapa det lagrade mönstret. Nästa steg blir att kunna lagra ett antal mönster.

2.3 Lagra mönster

Att lagra ett antal mönster i Hopfield-modell kallar vi ocks̊a för att träna nätverket.
Träningen här g̊ar ut p̊a att bestämma värdet för vikterna ωij i nätverket – och därmed
nätverkets funktion. Vi börjar med ett mönster ξ och säger att vikterna ges av följande
uttryck:

ωij =
1

N − 1
(ξiξj − δij) . (5)

Vi kan enkelt kontrollera att detta kommer att fungera genom att titta p̊a stabilitets-
villkoret

sgn(hi) = sgn





∑

j

ωijξj



 = sgn





1

N − 1

∑

j

(ξiξj − δij) ξj



 =

= sgn





1

N − 1

∑

j

ξi −
1

N − 1
ξi



 = sgn

(

N − 1

N − 1
ξi

)

= sgn (ξi) = ξi.

Det är ocks̊a lätt att inse att om mindre än hälften av bitarna för startmönstret s skiljer
sig (dvs inte lika med ξ ) s̊a kommer en uppdateringen av s att resultera i ξ . Vi säger
att ξ är en attraktor.

För att lagra flera mönster, säg M stycken (ξ µ, µ = 1, ...,M), gör vi helt enkelt en
överlagring av termer fr̊an Ekv. 5,

ωij =
1

N − 1

(

M
∑

µ=1

ξµi ξ
µ
j −Mδij

)

. (6)

Förhoppningen är nu att dessa mönster skall (i) vara stabila och (ii) vara attraktorer. Det
är först̊as rimligt att anta att vi inte kan lagra hur många mönster som helst i v̊ar Hopfield-
modell. Vi kan allts̊a prata om lagringskapacitet (se uppgift 2). Innan vi ger oss i kast
med lite räkneövningar s̊a skall vi introducera en energifunktion för Hopfield-modellen.

2.4 Energifunktion

Ett av de viktiga bidragen i Hopfields artikel [1] var att introducera en energifunktion,
som definieras enligt

E = −1

2

∑

i

∑

j

ωijsisj . (7)
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Energifunktionen är en funktion av tillst̊andsvariablerna s1, s2, ..., sN . Vi kan allts̊a tänka
oss ett energilandskap (se figur 5). Typiskt är detta landskap “kulligt”. En central egen-
skap hos en energifunktion för ett system är att den minskas d̊a systemet förändras enligt
uppdateringsregeln (Ekv. 2). Allts̊a kommer de lagrade mönstren att motsvaras av lokala
minima hos E.

Figur 5: Det kan ofta vara användbart att tänka sig energin som ett s̊adant här landskap.
Z-axeln är energin och de 2N hörnen p̊a hyperkuben representeras av x-y-planet.

3 Uppgifter

Uppgifterna i denna laboration g̊ar ut p̊a att undersöka hur många mönster M vi kan
lagra i en Hopfield-modell för en viss modellstorlek N , b̊ade teoretiskt och med hjälp av
simuleringar. Vi börjar med den teoretiska delen.

3.1 Räkneuppgifter

3.1.1 Energifunktionen

Uppgift 1a: Visa att ∆E ≤ 0 d̊a Hopfield-modellen uppdateras enligt ekvation (2). Tips:
Studera vad som händer d̊a en neuron, säg si förändras till s′i = −si och koppla denna
förändring till Ekv. 7.

3.1.2 Lagringskapacitet

Det finns lite olika sätt att definiera lagringskapaciteten för ett Hopfield-nätverk. Vi skall
här titta p̊a stabiliteten hos de lagrade mönstren och använda det som utg̊angspunkt d̊a
vi diskuterar lagringskapaciteten.
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Vi börjar med att definiera hν
i som den totala summan in till neuron i vid mönster ν,

hν
i =

∑

j

ωijξ
ν
j =

1

N − 1

∑

j

[

M
∑

µ=1

ξµi ξ
µ
j −Mδij

]

ξνj , (8)

där vi i sista likheten har satt in värdet p̊a ωij . Efter förenkling samt separation av
termerna j = i och µ = ν erh̊aller man:

hν
i = ξνi

(

N

N − 1
+

M − 1

N − 1
− M

N − 1

)

+
1

N − 1

∑

j 6=i

∑

µ 6=ν

ξµi ξ
µ
j ξ

ν
j

= ξνi +
1

N − 1

∑

j 6=i

∑

µ 6=ν

ξµi ξ
µ
j ξ

ν
j . (9)

Enligt stabilitetsvillkoret sgn(hν
i ) = ξνi framg̊ar det att andra termen i ekvation 9 inte

f̊ar vara för stor för att ξνi skall vara stabil. Denna term, som vi kallar crosstalk, är
oftast liten om M ≪ N . För att studera lagringskapaciteten hos ett Hopfield-nätverk s̊a
kommer vi att utg̊a fr̊an crosstalk-termen, eller snarare Cν

i som definieras enligt:

Cν
i = −ξνi

1

N − 1

∑

j 6=i

∑

µ 6=ν

ξµi ξ
µ
j ξ

ν
j . (10)

Om Cν
i är negativ s̊a har crosstalk-termen samma tecken som ξνi och kommer därför inte

att ha n̊agon betydelse. Däremot om Cν
i är positiv och större än 1 s̊a kommer ξνi att vara

instabil. Cν
i beror naturligtvis p̊a de mönster som vi försöker att lagra i Hopfield-modellen.

För att kunna analysera Cν
i s̊a kommer vi fortsättningsvis att bara studera slumpmässiga

mönster, dvs mönster där sannolikheten för ξνi = 1 är lika stor som sannolikheten för
ξνi = −1 och helt oberoende av värdet p̊a i och ν.

Denna räkneövning g̊ar ut p̊a att beräkna Perror som vi kan definiera som sannolikheten
för att vilken som helst bit är instabil,

Perror = Prob(Cν
i > 1). (11)

Vägen till ett uttryck för Perror kommer att g̊a via 3 deluppgifter. Första steget blir att
skriva om Cν

i

Cν
i = −ξνi

1

N − 1

∑

j 6=i

∑

µ 6=ν

ξµi ξ
µ
j ξ

ν
j = (12)

=
1

N − 1

∑

j 6=i

∑

µ 6=ν

(

−ξνi ξ
µ
i ξ

µ
j ξ

ν
j

)

=
1

N − 1

(N−1)(M−1)
∑

k

Xk. (13)

I sista likheten har vi infört slumptalet Xk, därför att produkten av flera {−1, 1}-slumptal
ocks̊a är ett {−1, 1}-slumptal.

Uppgift 1b: Vad blir väntevärdet µx = 〈X〉 och variansen σ2
x = 〈X2〉 − 〈X〉2 för slump-

talen Xi?

Nu skall vi ta fram hur fördelningen av Cν
i ser ut, dvs beräkna p(Cν

i ). För att komma vida-
re s̊a kommer vi att behöva använda oss av centrala gränsvärdessatsen. Denna kan formu-
leras p̊a följande sätt: Antag att vi har en serie med oberoende slumptal (X1, X2, ..., Xn)
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dragna fr̊an n̊agon fördelning samt att väntevärdet för dessa slumptal är µx och variansen
σ2
x. Medelvärdet av dessa slumptal närmar sig en normalfördelning d̊a n blir stort, dvs

1

n

n
∑

i

Xi ∼ N (µx, σ
2
x/n) för stora n, (14)

där N (µ, σ2) betecknar ett normalfördelat2 slumptal med medel µ och varians σ2.

Uppgift 1c: Använd centrala gränsvärdessatsen för att visa att sannolikhetsfördelningen
p(Cν

i ) ∼ N (0,M/N) för stora M och N . (Tips 1: För stora N och M är N − 1 ≈ N och
M − 1 ≈ M . Tips 2: Skriv om Cν

i i termer av ett medelvärde.)
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Figur 6: Fördelningen P (Cν
i ) med Perror markerad (skuggad area).

Nu kan vi beräkna Perror = Prob(Cν
i > 1)! Figur 6 visar p(Cν

i ) med Perror markerad.

Uppgift 1d: Visa att

Perror =
1

2

(

1− erf
(

√

N/2M
))

, (15)

där error-funktionen erf(x) definieras enligt

erf(x) =
2√
π

∫ x

0

e−u2

du, (16)

samt fyll i alla saknade värden i tabell 1.

Uppgift 1e: Om vi definierar lagringskapaciteten som det största antal mönster, Mmax,
för vilket Perror ≤ 0.01, vad är d̊a Mmax?

2f(x;µ, σ2) = 1

σ
√

2π
e−(x−µ)2/2σ2
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Tabell 1: Värden p̊a Perror för olika värden p̊a M/N .

Perror M/N
0.05

0.00078 0.1
0.138
0.185
0.3
0.5
0.61
1.0
10.0

3.1.3 Pseudo-invers lagring (extra)

Vi kan definiera överlappsmatrisen Q som

Qµν =
1

N

N
∑

i

ξµi ξ
ν
i

för att sedan omdefiniera träningen av vikterna i Hopfield-modellen enligt,

ωij =
1

N

∑

µν

ξµi (Q
−1)µνξ

ν
j

Notera att för denna typ av träning är ωii 6= 0.

Uppgift: Hur kommer denna nya träning att p̊averka crosstalk-termen (Ekv. 10)?

Uppgift: Vad är d̊a lagringskapaciteten för denna typ av träning?

Uppgift: Kommer den pseudo-inversa lagringen att fungera för M > N? Motivera ditt
svar!

3.2 Simuleringsuppgifter

Simuleringsdelen av denna övning best̊ar av tv̊a övningar, en obligatorisk och en extra.

- Uppskatta numeriskt lagringskapaciteten för Hopfield-modellen.

- (Extra) Uppskatta numeriskt återskapningskapaciteten för Hopfield-modellen.

3.2.1 Lagringskapacitet

I denna simuleringsdel skall du numeriskt undersöka lagringskapaciteten för olika stora
Hopfield-modeller. För att vara mer specifik s̊a skall du numeriskt uppskatta Perror för
slumpmässiga mönster och för olika storlekar p̊a N och M . Vi kan beteckna denna upp-
skattning för P̂error. Följande schema beskriver hur man kan g̊a tillväga för ett fixt N och
M :
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1. Bestäm ett värde p̊a N och M .

2. “Träna” en Hopfield-modell med M slumpmässiga mönster.

3. För vart och ett av dessa mönster, kontrollera hur många ξi som är stabila.

4. Repetera punkterna 2–3 många g̊anger för att f̊a bra statistik.

5. Beräkna P̂error.

För att summera s̊a skall ditt program kunna:

- Beräkna P̂error för olika värden p̊a M/N (för fixt N). Gör detta med olika storlekar
p̊a N , säg (N = 20, 50, 200).

- Beräkna motsvarande värden för Perror enligt din uträkning i uppgift 1c.

- Plotta P̂error och Perror som funktion av M/N , för storlekarna N = 20, 50, 200 och
för M/N ≤ 0.5.

Java-programmering Till din hjälp har du n̊agra klasser som du kan använda när du
skall skriva ditt program. Här följer en kort beskrivning av klasserna3:

- Capacity: Main-klassen, som inneh̊aller den ej klara metoden EstimatepErr som
du skall göra klar.

- Network: Inneh̊aller metoder för att skapa, träna och uppdatera ett Hopfield-
nätverk. Här finns ocks̊a en metod som ger dig antalet instabila “bitar” för ett
givet mönster.

- Data: Denna klass använder du för att skapa slumpmönster. Här finns metoder-
na createRandomPatterns och addRandomPatterns för att skapa och lägga till
slumpmönster.

- MyUtil: Lite av varje som du behöver för uppgiften. Här finns plott-funktioner och
en funktion som implementerar errorfunktionen erf().

Programmeringsuppgifter

Uppgift 2: Skapa subklassen HebbianNetwork som implementerar vanlig s.k. “Hebbian”
träning av vikterna. Tips: använd subklassen PseudoInverseNetwork som mall.

Uppgift 3: Komplettera Capacity.java s̊a att du f̊ar ett färdigt program.

Fr̊agor om simuleringsresultaten

Uppgift 1f: Hur stämmer din teoretiska Perror med den numeriska för olika värden p̊a
N (kvalitativt)?

Uppgift (extra): Hur kan du göra den teoretiska Perror bättre?

3För mer information se dokumentationen i javakoden.
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3.2.2 Återskapningskapacitet (extra)

Med återskapningskapacitet menas förmågan att återskapa ett lagrat mönster. Antag att
vi har lagrat ett antal mönster i Hopfield-modellen. Vi tar sedan ett av dessa mönster och
gör en slumpmässig förändring av ett antal bitar och initierar sedan Hopfield-modellen
med detta (förändrade) mönster. Efter konvergens kontrollerar vi om Hopfield-modellen
har lyckats återskapa originalmönstret. Vi kan även här prata om sannolikheten att en
bit är fel (PRerr). Hur beror denna sannolikhet p̊a M,N och antalet bitar som förändras?
För denna uppgift har vi ingen teoretisk uppskattning utan vi skall enbart göra en nume-
risk uppskattning. Proceduren för hur du skall g̊a tillväga kan likna den för den vanliga
lagringskapaciteten.

1. Bestäm ett värde p̊a N och M .

2. “Träna” en Hopfield-modell med M slumpmässiga mönster.

3. För vart och ett av dessa mönster, gör följande:

3a. Välj slumpmässigt ut R bitar och byt tecken p̊a dessa.

3b. Initiera Hopfield-modellen med detta förändrade mönster.

3c. Uppdatera Hopfield-modellen tills konvergens.

3d. Jämför slutmönstret med originalmönstret och beräkna differensen.

4. Repetera punkterna 2–3 många g̊anger för att f̊a bra statistik.

5. Beräkna P̂Rerr.

För att summera s̊a skall ditt program kunna:

- Beräkna P̂Rerr för olika värden p̊a M/N (för fixt N). Gör detta med olika storlekar
p̊a N , säg (N = 20, 50, 200).

- Välj själv tv̊a värden p̊a antalet bitar att förändra (R).

- Plotta sedan P̂Rerr som funktion av M/N , för storlekarna N = 20, 50, 200, M/N ≤
0.5 och för ditt val av R.

Java-programmering Du kan i allt väsentligt använda förra programmet som
utg̊angspunkt och sedan göra nödvändiga förändringar. I klassen MyUtil finns en me-
tod flipBit som du kan använda för att slumpmässigt förändra ett mönster.

4 Redovisning

Redovisa svaren p̊a räkneuppgifterna/fr̊agorna 1a–1f, samt programmeringsuppgifterna 2
och 3 före angiven deadline. För detaljer se kursens hemsida.

Uppgifter märkta med “extra” är inte obligatoriska och skall inte redovisas.
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