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1. Hopfield hálózat

A Hopfield-hálózat egy egyszerű, biológiailag inspirált elemekből éṕıtkező, emergens
számı́tási kapacitással rendelkező dinamikai rendszer, amely tartalommal ćımezhető
memóriaként viselkedik (content-adressable memory). Ez azt jelenti, hogy az eltárolt
memóriáknak nem a ’ćımét’ kell megadni az előh́ıvásához, hanem egy tetszőleges
(elegenendően nagy) részét, amelyet a rendszer utána kiegésźıt a teljes memóriára.
Ezt úgy éri el, hogy olyan dinamikai rendszert késźıt, amelynek a memóriák az
attraktorai, lehetőleg minél nagyobb vonzási tartományokkal. Így a rendszer a
memóriához a fázistérben kellően közel eső kezdeti feltételből ind́ıtva oda konvergál
az időfejlődés során. A rendszer egy bináris neuronokból álló teljes konnektivitású
rekurrens hálózatnak felel meg.

A neuronok száma N , lehetséges állapotaik si ∈ {−1, 1}, az őket összekötő szi-
napszisok erősségét jellemző mátrix W. A memóriák n hosszú bináris vektorok
M v

i ∈ {−1, 1}, az állapottér elemei, ahol v indexeli a memórianyomokat. (Az ere-
deti cikkben -1 és 1 helyett a lehetséges állapotok 0 és 1-el vannak jelölve, de ez
szükségtelenül bonyoĺıtja a képleteket ı́gy inkább áttértem.)

A tanulási szabály

(a memórianyomok szinaptikus mátrixba való kódolása):

W = δ̄ ◦
∑

Mv ⊗Mv

ahol ⊗ a diadikus szorzatot (outer product), ◦ pedig az elemenkénti (hadamard)

szorzatot jelöli. δ̄ bizonyos értelemben anti-kronecker-delta mátrix, δ̄ij =

{
1 i 6= j

0 i = j
.

Erre azért van szükség mert a neuronoknak saját magukkal nincsenek összekötve,
azaz a mátrix diagonális elemei 0-k. Indexesen:

Wij =
∑
v

M v
i ·M v

j · (1− δij)
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Így a W mátrixnak a memóriák közeĺıtőleg sajátvektorai lesznek, közeĺıtőleg N
sajátértékkel. Ez Mathematicaban a következőképpen valóśıtható meg:

offTeach[mem_] := Transpose[{mem}].{mem};
w = Total[Table[offTeach[mem[[i]]], {i, 1, m}]]/m;
For[i = 1, i < n+1, i++, w[[i]] = 0];

Egy ilyen módon számolt súlymátrix 265 neuron és 5 memórianyom esetén az alábbi
ábrán látható.

1. ábra. N=256 m=5 hálózat súlymátrixa.

A tanulási szabály szimmetriájából adódik, hogy minden minta inverze is minimumot
hoz létre a Lyapunov-függvényben, tehát ha pl ’010’ attraktor akkor az ’101’ is az
lesz.

2. ábra.
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Biológiai szempontból az indokolja a tanulási szabályt, hogy a Hebb szabálynak
megfelelően megerősödik a kapcsolat azon neuronok amelyeknek a tüzelése korrelál.

Időfejlődés

A neuron állapota a szinaptikus erősségekkel súlyozott bemeneteitől függ, amelyeket
lépcsőfüggvénnyel integrál:

si(t+ 1) = sign(Wi � s(t))

Az energiát a következőképpen számoljuk

E = −1

2
sT ·W · s = −1

2

∑
i

∑
j

Wijsisj

a fenti szabály mindig úgy lép hogy

∆E

∆Vi
= −1

2

∑
i

∑
j

Wijsj = −1

2

∑
i

W · s ≤ 0

tehát az energiafelületen csak lefelé lépked, azaz hajlamos lokális minimumokba ra-
gadni. A rendszer Metropolis algoritmussal való frisśıtése ezt a problémát megoldja,
de ezt a változatot már nem Hopfield-hálózatnak hanem Boltzmann-gépnek szokták
nevezni.1 A frisśıtést aszinkron módon végeztem, minden lépésben véletlenszerűen
kiválasztottam egy neuront amelyre aztán alkalmaztam a frisśıtési szabályt (ez némi
sztochaszticitást visz a rendszerbe). Implementáció Mathematica-ban:

Do[chosen = RandomInteger[{1, n}];
state[[chosen]] = Sign[w[[chosen]].state]

, {steps}]

1.1. Kapacitás

A memóriák ortogonálisak ha

Mu ·Mv = 0 ∀u 6= v − re

A Hopfield hálózat ilyen mintákból tud a legtöbbet megtanulni. Biológiai szem-
pontból azt mondhatjuk, hogy a hálózat már erősen feldolgozott (ortogonalizált)
információt tud csak tárolni, mivel pl a természetes képek pixelei jelentősen kor-
reláltak. Megvizsgáltam a kapacitást mindkét esetben.

1Ennek a kéźırás felismerésre való tańıtásával már foglalkoztam egy régebbi beadandóban:
http://davidnagy.web.elte.hu/probmodelsofbrain/boltzmannmachine.pdf
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1.1.1. Kapacitás véletlen mintákra

A memória felidézésének sikerességének mértékeként a Hamming távolságot használtam,
amely azt mondja meg hogy a két bináris vektor hány elemében különbözik (az N
dimenziós hiperkockán mi a távolságuk). A felidézendő minta és a hosszú idő után
beállt állapot Hamming távolságát N-el normáltam és %-ban ábrázoltam az y ten-
gelyen.

y(m) =
< dHamming(M

v, s(∞)) >

N

A mennyiség 0 és 1 között változhat, 0 ha a memória tökéletesen előh́ıvódott és 1
ha a memória ’ellentéte’ h́ıvódott elő. Ennek az az előnye, hogy a nagyjából sikeres,
azaz a memóriától csak néhány pixelben különböző állapotot nem veszi egy kalap alá
azzal mikor egészen máshová konvergál a rendszer.

A felidézéshez a rendszert valamilyen memóriához közeli állapotból ind́ıtottam, ame-
lyet úgy értem el, hogy a felidézendő memóriát ’összezavartam’; a pixelek véletlenszerűen
kiválasztott p százalékát megford́ıtottam. Ez a p felfogható úgy mint a memóriák
vonzási tartományát jellemző szám.

A maximális kapacitás elméletileg kb 0.15N , habár különbségek vannak az iro-
dalomban azzal kapcsolatban hogy a kapacitást hogyan definiálják. Ha az összes
memórianyomtól elvárjuk hogy konvergáljon, akkor ennél kevesebb, m < N

4lnN
.2

Az előbbi teljesülése esetén az ábrákon x = 0.15-nél kell elromlania a felidézőképességnek,
utóbbinál kb 0.1-nél. Az alábbi ábrán látható, hogy ez nagyjából tényleg teljesül,
a ’tökéletes’ működést és a használhatatlanságot elválasztó lineáris szakasznak kb
0.15-nél található a közepe, viszont a hálózat csak 0.1 alatt nem hibázik egyáltalán.

2McEliece et al, The Capacity of the Hopfield Associative Memory, 1987, IEEE TRANSAC-
TIONS ON INFORMATION THEORY
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3. ábra. A memórianyom felidézésének sikeressége a memóriák számának
függvényében állandó N mellett. Egy adatpont mindig 10 futtatás átlaga. A kezdeti
állapotokat úgy kaptam, hogy a memória pixeleinek 20%-át átford́ıtottam.

Kipróbáltam úgy is hogy clampelve volt a fele, azaz a pixelek fele a memória volt,
a másik fele véletlen, és az előbbit nem updateltem. Ez sokat nem jav́ıtott a kapa-
citáson, viszont ı́gy kevésbé meredeken romlik el.
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4. ábra. 10-nek az átalga mindig

6



1.1.2. Kapacitás ’természetes’ képekre

Egészen nagy hálózatoknál (N=10000) is már ehhez képest nagyon kevés mintára
(m=4) igaz, hogy a rendszer néha a memóriák helyett valamilyen memóriák közötti
helyre konvergál. Megmutatható3, hogy páratlan számú memória lineáris kom-
binációi lokális minimumokká válnak.

εmixi = ±sgn(±εµ1i ± ε
µ2
i ± ε

µ3
i )

Én az alábbi 4 nemortogonális mintát tańıtottam meg:

Kb az esetek harmadában a véletlen kezdeti feltételből ind́ıtott rendszer az alábbihoz
hasonló ’hamis’ állapotba került, ami jól láthatóan az utóbbi 3 minta valamilyen
kombinációja.

1.2. Kéźırás felismerése Hopfield hálózattal

A kéźıráshoz a mintákat a Machine Learning Repositoryból vettem, egy részük a
következő ábrán látható.4

3Hertz, John A., Anders S. Krogh, and Richard G. Palmer. Introduction to the theory of neural
computation. Vol. 1. Westview press, 1991.

4UCI Machine Learning Repository, Semeion Handwritten Digit Data Set,
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Semeion+Handwritten+Digit
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Ezek 16 · 16 pixeles képek, ezért egy N = 256 -os hálózattal dolgoztam. Az alábbi
ábrán össześıtettem az eredményeket. Amikor a rendszer nem ismerte fel a helyes
számot, általában nem arról volt szó hogy félreazonośıtotta (azaz másik memóriához
konvergált), hanem hogy az alábbihoz hasonló lokális minimumokba állt be.

Ezt a helyzet jav́ıtható ha az időfejlődést a fentebb emĺıtett Boltzmann gépére
változtatjuk. Ilyenkor viszont a hőmérséklet miatt a konvergencia után is bolyong a
rendszer a memória kis környezetében.

A Boltzmann gépnél általában van egy másik különbség is, hogy rejtett neuronokat
használ, amelyeknek az állapota nem szerepel a képen, viszont lehetnek összekötései
a többivel. Ezzel a módszerrel az elsőrendűnél magasabb korrelációkat is kezelni
tud a rendszer, ami feltehetőleg sokat seǵıtene a számok felismerésénél, ugyanis itt
nyilvánvalóan van egy rejtett változó ami a pixelek valósźınűségeloszlását módośıtja,
mégpedig hogy mi a szám.
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5. ábra. Sikeres azonośıtások aránya 20 próbálkozásból, különböző mennyiségű meg-
tańıtott memória esetén. A 0.05-öt már azzal megkapja ha stabil a tańıtásra használt
konkrét minta, mivel a testing set első eleme a teaching set. Csak az egzakt egyezések
számı́tanak, a közeliek nem.

Emellett az is probléma lehet, hogy minden számból csak egyet tańıtottam meg
a hálózatnak, ami elképzelhető hogy pont nem volt annyria reprezentat́ıv. Több
hasonló szám tańıtása esetén viszont nem lenne olyan egyértelmű hogy mit tekintünk
sikeres azonośıtásnak, ugyanis pl a sok kézzel ı́rt 1-esből absztrahált 1-es fogalom
valósźınűleg egyikkel sem egyezik, illetve lehet hogy több is van.

Ezek alapján a konklúzióm az, hogy az eredeti cikkben tárgyalt Hopfield hálózat
nem alkalmas kéźırás felismerésére, kivéve ha legfeljebb két féle ı́rásjelet akarunk
megkülönböztetni.
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2. Perceptron

A perceptron a legegyszerűbb feed-forward neurális hálózat. Általában bináris klasszi-
fikátorként ı́rják fel, ilyenkor N bemeneti és egy kimeneti neuronja van, amely 0
értéket vesz fel ha a bemeneti vektor (x) az egyik kategóriába tartozik és 1-et ha a
másikba.

perceptron(x) =

{
1 w · x + b > 0

0 egyébként

A kéźırás felismerésekor az a cél, hogy egy ilyen perceptron modult megtańıtsunk an-
nak az eldöntésére hogy egy adott szám jelen van-e a képen. Ezután az alábbi ábrához
hasonló módon több különböző számhoz tartozó modul eredményéből megpróbáljuk
megbecsülni hogy melyik szám a legvalósźınűbb.

A fenti szabály alapján nehéz lenne dönteni ha több modul is úgy döntene hogy látja
az általa megtanult számot, ezért a wi ·x-ek közül a legnagyobbat fogadjuk el legjobb
becslésnek.

A tanulási szabály:

w(t+ 1) = w(t) + α · ε · x

ahol α a learning rate, ε pedig a predikció hibája

ε = d−w · x

ahol d az elvárt kimenet (desired output) .

2.1. Kéźırás felismerése

2.1.1. Egy réteg

Először egy modult próbáltam létrehozni, aminek 1 a kimenete ha 0 van a képen
és 0 ha bármi más. Ha csak {0,1}-ről készült képeket mutattam, ezeket nagy biz-
tonsággal, hiba nélkül megkülönböztette. Bias-t nem használtam. Ezután hozzáadtam

10



több számot is, egészen 7-ig, mivel ezután a letöltött adathalmazban a minták
számozása zavarossá vált. Itt már kicsit nehezebb lett a helyzet, és szembetűnőv
vált a learning rate paraméter fontossága. α = 0.1-nél a súlymátrix értékei elszálltak
a végtelenbe. α = 0.01-nél még elég gyorsan lecsökken a teaching set hibája (ez
látható a lépések függvényében alább),

mı́g α = 0.001-nél ez jóval lassabb

viszont lesznek olyan adatpontok amiket rosszul kategorizál (pl a 110)-ik:
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Tehát optimalizálni kell a futásidő rövidsége és a klasszifikáció pontossága között.
Emellett itt szerintem túl sok számjegyet próbálunk megtanulni ahhoz képest hogy
mennyi mintát ismerünk hozzá (8 számjegy, darabonként 20 minta). Valósźınűleg
ha a most a testing setben levő számokat is tanulná, akkor egy újabb testing set-en
jobban teljeśıteni. Felmerülhet az a probléma is, hogy esetleg nem szeparálhatóak
lineárisan a számjegyek, de úgy tűnik hogy erről itt nem volt szó. Ennek a három
problémának a figyelembevételével biztos vagyok benne hogy meg lehet tańıtani mind
a 10 számjegyet, de e helyett inkább a probléma nehézségét csökkentem és csak 5
számjegyre korlátozom a problémát.

2.1.2. Több réteg

Az elvet már a perceptron bevezetőjében részleteztem. A tańıtó halmaz itt is ugyan
az volt mint a Hopfield hálózatnál, a tesztelő halmaz pedig az alábbi:
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A hálózat teljeśıtménye megegyező volt 100k és 250k után.

A több rétegű perceptron sikerességét a következő ábrák foglalják össze:
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6. ábra. Sikeres azonośıtások aránya 20 próbálkozásból. Az bal oldalon a teljes
hálózat össześıtett véleménye látszik, a jobb oldalon pedig az egyes szám perceptro-
nok sikeressége külön-külön (ezt az arányt nem rontják a téves pozit́ıvok csak a téves
negat́ıvok, egyébként még rosszabb lenne). Ebből egyértelműen látszik hogy sokat
számı́t a nemlinearitás a végeredményben.

Megpróbáltam megnézni hogy mennyiben prediktálja a bizonytalanság a téves választ,
ahol a bizonytalanságot a legjobb és a második legjobb becslés különbségének inver-
zeként definiáltam. Úgy tűnik hogy a téves pontokra jellemző hogy nagyobb a bi-
zonytalanságuk az átlagosnál (inkább a mediánnál), viszont ford́ıtva nem igaz, azaz
sok jól azonośıtott pontnak nagy a bizonytalansága.
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A gép mentségére legyen szólva, hogy a hibák többségét az 1-esek és 4-esek össze-
keverése jelentette, amelyek néha szemre is összekeverhetőek ezen minták esetén. A
learning rate csökkentése és hosszabb tanulás nem seǵıtett az eredményen, ahhoz
valósźınűleg nagyobb tańıtóhalmazra lett volna szükség.

3. Diszkusszió

Konklúzióként egyértelműen azt találtam hogy a többrétegű perceptron sokkal job-
ban használható kéźırás felismerésére, de ebben nem sok meglepetés van, hiszen már
gyakorlatilag a struktúrában kódoljuk az információ egy részét (pl hogy 5 szám van).
Emellett mı́g előbbi esetben felügyeletlen, utóbbiban felügyelt tanulásról van szó.
A reláción felül azt is lehet mondani, hogy a Hopfield hálózat ebben a formájában
nem használható kéźırás felismerésre, mı́g a perceptron némi tökéleteśıtéssel úgy
tűnik hogy produkálni tudná a legtöbb általam ismert kereskedelmi OCR program
teljeśıtményét.
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