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Samenvatting.

Dit verslag is de rapportage van een onderzoek dat is gedaan naar de

fundarnentele eigenschappen van bet Hopfield neuronale netwerk.

Voor dit netwerk zijn eerst op een kwalitatieve manier de belangrijkste

eigenschappen geformuleerd. Deze eigenschappen zijn associativiteit.

distributiviteit. geheugen en leren.

Daarna is geprobeerd om voor deze eigenschappen kwantitatieve maten te

vinden. Het bleek niet -egelijk om de distributiviteit. die ongetwijfeld

een zeer interessante eigenschap is. op een kwantitatieve manier te

analyseren. De overige eigenschappen konden wei geanalyseerd worden.

Hiervoor is een lKX1el ontwikkeld. dat een finite state BlChine is. De

associativi tei t wordt met di t lKX1el in verband gebracht met de

rate-distorsie theorie voor discrete binaire bronnen. Het geheugen wordt

gezien als een toestand van het netwerk. Voor die toestand realiseert het

netwerk een outputentropie HN{Y) en een gemiddelde distorsie D. Leren is

het mechanisme dat bet netwerk in een toestand brengt om een task te

verrichten. De task voor bet Hopfield netwerk is bet minimal iseren van de

distorsie bij niet stijgende outputentropie.

Voor een eenvoudig leeralgori tme. dat bestaat ui t het leren van k

willekeurige bronrijtjes met de uitproduktkonstruktie. is het Hopfield

netwerk vergeleken met een minimum distorsie quantizer en met de

R{D)-curve. Hieruit bleek dat bet Hopfield netwerk voor grotere N steeds

slechter in staat is om kleine distorsie te realiseren. Tevens bleken de

gemeten punten steeds boven de curve van de minimum distorsie quantizer te

liggen. Kleine distorsies werden wei gemeten als de k vectoren gekozen

werden uit de eerste orde Reed-Muller kode. Wei bleef de entropie relatief

hoog.



Naast bovengenoemd eenvoudig leeraigori tme is een nIeuw aigori tme

gelntroduceerd dat gebaseerd is op bet Nove to Front prIncIpe en een

vernIeuwIngsregel. De aigoritmes konden In bet kader van dit onderzoek niet

verder geanalyseerd worden.
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1. Neuronale netwerken: het Bopfield lDOdel.

1.1 Inleiding.

Sinds vele .illenia is het .enseli jk denken een stimulerend

onderzoeksobject voor velen uit diverse takken van de wetenschap.

Allereerst zijn er de medische en biologische onderzoekers: De anatomen.

die proberen de fysische structuur van de hersenen in kaart te brengen. De

neurologen. die zich bezighouden met de chemische en elektrische processen.

En daaarnaast naruurlijk de biologen. die als vanzelfsprekend

gelnteresseerd zijn in de hersenen van mens en dier. Uit dit onderzoek is

gebleken dat ondanks de vele funkties die de hersenen kunnen verrichten. de

struktuur relatief eenvoudig is. Globaal kan gesteld worden dat de hersenen

zijn opgebouwd ui teen groot santal neuronen (bij de mens in de orde van

10grootte van 10 ). die onderling sterk verbonden zijn. De neuronen zijn

zenuwcellen die afhankelijk van hun elektrische input pulsen kunnen gaan

geven. Deze pul sen worden afgegeven san de axonen. De axonen geven deze

pulsen door Ban de synapsen van de neuronen waarmee ze verbonden zijn. Via

de synapsen leidt dit tot de input van de andere neuronen. In figuur 1.1 is

een schematisch overzicht gegeven van een neuronaal netwerk.

Naast de voornamelijk fysisch gerichte aanpak. zijn er ook de meer

conceptueel gerichte wetenschappers. zoals fUosofen. psychologen en

logici. Zij zijn niet in eerste instantie gelnteresseerd in de exacte

struktuur van de hersenen • .ear zij richten zich vee leer op de funkties die

verricht worden. Ondanks de vele inspanningen staat de konceptuele analyse

nag in de kinderschoenen. Dit blijkt overduidelijk bij de poging om
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figuur 1.1 Schema.tisch neuronaal netwerk.

expliciete definities te geven van de volgende begrippen en eigenschappen:

- Intelligentie

- Geheugen

- Leren

- Associativiteit

- Distributiviteit

- Creativiteit

- Verge ten

- Parallelle processen

- Proces besturing

Zonder te pretenderen dat de lijst volledig is. kan toch gesteld worden dat

alle genoemde begrippen te Eken hebben llet de hersenen. Behalve

bovengenoemde eigenschappen is waarschijnlijk de lleest fascinerende

eigenschap het feit dat de mens in staat is om zijn eigen denkproces te

bestuderen. Of is dit een illusie en schuilt juist daarin de fundamentele

drempel die hem scheidt van de oplossing?

De analyse van zowel de fysisch gerichte als de conceptueel gerichte
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wetenschappers heeft geleid tot een sterke behoefte san modelvorming. Dit

heeft geresulteerd in de ontwikkeling van kunstmatige neuronale netwerken.

Deze netwerken worden ook weI connectionistische modellen of parallelle

distributieve rekenmodellen genoemd.

Deze modellen zijn opgebouwd uit twee soorten onderdelen: Neuronen en

synapsen.

De neuronen zijn de niet-lineaire rekenelementen en de synapsen vormen de

verbindingen tussen de neuronen. Een synaps van neuron i naar neuron j lean

worden opgevat als een lineaire versterker .et versterkingsfaktor

Tji Eo ( __ .CD). De neuronen kunnen hun output op verschillende .enieren

bepa.len san de hand van hun input. Drie veel voorkolllende funkties zijn

weergegeven in figuur 1.2. De input van een neuron is de gewogen som van de

neuronen waarmee hij verbonden is .inus een drempelwaarde d. die per neuron

lean varieren.

x

= F( I wi-xi
i = l.N

d)

F(a)

o a

Fla)

figuur 1.2 Bouwstenen van een neuronaal netwerk.
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1.2 Historie.

De eerste aanzet tot deze kunstmatige neuronale netwerken die vana£ nu

kortweg neuronale netwerken genoemd zullen worden is gegeven in de jaren 40

van deze eeuw door McCulloch en Pitts (1943. [21]). die bet hardlimiter

model voor een neuron introduceerden en door Hebb (1949. [7]). die mede op

grond van biologische ontdekkingen stelde dat de sterkte van een synaps

tussen twee neuronen lokaal bepaald wordt en slechts a£hankelijk is van de

korrelatie tussen de betre££ende neuronen.

In 1957 heeft di t geleid tot bet eerste werkelijke .ooel door Rosenblatt

genaamd de Perceptron. Di t .ooel -.akte eveneens gebruik van de hardlimi ter

neuronen o£wel de McCulloch en Pitts ele.enten. Zoals in £iguur 1.3 te zien

is zijn er drie verschijningsvor.en van de Perceptron: De single---Iayer. de

two-layer en de three-layer Perceptron.

,y.~~ 0_
11''''UCl'l.;lllI( O(CISIOI'o Ri.C'OIrll!-o

...av ~ .. ".(
100000£O

••
""~(·~""""'f

~ t
i \. I

: \,
!

£1guur 1.3 De drie vor.en van de Perctron.

De Perceptron kan gebruikt worden als klassi£iceer .achine. De single-layer

scheidt de ruimte in tweeen. de two-layer vormt convexe bebieden en de
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three layer vormt arbitraire gebieden.

In de 6Q'er jaren zijn er weinig concrete modellen ontwikkeld.

De belangstelling is echter sterk toegenomen in de jaren 70 en begin jaren

80. Di t is onder andere een gevolg van de toermame van de rekensnelheid en

kapaciteit van de hedendaagse computers, waardoor simulaties aan modellen

mogelijk werden. Daarnaast kwam er een andere groep wetenschappers die zich

begon te interesseren voor de neuronale netwerken namelijk de ingenieurs.

Zij hopen dat de neuronale netwerken een aantal problemen, die door een

traditionele komputer slechts ~izaam kunnen worden opgelost. zoals

bijvoorbeeld patroonherkenning. efficienter aanpakken.

Een overzicht van neuronale netwerken is te vinden in de artikelen van

Lippman (1987. [16]) en Hecht-Nielsen (1988. [8]) en in de twee delen van

de Parallel Distributed Processing Group onder leiding van Rummelhart en

McClelland (1986, [25]).

Behalve bovengenoemde personen hebben ook Kohonen en Hopfield voor een

grote sti.llans en bekendheid gezorgd.

Kohonen onder andere door zijn hoek Belf·organtzatton and Assoctattve

.eaortes [13].

Hopfield heeft een enonoe stbulans gegeven aan het onderzoek naar

neuronale netwerken door zijn artikel Neural netlDOrks and }i1.ystcal systems

~tth eaergent collecttve coaputattonal abtltttes (1982. [9]). Hierin

beschrijft hij een eenvoudig neuronaal netwerk bestaande uit McCulloch en

Pitts neuronen die volledig verbonden zijn door symmetrische synapsen. Hij

toont aan dat het netwerk werkend in de asynchrone -ade al tijd eindigt in

een stabiele toestand.

Di t zeer eenvoudige -adel dat men vaak aantreft als bet Hopfield model.

maar wat veeleer gebaseerd is op ldeeen van McCulloch en Pitts [21]
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enerzijds en Bebb [7] anderzijds. blijkt over een santal van de voor

neuronale netwerken gewenste eigenschappen te beschikken.

Ook voor de auteur van dit verslag is het artikel van Hopfield een

stimulans geweest om onderzoek te doen near de fundamentele eigenscbapopen

van neuronale netwerken.

Ondanks de andere bestaande neuronale netwerken is de keuze op het Hop£1eld

model gevallen omdat dit model door zijn eenvoud een goede start leek voor

de fundamenteel gerichte analyse. De analyse spitst zich dus toe op het

bestuderen van fundamentele eigenschappen en niet op het modelleren van de

.enselijke hersenen.

1.3

1.3.1

Bet Hop£1eld model.

De£1ni ties.

N • Het santal neuronen (1.1)

Xi • De toestand V8JD neuron 1, Xi E {-1,1} (1.2)

x· • De toestand van neuron i na aanpassing (1.3)i
T (1.4)X • (x1·"2· .... '''N)

Tij • De sterkte van de synnaps die van neuron j near neuron i

loopt. Tij E ( ......) (1.5)

T11 • 0 (1.6)

T • [~11 ... ~lN ] (1. 7)

TN1 TNN

di • De drempelwaarde behorend bij neuron i.

di E ( ......) (1.8)

51 T (1.9)• (d1·d2 • ....•~)

sgn(x) • [ -~ x ~ 0 (1.10)x < 0



- 7 -

In figuur 1.4 is een schema gegeven van een Hopfield netwerk met 5

neuronen.

5

Figuur 1.4 Hopfield netwerk met vij£ neuronen.

De vector ~(t) wordt de toestand van het netwerk op tijdstip t genoemd. Het

Hopfield netwerk zoals dat hier beschreven wordt is een zogenaamd

tijddiscreet dynamisch netwerk. Dat wil zeggen dat telkens op discrete

tijdstippen de toestandsvector ~ opnieuw berekend wordt. De tussentijden

zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk en kunnen willekeurig klein zijn. De

toestandsvector beweegt zich aldus door de toestandsruillte die ~ punten

bevat. ODdat de absolute tijd niet van belang is. wordt de tijdindex t

weggelaten. De toestand die voIgt op ~ zal kortweg worden aangeduid met ~'.

Het Hopfield netwerk lean in twee -.odes werken: de synchrone mode en de

asynchrone mode. In de synchrone mode passen aIle neuronen gelijktijdig hun

toestand san. In de asynchrone mode wordt telkens geheel aselect een neuron

geloot die zijn toestand zal sanpassen. Voor de goede orde zij opgemerkt

dat sanpassen niet noodzakerlijkerwijs een verandering dient te betekenen.

Asynchroon:

Op een zeker moment kan besloten worden dat neuron i zijn toestand
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opnieuw dient te evalueren. Dit gebeurt dan altijd volgens het volgende

algoritme:

Of in matrix vorm:

(1.11)

x·
i = sgn( (T-~ - ~)i ) ( 1.12)

Synchroon:

AIle neuronen evalueren op het zel£de IDOIDent hun toestand.

~ = sgn( T-~ - ~ ) ( 1.13)

In zijn model gaat Bopfield er van uit dat de neuronen niet de waarde -1 of

1 kunnen aannemen. IIEl8.r de waarde 0 of 1. Bet is eenvoudig in te zien dat

beide -.odellen equivalent zijn en dat bet ene model door een transfonaatie

uit he t andere gevonden word t .

Bewijs:

TStel !: • (v1.v2 ••••.•v,.) is de toes tandsvector van het neuronale

netwerk met Vi ~ (0.1) en y. (u1.u2•....•~) is de drempelvector

behorend bij Hopfield's oorspronkelijke -.odel.

T
~ = 2-!: -! ( !. (1.1 •....• 1) )

Vi = sgn( (T-!: - Y)i )

Xi = sgn( (T-~ - ~)i )

= sgn( (2-T-!: - T-! - ~)i )

= sgn( (T-!: - 1/2-(T-! + g»i )

,
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Dus de netwerken zijn equivalent aIs:

1.3.2

y = 1/2-(T.! + g)

AIspraken.

D (1.14)

In het in di t rapport beschreven onderzoek is geen onderzoek gedaan naar de

invloed van de drepel g. Hopfield kiest als drempel telkens u = 0, terwijl

de neuronen de waarde 0 of 1 kurmen aannemen. Op grond van formule 1.14 zou

dit betekenen dat in dit verslag d =1/2 de overeenkomstige drempelwaarde

zou worden. Vi t syametrie overweging is echter voor d = 0 gekozen. zodat de

neuronen geen voorkeur voor een van beide toestanden hebben.

De asynchrone laOde is verreweg de .eest interessante, omdat er dan geen

enkele synchronisatie in het netwerk nodig is. Dit in tegenstelling tot de

tot nu toe gebruikte rekenmachines die aIle een sterke synchronisatie

vereisen. Indien niets is vermeld wordt verondersteld dat het netwerk in de

asynchrone laOde werkt.

1.3.3 Stabiele toestanden en attraktiegebieden.

Zonder op de precieze detai Is in te pan zal nu een globale beschrijving

gegeven worden van de werking van bet Hopfield netwerk. Zoals reeds is

aangegeven zal bet netwerk 'rondwandelen' in de toestandsruimte. Het zal

blijken dat bet .:»gelijk is om een aantal stabiele toestanden te kreeren.

Onder een stabiele toestand wordt verstaan een toestand XS waar voor geldt:

AIle i f:. 1..N (1.15)
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Tussen twee toestanden is de Hammingafstand gedefinieerd als:

1 2
I [1 - 6(X~ ,X~)] (1.16)Da(~ ,~ ) -

j = I.N

[0. 1 2
1 2

als Xj ~ Xj
.et 6(xj ,xj ) - 1 21. als Xj = Xj

Wanneer bet santal stabiele toestanden relatief klein is zullen de

toestanden een attraktiegebied rondom deb hebben. Daarmee wordt bedoeld

dat bet netwerk, startend in een toestand op geringe Hammingafstand van

zo 'n stabiele toestand .et grote waarsehijnlijkheid zal konvergeren naar

die desbetre£fende stabiele toestand. In de volgende paragraaf zal een

konstruktiemetbode besproken worden. waarmee zulke stabiele toestanden

gekreeerd kwmen worden. Na deze konstruktiemetbode zal in de paragraaf

daarna een uigebreid voorbeeld behandeld worden.

1.3.4 Uitproduktkonstruktie voor T.

Gebaseerd op de leerregel van Hebb dat de sterkte van de synaps sleebts

afhangt van de wederzijdse beinvloeding van twee neuronen Introdueeert

Hopfield [10] de uitprodukt construktie.

1 IIStel er zijn II vectoren ~ ..~ . Van deze II vectoren wordt geeist dat ze

zullen optreden als stabiele toestanden van bet netwerk. De T matrix wordt

dan als voIgt gekonstrueerd:

(1.11)
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Of in matrix notatie:

T
T a a

- Ia ·X - X N

T • I T
l,X a

a=

(IN. N X N eenheidsmatrix) (1.18)

(1.19)

Deze konstruktie wordt de uitproduktkonstruktie genoemd. Het zal bl1jken

(zie hoofdstuk 2) dat met deze konstruktiemethode voor de synapsen

inderdaad de X vectoren stabiel zullen zijn. als X niet te groot is ten

I,
opzichte van N. Deze methode wordt zo genoemd. omdat voor iedere X

loodrecht op Xl .. xX geldt dat Xl, een eigenvector van T is met eigemraarde

1 2-X. Twee vectoren X en X zijn orthogonaal als geldt:

2
- x i =0 (1.20)

Als X
I,

orthogonaal 1 X dan is
I,

eigenvector Tstaat op X X X van met

eigenwaarde -X.

Bewijs:

(T-xt)i I
I,

I I
a a I,

= Tij-xj xi-xj -xjj l,N = j l,N l,X= = a=
j '# i

I xu. [ I a I, ]= x j -xj
a= l,X i j = l,N

j '# i

I a 2 I,
= - ( xi ) -xi

a= l,X

I
I, I,

(1.21)= - xi = - X-x D
a= l,X i
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1.3.5 Voorbeeld.

In deze paragraar zal een voorbeeld gegeven worden van een Hop£1eld netwerk

met vljr neuronen. Net de ul tproduktkonstruktte worden drle vectoren

geleerd san bet netwerk. De vectoren zljn:

1 ( + + + + + )T
~ =

2 ( + - - + - )T
~ =

3
( - + - - - )T

~ =
De bljbeborencle T zljn:

a

T1 = [ : ~ ~ : : I
+ + + 0 +
+ + + + 0

De som van deze drle ..trices VOnlt dan de ..trlx T

[

0-1
-1 0

T = 1 1
3 -1
1 1

1 3
1 -1
o 1
1 0
3 1

Stel nu dat de starvector ~s er als voIgt ultzlet: XS =

De startvector beert Hammlngarstand 2 tot ~1. ars~ 1

3
tot ~ .

T
( + - - + + )

2tot ~ en ahtand 4
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s ( + + + )TX =

T·X
s ( +4. -3. +4. +4. _2)T=

f f

Pas komponent 3 san Pas komponent 5 san

X· = ( + + + + )T ~. = ( + + _ )T

T·X· = ( +6. O. +4. +6. +4)T T·X· = ( +2. -3. -2. +2. -2 )T

f Vector stabiel

Pas komponen t 2 san

~ = ( + + + + + )T

T·X = ( +4. O. +6. +4. +6)T

Vector stabiel

lanneer eerst komponent 3 wordt aangepa.st. eindigt het netwerk in de

1stabiele toestand X op Hammingafstand 2 van de startvector.

lanneer eerst kOlllPOnent 5 wordt aangepa.st. eindigt het netwerk in de

2stabiele toestand X op Hammingafstand 1 van de startvector.

In beide gevallen eindigt het netwerk in een stabiele eindtoestand. In de

volgende paragraaf zal worden aangetoond dat het Hopfield netwerk bij

gebruik van de uitproduktkonstruktie altijd in een stabiele toestand

eindigt. WeI wordt duidelijk uit dit voorbeeld dat het pad dat wordt

afgelegd in de toestandsruimte niet uniek is. Dit betekent dat het Hopfield

netwerk niet altijd in de dichtstbijzijnde stabiele toestand eindigt.

In dit voorbeeld zorgt de uitproduktkonstruktie er voor dat de drie gekozen

vectoren ook daadwerkelijk stabiele toestanden zijn.

sgn( T·X1 ) = sgn( +4. O. +6. +4. +6)T = ( ) 1+++++ -=X
2 +2. -3. -2. T ) 2sgn( T·X ) = sgn( +2. -2) = ( + - - + - =X
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O. -4. -6. -4)T = ( _ + ) =~3 c

Naast de gewenste stabiele toes~en treden .eestal ook extra stabiele

toes~en op. hierop zal in peragraaf 1.3.7 nader worden ingegaan.

1.3.6 Konvergentie als T symmetrisch is.

Als T symmetrisch is konvergeert het Hopfield netwerk altijd naar een

stabiele eindtoes~.

Bewijs

Hopfield bekeek daartoe een 'energie' funktie:

E = - (1.22)

Hij liet zien dat deze sommatie een niet-stijgend gedrag vertoont en

naar beneden begrensd is. Hier zal echter het bewijs gegeven worden

zoals dat door JlcEliece [20] is gegeven die gebruikt .eakt van de

inprodukt- of korrelatievergelijking:

C =T·X • X = I
i = I.N j

(1.23)

Stel nu dat component i O van ~ geevalueerd wordt dus: .

.
A C =C -C = I Ti j.(Ax

i
).xj + I

j = 1.N 0 0 t =
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}; T·x
j = 1.N iOj j

-.et A ~ O.

= A·sgn( x')i O

Axi = 0 dan geldt AC = 0
o

Axi ~ 0 dan geldt
o

Er zijn nu twee mogelijkheden:

Ie

In geval 2 zijn er nu twee mogelijkheden:

Ie AC = 0 Dit gebeurt als de som in de sgn-funktie nul is.

Bet betreffende neuron zal dan van de -1 naar de 1

toestand pan. .aar het lean niet !Deer terug. Bet

netwerk lean dus niet oscilleren

2e
AC > 0 De korrelatie is nu strikt groter geworden.

Zoals is aangetoond is de korrelatie een niet dalende funktie.

Bovendien lean bet netwerk na een toestandsverandering niet terugkeren

in de oude toestand. Bet aantal toestanden is begrensd en gelijk aan

~.

De korrelatie is dus een niet dalende funktie maar is naar hoven

begrensd door}; };
i = l,N j = l,N

Dus het netwerk zal al tijd in een stabiel punt eindigen. 0

In de synchrone mode gaat het netwerk pan oscilleren als de bereikte

toestand loodrecht staat op de door de uitproduktkonstruktie geleerde

vectoren. Deze orthogonale vectoren hebben immers eigenwaarde -M.
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Extra stabiele toestanden.

Naast de stabiele toestanden die ~t de uitproduktkonstruktie san bet

netwerk worden geleerd. zijn er in bet algemeen nog vele andere stabiele

toestanden die tegelijkertijd gekreeerd worden.

Zo geldt bijvoorbeeld dat als ~a een stabiele vector is. dat dan ook

stabiel is. Tenminste ala geen der neuronen input 0 beeft.

r.e-a. 1.1

a
-~

a a
Als ~ stabte! 15 en geen der neuronen ~eft tn}Ut O. dan 15 oak -~

stabte! .

Bewijs:

Stel ~a is stabiel. dus

Maar als de sommatie in de sgn-funktie niet nul is geldt voor aIle

i ~ I..N dat:

a-x
i

Dus dan is ook _~a stabiel. D

Behalve de toestanden die de bas isvectoren vormen voor de

uitproduktkonstruktie liet Hopfield [10] door .iddel van 8imulaties zien

dat er nog vele extra stabiele toestanden zijn.
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1.4 Oozet rest van bet verslag.

In di t hoofdstuk is een inleiding gegeven en is het Hopfield netwerk

geintroduceerd. De basis zal in hoofdstuk 2 een grondiger fundament krijgen

door de bespreking van twee belangrijke artikelen. In hoofdstuk 3 zullen de

kwali tatieve eigenschappen van bet Hopfiel netwerk beschreven worden en zal

een ~el beschreven worden waarmee deze eigenschappen geanalyseerd kunnen

worden. Het zal in hoofdstuk 3 blijken dat de rateooodistorsie theorie voor

discrete bronnen belangrijk is voor het onderzoek. De voor di t onderzoek

benodigde theorie wordt in hoofdstuk 4 beschreven. In hoofdstuk 5 wordt het

Hopfield netwerk kwanti tatief geanalyseerd !let het model. Deze analyse

wordt in hoofdstuk 6 gevolgd door een onderzoek naar andere niet Hopfield

netwerken. De konklusies tenslotte worden vermeld in hoofdstuk 7.
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2. Kapa.ci tei t van bet Hopfield netwerk.

2.1 Inleiding.

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat het Hopfield netwerk in de asynchrone mode

met een symmetrische T-matrix altijd eindigt in een stabiele eindtoestand.

Bovendien bleek het mogelijk om met behulp van de uitproduktkonstruktie het

netwerk bepaalde stabiele toestanden te leren. Verder is het gewenst dat de

stabiele toestanden zich gedragen als zogenaamde attraktoren. Daarmee wordt

bedoeld dat het netwerk. startend in een toestand op geringe HanJuingafstand

van zo'n stabiele toestand. met zekerheid of grote waarschijnlijkheid zal

eindigen in de dichtsbijzijnde stabiele toestand. De vraag rijst nu hoe

groot bet santal stabiele toestanden is die men vrij lean kiezen en wat hun

bijbehorende attraktiegebieden zijn. In de literatuur zijn over dit

onderwerp twee belangrijke artikelen verscbenen waarvan de resultaten hier

samengevat worden. Allereerst zal het artikel van McEliece e.a. (1987.

[20]) getiteld: the capactty of the Hopftetd Assoctattve leaory besproken

worden en daarna zal het artikel van Abu-Mostafa en St. Jacques (1985. [1])

getiteld: Infon.atton capactty of the Hopftetd lodet san de orde komen.

Tens lotte zal lets gezegd worden over het begrip geheugen en de

Interpretatie van gebeugen met betrekking tot bet HopHeld netwerk.

2.2 The OIT!'!clty of the HopHeld Associative Memorv door IlcEliece e.a.

In hun artikel onderzoeken zij bet santal vectoren X dat met behulp van de

uitproduktkonstruktie als stabiele toestanden te leren 1. aan bet Hopfield

netwerk. Di t santal wordt J( genoemd. De elementen van de vectoren worden

onderling onafhankelijk verondersteld en verder wordt aangenomen dat

Pr{xi = I} =Pr{x1 =-I} = 1/2.
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Voordat verder gegaan ken worden dient allereerst iets gezegd te worden

over attraktiegebieden en konvergentie. DBartoe wordt geheel overeenkomstig

met de koderingstheorie een 001 laet straal p·N rond een stabiel punt X
S

gedefinU!!erd. Deze 001 bestaat uit aIle punten X waarvoor geldt dat de

Hammingafs~ tussen X en XS kleiner of gelijk san p·N is. waarbij N

uiteraard het santal neuronen aangeeft.

Zoals eerder werd genoemd bebben de stabiele toes~en een attraktiegebied

rondom zieh. Voor de resul taten is bet noclig om twee vormen van

konvergentie te definieren.

Een attraktiegebied p met zekere konvergentie is gedefinieerd als:

AIle startvectoren X. die deh bevinden in de 001 met straal p·N

s(0 ~ p < 1/2) rond een stabiele toes~ X leiden laet zekerbeid

tot de stabiele eindtoes~ XS
.

Een attraktiegebied

gedefinieerd als:

P laet zeer waarsehijnlijke konvergentie is

AIle startvectoren ~. die deh bevinden in de 001 met straal p·N

(0 ~ p < 1/2) rond een stabiele s
toes~ X leiden laet grote

swaarsehijnlijkheid tot de stabiele eindtoes~ X .

De resultaten van McEliece kunnen gesplitst worden in vier categorieen. Ten

eerste ken er sprake zijn van zekere konvergentie of van zeer

waarsehijnlijke konvergentie. En ten tweede ken geeist worden dat aIle II

geleerde toes~en laet zekerbeid stabiel zijn or laet grote

waarsehijnlijkheid stabiel zijn.

Allereerst zullen nu de belangrijkste resultaten u1t bet artikel van

lIeElieee worden gegeven. DBarna zal een sehets van de bewijsvoering gegeven

.>
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worden.

McEliece e.a. bewijzen de twee volgende kapaciteitsresultaten:

1) Voor aIle p .et 0 ~ p ( 1/2 geldt dat als zekere konvergentie

geiHst wordt startend in een punt ui t de 001 .et .traal peN rondom

een stabiele toestand ~s en dat tevens aIle M geleerde woorden met

zekerheid stabiel zijn dat de capaciteit voor N~. gelijk is san:

2M= (1-2 e p) e

N
(2.1)

2) Voor aIle p met 0 ~ p ( 1/2 geldt dat als zeer waarschijnlijke

konvergentie geiHst wordt startend in een punt ui t de 001 met

straal peN rondom een stabiele toestand ~s en dat tevens aIle M

geleerde woorden .et zekerheid stabiel zijn dat de kapaciteit voor

N~. gelijk is san:

N
M = (l-2 e p)2 e -- (2.2)

In OOvenstaande situaties werden aIle M woorden verondersteld stabiel te

zijn. lanneer echter getUst wordt dat de M woorden met grote

waarschijnlijkheid stabiel zijn. .eken McEliece e.a. plausibel dat de

faktor (l-2e p)2 .eg worden weggelaten. Zij bewijzen dat echter niet. De

resultaten die dan gevonden worden zijn:

3) Voor aIle p llet 0 ~ P ( 1/2 geldt dat als zekere konvergentie

geeist wordt startend in een punt ui t de 001 llet .traal peN rondom

seen stabiele toestand ~ en dat tevens aIle M geleerde woorden met
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grote waarschijnlijkheid stabiel zijn dat de kapaciteit voor N ~~

gel ijk is aan:

M =
N

(2.3)

4) Voor aIle p met 0 ~ p < 1/2 geldt dat a15 zekere konvergentie

geeist wordt startend in een punt ui t de 001 met straal p rondom

een stabiele toestand XS en dat tevens aIle M geleerde woorden met

grote waarschijnlijkheid stabiel zijn dat de kapaciteit voor N ~~

gelijk is aan:

N
M=--

2-Ln N
(2.4)

Volgend op de resul taten zal een schets van het bewijs worden gegeven.

Stel dat -.et behulp van de ui tproduktkonstruktie M vectoren aan bet

Hopfield netwerk worden geleerd. Er wordt verondersteld dat de komponenten

van de vectoren onderling ona£hankelijk zijn en .et gelijke

waarschijnlijkheid worden gekozen uit de verzameling {-I. I} . Er zal nu een

relatie worden a£geleid voor M als lunktie van N.

Q
Stel X is een van de vectoren die is geleerd aan bet Hopfield netwerk. Er

zal nu bekeken worden wat de waarschijnlijkheid is dat deze vector

inderdaad stabiel is. IlBartoe wordt eerst een enkele koBIponent van XQ onder

de loupe genomen.
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j = l,N
j ~ i

Sgn[ I
j = l,N
j ~ i
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=

a aStel nu zonder verlies van algemeenheid dat xi = 1. xi is stabiel als

bet argument van de sgn funktie groter of gelijk san nul is. De leans

dat dit zo is is dan gelijk san.

Pr{ Sgn[ (N-l) + I
j = l,N
j ~ i

I ~-~-x~] = I} ofweI
13 = 1,11
l3~a

Pr{ (N-l + I
j = l,N
j ~ i

Acbter de signaalterm ter grootte N-l staat een sommatie van

(N-l)-(II-l) stochasten die elk .et kans 1/2 gelijk zijn san -1 of 1. De

stochasten zijn onderling onafhankelijk omdat ten eerste de II vectoren

willekeurig gekozen worden en ten tweede omdat in elk van de

(N-l)-(II-l) ter.en of een nieuwe j of een nieuw 13 wordt gebruikt.

Als (N-l)-(II-l) groot is. is deze term DOneal verdeeld .et Jl = 0 en a

=..j (N-l) - (11-1).

a
De kans dat xi stabiel is wordt dan:

Pr{ X~ is stabiel } ~ 1 _ Q( N - 1 )
..j (N-l) - (11-1 )

•
.et Q(y) _ 1 f e-t dt

~y

~ 1 - Q( .ft. )
II
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IIcEliece e.a. laten den dat asymptotisch het aantaCf niet stabiele

komponenten van '1I:.
a Poisson verdeeld is. dus geldt:

Pr{ ~a. Is stable! } S [! - Q( .Ii }]" eo exp [ -{loQ( .Ii }]
Stel nu dat geeist wordt dat een vector !let leans Po stabiel is. met Po

zeer dicht bij 1. dan geldt:

N g: 2-Ln( N ) • ofwei
II -Lnp

0

II g: N
• Ear Po is vast dus asymptotisch

2-Ln N - Ln( -Ln Po )

II g: N

2-Ln N

lIet bovenstaande redenering is de lijn achter het bewijs van llcEliece

aangegeven.

2.3 Information o,recity of the Bopfield model door Abu-IIostafa

en St. Jacques.

2.3.1 Inleiding.

Abu-IIostafa en St. Jacques bekijken twee aspekten van het Hopfield netwerk.
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Ten eerste bestuderen zij de informatiekapaciteit van het netwerk en ten

tweede tonen zij Ban dat bet Bantal arbi trair gekozen stabiele toestanden

nooit groter kan zijn dan N.

Voor beide bewijzen .ueen zij gebruik van wat in bet Engels threshold

funkties genoemd worden. Voor de threshold funktie kan worden gedefinieerd

wordt eerst een zogenaamde schakelfunktie gedefinieerd als:

Een schakelfunktie f(x
1
,"2, .... ,x

n
) van n binaire variabelen is een

n
funktie die Ban elk van de 2 punten (XI '''2' ... ,xn ) een waarde -1 of +1

toekent.

Een threshold funktie wordt nu gedefinieerd als:

Als er nu in de n-dimensionale rui.te een hypervlak bestaat die een

scheiding Banbrengt tussen enerzijds aIle ~ waarvoor geldt f(~) = 1 en

anderzijds aIle ~ waarvoor geldt f(~) = -1 dan noemen we zo'n funktie

een lineair scheidbare schakelfunktie of ook weI een threshold funktie.

(De single-layer Perceptron uit hoofdstuk 1 realiseert zo'n

thresholdfunktie)

2.3.2 De info[!Btie pwciteit van een gebeugen.

Abu-Kostafa en St. Jacques definieren de infonatie kapa.citieit van een

geheugen als voIgt:

De infonnatie lcapaciteit, C, van een geheugen is gelijk Ban de

logaritme van bet Bantal verschi Ilende Enieren waarop bet geheugen

zich kan presenteren Ban de gebruiker.



Aan de hand van de vorige definitie zal nu de informatie kapaciteit van het

Hopfield geheugen worden bepaald. In deze afleiding zal eerst een

bovengrens worden gegeven voor de kapaci tei t en vervolgens zal een

ondergrens worden afgeleid. Beide grenzen zullen dan bliJken van dezelfde

orde van grootte te zijn.

Bovengrens voor de kareei tei t:

Ieder neuron si811eert een threshold funktie van N-l variabelen (de andere

2
neuronen). Voor zo'n neuron zijn er maximaal 2(N-l) [14] van die funkties.

N

Voor N neuronen dus maximaal [2(N-l)2] verschillende netwerken. De

logaritme uit dit santal is een bovengrens voor de kapaciteit dus:

(2.5)

Ondergrens voor de kared tei t:

In [21] laat Jluroga den dat bet .iniDllD santal threshold funkties voor n

2
a·nvariabelen gelijk is san 2 • .et a :::: 0,33.

Omdat de T-.e.trix &yIIDetrisch is IleIDen we alleen de komponenten van de

rechtsboven LN/2j bij LN/2j subaBtrix van T. Er wordt aangenomen dat deze

componenten onderling onafhankelijk zijn.

Bet santal verschillende netwerken is dus lIinstens geliJk san:

[

2] LN/2j
2a .( LN/2j) en dus geldt de ondergrens voor C:
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(2.6)

Hiermee is bewezen dat de informatie kapaciteit in de orde van grootte van

rf3 nats ligt.

2.3.3

toestanden.

F.en bovengrens yoor bet aantal willekeurig te kiezen stabiele

Abu-Mostafa en St. Jacques laten den dat het santal willekeurig te kiezen

stabiele toestanden in een Hopfield netwerk .et N neuronen nooit meer dan N

lean zijn.

Zij bewijzen het volgende:

laat Teen N X N IBtrix zijn met reele waarden en nullen op de

hoofddiagonaal. dan geldt dat slechts voor K ~ N voor iedere verzameling

1 K
X ...~ een IIBtrix T en een drempelvector !! gevonden kunnen worden zodanig

1 K
dat aIle ~ ...~ stabiel zijn.

Bewijs:

Er wordt geprobeerd om de vectoren ~l ...~K stabiel te Eken. Stel nu

dat voor aIle gekozen vectoren geldt dat "2 ...". stabiel zijn. en dat

er niet twee vectoren zijn waarvoor aIle komponenten "2..". gelijk

zijn. Vervolgens worden van aIle K vectoren de eerste komponenten

willekeurig gekozen. Dat lean uiteraard op ,;< verschillende manieren.

Voor aIle verschillende -ogelijkheden -aeten er getallen T
1j

(2 ~ j ~ N) en drempelwaarden d
1

zijn zodanig dat yoor aIle K vectoren

geldt: x~ = sgn( 1 Tlj·x~ - d1).
j =2.N
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Met behulp van de eerder ge~e threshold funkties zal nu de bovengrens

voor K worden afgeleid.

Beschouw de N-dimensionale ruimte bestaande uit de di.ensies TI2 ..TIN

en d
l

. In deze ruiate lean .en voor iedere k ~ I..K een hypervlak

tekenen. met al5 vergel1jking

Deze verzameling hypervlakken.aet de ruimte kunnen opdelen in 2
K

I Kgebieden. Een voor elke keuze van xl .. x I . Jlaar deze opdel1ng is exact

gel1jk san het santal threshold funkties op N-I variabelen met K

punten.

Jlaar als K > N is het santal threshold funkties kleiner dan 2K [I] en

I klean dus niet elke wlllekeurige keuze voor xI .. x l .gereal1seerd worden.

Dus K is -.uc:imaa.l gel1jk san N.

2.4 Geheugen.

o

Een algemene definitie voor bet geheugen van een netwerk luidt al5 voIgt:

Gebeugen - Een .-entane toestand van een netwerk die op een of

andere .enier verbBnd houdt met het verleden.

Ui t de defini tie is duidel1jk dat bet geheugen van een netwerk op

verschlllende .enieren lean worden beschouwd. De inval5hoek is geheel

afhankelijk van hoe de gebruiker de toestand van bet netwerk interpreteert.

McEl1ece e.a. en Abu-JIostafa & St. Jacques bebben dit feder op een

verschillende .enier gedaan.

McEl1ece ziet bet geheugen van het Hopfield netwerk ala een verzamel1ng

binaire n-tuples die met behulp van de uitproduktkonstruktie als stabiele

toestanden optreden in bet Hopfield netwerk. De -.uc:iDllll grootte van deze
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verZ8lDeling is voor ben de kapaciteit van bet Hopfield geheugen. leer zeker

is deze 1capaci tei t een interessant getal en ook is het gezien de defini tie

gerechtvaardigd om op deze .aDier te kijken naar het Hopfield netwerk als

geheugen• .:mr tach zijn er een santaI kanttekeningen te plaatsen. De

sanpak lijkt sterk geinspireerd door de wil om het Hopfield netwerk te

willen vergelijken llet een tradi tioneel komputer geheugen. Daar immers

bedoelt lien llet kapa.citeit bet santal verschilleOOe n-tuples dat kan worden

opgeslagen. als n = 8 wordt van bytes gesproken. Jlaar deze vergelijking is

geforceerd. De items in bet Hopfield netwerk -agen niet willekeurig gekozen

worden zoals in een tradi tioneel komputer geheugen. IIIB8.r moeten random

gekozen worden. BoveOOien liet Hopfield zien dat er naast de gekozen

vectoren nog lleer stabiele toestanden zijn. Deze extra stabiele toestanden

tel len KcEliece e.a. echter niet .ee. omdat zij ze als ongewenst

beschouwen. ZoOOer KcEliece e.a. te kort te doen -aet gekonkludeerd worden

dat deze kijk op het geheugen van een Hopfield netwerk niet zo gelukkig is.

Abu-JIostafa en St. Jacques kijken duidelijk enders san tegen het Hopfield

netwerk. Zij beschouwen bet Hopfield netwerk als een black box waarsan

alleen de toestand van de neuronen gemeten kan worden. De specifieke

eigenschappen van bet netwerk zijn niet zo belangrijk. Het Hopfield netwerk

kan zich aldus op een santal in essentie van elkaar verschi IleOOe ~ieren

presenteren san de gebruiken. £.en llpeCifieke .aDier beschouwen zij als een

toestand waarin bet netwerk zich beviOOt. De logaritlle uit bet totaal

santal toestanden dat het netwerk kan aannemen noemen zij de

geheugenkapaciteit. Deze kijk op het Hopfield netwerk is veel natuurlijker

omdat hij de vrijheid laat om later te bepalen wat de specifieke

eigenschappen van bet netwerk zijn.

SamenvatteOO kan worden opgemerkt dat bet gebruik van bet woord geheugen

alleen gewenst is als precies wordt aangegeven wat er llet dat geheugen

wordt bedoeld.
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3. Modelvorming

3.1 Inleiding.

In de inleiding is gesproken over een santal belangrijke gewenste

eigensehappen voor neuronale netwerken. Ret is nu un de orde om het

Hopfield netwerk te onderzoeken op de sanwezigheid van deze eigensehappen.

In eerste instantie zal een kwalitatieve besehouwing over het Hopfield

netwerk gegeven worden. Uitgaande van de kwalitatieve analyse ontstaat de

behoefte san een meer kwantitatief geriehte sanpak. Dit zal leiden tot de

ontwikkeling van een algemeen lDOdel waarmee een santal eigensehappen van

het Hopfield netwerk geanalyseerd kunnen worden.

3.2 Kwalitatieve analyse van het Hopfield netwerk.

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat bet .agelijk is om het Hopfield

netwerk -.et behulp van de ui tproduktkonstruktie een santal stabiele

toestanden op te drukken. MeEliece e.a. lieten zien dat als minder dan

N
--~--woorden worden gebruikt, de woorden -.et grote waarsehijnlijkheid
N-Ln N

stabiel zijn en dat zij een zogenaamd attraktiegebied rondom zieh bebben.

Dat betekent dat als het netwerk start in een toestand die op minder dan

peN plaatsen versehilt van zo'n stabiele toestand, uiteindelijk de neuronen

op die p.N plaatsen van teken zullen wisselen en het netwerk aldus zal

belanden in de betreHende stabiele toestand. Een netwerk dat deze

eigensehap bezi t wordt een associatief netwerk genoemd.

Een tweede opmerkelijke eigensehap van dit netwerk is de Yolgende. Hoewel

de neuronen representatie VOnDen van de toestand van bet Detwerk naar de

bui tenwereld, zijn het de synapsen die het gedrag van bet Detwerk bepalen.

De neuronen zijn immers aIleen sehakelelementen. De gebruiker foreeert het
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netwerk in een begintoestand. en uigaande van deze begin toestand gaat het

netwerk op zoek naar een stabiele eindtoestand. Uitgaande van een

starttoestand is het te volgen pad slechts afbankelijk van de waarden van

de synapsen en de volgorde waarin de neuronen aangepast worden. Het gedrag

van het netwerk wordt dus bepaald door de synapswaarden. OIdat de synapsen

verspreid zijn over het gehele netwerk. wordt het netwerk distributief

genoemd.

Naast de associativiteit en de distributiviteit kant zeals in hoofdstuk 2

verlleld is. llet betrekking tot bet Hopfield netwerk over geheugen worden

gesproken.

Om deze eigenschappen nader te kurmen analyseren zal een algemeen model

worden gepresenteerd. waarmee ook andere niet Hopfield netwerken kunnen

worden geanalyseerd.

Eerst zullen enkele begrippen uit de waarschijnlijkheidsrekening en

infonatie theorie behandeld worden. daarna wordt bet .cdel beschreven en

tenslotte zal geevalueerd worden hoe en of bovengenoemde eigenschappen in

bet .cdel zijn terug te vinden.

3.3

3.3.1

Kwantitatieve analyse van het Hopfield netwerk.

Waarschifnlifkheidsrekening en Infonatie Theorie.

Notaties.

In deze paragraaf zal een kort overzicht worden gegeven van een santal

definities. vergelijkingen en ongelijkheden uit de informatietheorie.

Alle logaritlles Log hebben grondtal 2.

Een variabele.

Stel Ax is een alfabet llet lcardinaIt teit lAxI = Xx. In de kanonieke vorm
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geschreven is Ax:

Ax = {O.l·····MX-l} (3.1)

Op het alfabet Ax is een waarschijnlijkheids verdeling PX(e) gedefinieerd .

PX(e) is een funktie die Ax afbeeldt op bet interval [0.1] onder de

kondi tie:

I PX(j) = 1
j =O.M-l

(3.2)

Het paar (Ax.Px) wordt een eindig ensemble genoemd. Op het alfabet Ax van

het ensemble (Ax. P
X

) is de stochastische variabele X gedefinieerd. De

random variabele X lean dus de waarde j uit Ax aannemen met leans PX(j).

Voor de stochast X is de entropie gedefinieerd als:

H(X) (3.3)

Twee variabelen.

Naast de stochast X op Ax van het ensemble (Ax.Px) is er ook een stochast Y

op Ay = {O.l. ...•My-l} van het ensemble (Ay.Py) gedefinieerd. Behalve de

waarschijnlijkheidsverdeling voor X en Y lean nu ook een

waarschijnlijkheidsverdeling op de produktruimte Ax X Ay gedefinieerd

worden. Deze produktruimte bestaat uit aIle geordende paren (j .k) met

j E Ax en k E Ay. De waarschijnlijkheidsverdeling op de produktruimte wordt

Pxy genoemd. De relatie tussen P
x

en Pxy enerzijds en tussen Py en Pxy

anderzijds is als voIgt:

(3.4)
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I Pxy(j.k)
j =O·Ix-1

(3.5)

Naast de per letter waarschijnlijkheid kan nu ook de konditionele

waarschijnlijkheid gedefinieerd worden als:

Pxly(j Ik)
Pxy(j.k)

(3.6)-
Py(k)

PyIX(kl j )
Pxy(j .k)

(3.7)-
PX(j)

Behorend bij de stochasten X en Y is de konditionele entropie gedefinieerd

als:

H(xIY) - - I I Pxy(j.k).Log PXly(jlk) (3.8)
j = O·Ix-1 k = O.IIy-1

H(YIX) - - I I Pxy(j.k).Log PyIX(kl j ) (3.9)
j = O·Ix-1 k = O.IIy-1

De gemiddelde ~tuele informatie behorend bij X en Y is gedefinieerd als:

I(X;Y) - - I I
j =O.Ix-1 k =O.IIy-1

Een overzicht van belangrijke gelijkheden en ongelijkheden uit de

informatietheorie [26]:

I(X:Y) = I(Y:X) ~ 0

I(X:Y) = O. dan en slechts dan als X en Y statisttsch

onafhankelijk zijn.

o ~ H(X) ~ Log Ix

(3.11)

(3.12)

(3.13)
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I(X:Y) ~ H(X) (3.14)

I(X:Y) ~ H(Y) (3.15)

H(XIY) ~ H(X) • konditionering kan de entropie niet

vergroten. (3.16)

3.3.2 Het model.

x
f

y

si

g

Figuur 3.1 Het -.ode!.

x: Input vector. X = (x1.X2.....XN) .et xi ~ {-1.1}

~: Output vector. ~ = (Y1.Y2•...•YN) .et Yi ~ {-1.1}

si: Interne toestand. si ~ S = {sO.sl.···.~-l}

t.g: Konditionele overgangswaarschijnlijkheden.

Beschrijving van het -.ode I :

Het -.odel is een finite state .achine die zich kan bevinden in een van de

toestanden uit {sO' 51' .•• 511- 1}. Voor iedere input X bepaal t t een output ~.

die behalve van X ook van de momentane toestand si' afhangt. Daarna bepaal t

g een (eventuele) nieuwe toestand Sj' die afbangt van ~ en 8 i . lowel f al5

g realiseren een konditionele geheugenloze overgangswaarschijnlijkheid.

De tini te state IIlChine zoal5 die boven is gepre5enteerd heert op zich geen
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verdere betekenis als niet wordt geformuleerd wat de taak van de machine

is. Voor het in dit verslag beschreven onderzoek wordt de IDB.Chine gebruikt

als een universele rate-distorsie .achine.•at dit precies lnhoudt zal nu

besproken worden.

Stel een bron genereert woorden uit de verzamel1ng Ax. die bestaat uit aIle

~ binaire N-tuples. Deze woorden worden door f afgebeeld op elementen van

de verzamel1ng Ay. die eveneens bestaat uit aIle binaire N-tuples. Nu is

het echter om technische of ekonomische redenen gewenst om slechts een

beperkt aantal elementen ui t Ay al5 .agelijke reproduktievectoren te

gebruiken. Dit zal betekenen dat -.eerdere elementen uit Ax worden afgebeeld

op een en hetzel£de element uit Ay. De woorden X zullen dus in het algemeen

niet -.eer foutloos worden gerepresenteerd. Voor leder paar (X.y) Jean een

lout of distorsie d(X.y) worden gedefinieerd. De definitie van de distorsie

is sterk afhankel1jk van de toepassing. Voor re~He signalen gebruikt men

vaak de .-ean square error. In dit verslag zal ui tsluitend de HaJJJning

alstand gebruikt worden als een Eat voor de distorsie. De HaJJJning

distorsie i8 dan gedefinieerd als:

= N-1 • I
i = l,N

-.et 6(xi .yi ) _ [ 1, als Xi = Yi

O. al5 Xi ~ Yi

(3.11)

De gemiddelde distorsie Is dan gedefinieerd als:

(3.18)

Naast de gemiddelde distorsie Jean een genormaliseerde outputentropie "N(Y)

gedelinieerd worden als:
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(3.19)

De rate-distorsie theorie zoals die grondig is beschreven in Rate

Distortton 7heorll door Toby Berger [3] houdt zich bezig _t bet volgende:

Als de bron PCN} bekend is en het santal te kiezen representaties is

eveneens bekend. wat is dan de ainilBle gemiddelde distorsie die bereikt

lean worden. Het lDOge duidelijk zijn dat in zinvolle toepassingen wordt

gestreefd naar een minilBle distorsie. Omdat de distributie over de out//t

vectoren in het algemeen niet uniform is. zal in de rest van het verslag

niet de grootte van de outputverzameling. IlBar de outputentropie ~(Y)

bekeken worden.

Nu terug naar het D>d.el.

Stel er is gekozen voor een bepaalde illlplementatie voor f en de .amentane

toestand is si' Voor

respektievelijk H(X)

de bron {x"} kunnen nu voor deze f en s i

en D bepaald worden. De vraag is nu of bij deze H(X)

de distorsie nag verder verkleint kan worden. Omdat f geheugenloos is en

geen infor.atie over de bron beeft lean de distorsie uitsluitend veranderen

door bet kiezen van een andere toestand s j' llaar dat betekent dat op een

zeer natuurlijke .enier bet begrip leren kan worden gelntroduceerd. let

leren wordt dan bet volgende bedoeld:

Leren = Het intelligente veraogen om .uitgaande van het verleden en

de beschikbare toestandsverzameling. bet netwerk in een

toestand te brengen. zodat het een gewenste task zal

uitvoeren.

~s g is het leerproces van bet netwerk. Het doel van g 18 bet kiezen van

de beste toestand si om bij een gegeven outputentropie ~(Y) de distorsie D
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te .ini.:lliseren. Evenals f 1s g een gebeugenloos proces. nat betekent

eehter dat het .xiel voor een bepealde illple.entatie voor f en g deh op

een santal versehi llende .aJ1ieren lean gedragen. voor 1edere si op een

lIBIlier. Nu lean geheel overeenkomstig de 1deeen van Abu-llostafa en St.

Jacques de geheugenkapa.citeit van bet .xiel worden gedefinUierd als:

(3.20)

Het blijkt dus dat leren en gebeugen twee begrippen zijn die met elkaar in

verband staan.

Er wordt in het .xiel verondersteld dat g het gedrag van f kent voor een

bepealde toestand si. nat betekent dat g impliciet besehikt over de

!leetwaarden ~(Y) en D.

3.3.3 Hopfield netwerk en het model.

Hoe kunnen de kwali tatieve eigensehappen van bet Hopfield netwerk vertaald

worden naar bet .xiel?

De associativi tei t lean nu als voigt geinterpreteerd worden. Bet Hopfield

netwerk eindigt bij 1edere startvector ~ in een stabiele toestand X. Deze ~

is de 1nputvector van bet .xiel en X 1s de outputveetor. BiJ een bepaalde

vaste T'1Btrix zal clan voor de bron {xN} een outputentropie ~(Y) bepaald

kunnen worden. Als de stabiele toestanden deh als .cK)ie attraktoren

gedragen zal di t leiden tot een kleine gemiddelde distorsie D. Dus de

associativi tei t van bet netwerk wordt gezien als bet pear ~(Y) en D.

De outputentropie en de distorsie zullen afhangen van de T/.:ltrix. nat

betekent dat de T'1Btrix overeenkomt !let de toestand si van bet model. Di t

geldt echter 1n ziJn algemeenheid. In dit verslag wordt uitsluitend
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onderzoek verricbt !let de uitproduktkonstruktie. dus is bet voor de hand

liggend om de verzameling vectoren die !let de uitproduktkon5truktie de

T-ma.trix vonoen te zien als bet gebeugen van bet netwerk en dus als de

toestand si'

Door nu de verzameling vectoren die bet gebeugen vormen te veranderen. zal

in bet algemeen een andere ~(Y) en D gerealiseerd worden. Zoals reeds in

de vorige paragraaf besprokenis. wordt dat proces leren genoemd. Dit leren

kan nu als voIgt kwantitatief gezien worden. Stel toestand si realiseert

bet paar (~(y).DJi en Sj realiseert [~(y).DL. Hoe kunnen beide paren met

elkaar vergeleken worden?

Bet eerste idee is bet volgende. In hoofdstuk 4 wordt een zogenaamde

R(D)-curve afgeleid. Deze curve geeft een ondergrens voor ~(y) als fWlktie

van D. Een .aat om leertoestand si te verge1ijken !let Sj is de Euclidiscbe

afstand tot deze curve. Met andere woorden. als [~(y).D i dicbter bij de

R(D)-curve ligt dan (~(y).DL beeft bet netwerk in toestand 5i beter

geleerd dan in toestand s j en ui teraard vice versa. Deze mat beeft ecbter

twee bezwaren. Ten eerste is niet voor aIle bronnen de R(D)-curve bekend en

ten t1feede is bet niet zonder -.eer dUidel ijk of deze Eucl idiscbe .aat

1nderdaad de goede Enier is _ twee punten te vergelijken.

DBarom is gekozen voor de volgende .aat. Toestand 51 beeft een betere

leerwaardering dan toestand 5j als de entropie bij toestand si niet groter

15 dan bij toestand Sj' en als toestand 51 een kleinere distorsie

realiseert dan toestand Sj' Dus bet leren van si is beter dan van Sj als:

~(Y)i ~ ~(Y)j

D1 < D
j

(3.21)

(3.22)

Hoewel de distributiviteit ongetwijfeld een van de zeer interessante
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eigenschappen is van het Hopfield netwerk, is het niet lDOgelijk om met het

model de distributiviteit te onderzoeken.

3.3.4 Epiloog.

In dit hoofdstuk is eerst een kwali tatieve analyse van het Hopfield netwerk

gegeven, daarna is een algemeen rate-cUstorsie model gegeven en tenslotte

is aangegeven hoe de begrippen associativiteit, leren en geheugen in het

model aanwezig zijn.

Associativiteit is het ["N(Y),D]i pear dat wordt gerealiseerd als het

netwerk in geheugentoestand si is. Het is de bedoeling om het netwerk

steeds beter te laten leren. De mate van leren kan beoordeeld worden door

voor verschillende toestanden "N(Y) en D te bepalen en die met elkaar te

vergelijken.

De vraag die nu open ligt is het gedrag van het Hopfield netwerk als

vectorquantizer. Daartoe zal bet Hopfield netwerk in de volgende

hoofdstukken worden vergeleken -.et andere quantizers en met de theoretische

rate-distorsie curve.



4. Rate-distorsie theorie.

4.1 Inleiding.

In het vorige hoofdstuk is gesproken over een algemeen rate-distorsie

model. Het bleek JaOgelijk te zijn om voor iedere invull1ng van f en g voor

een bepaalde bron de genormaliseerde outputentropie HN(Y) en de distorsie D

te meten. In dit boofdstuk zullen de theoretische fundamenten van de

rate-distorsie theorie voor discrete bronnen behandeld worden. Het wordt

bewezen dat voor aIle invull1ngen van f en g van het model uit het vorige

hoofdstuk de output entropie HN(Y) in kombinatie met de gemiddelde

distorsie D nooit onder de theoretische R(D) curve kunnen komen. In

paragraaf 4.3 zal voor de binaire geheugenloze bron de R(D)-curve worden

afgeleid.

4.2 De rate-distorsie curve als theoretische ondergrens.

F

figuur 4.1 Blokschema Rate-distorsie .achine.

Bet bovenstaande blokscheal is een verdere general1satie van het model

zoals dat in hoofdstuk 3 is gepresenteerd. De werking van de machine wordt

nu in zij geheel beschouwd als een black box. De specifieke inhoud van deze

black box is op dit -ament niet -.eer van belang. Het enige dat bekend is

dat er een konditionele overgangswaarschijnlijkheid F t. die bij iedere

input ~ een output :l genereert. De vectoren ~ en :l worden verondersteld

binaire n-tuples te zijn met xi en Yi ~ {-l.l}. Bovendien wordt
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verondersteld dat de inputs X afkomstig zijn van een stationaire bron {XN}.

Behorend bij de bron {,rt} lean nu de verzamel1ng van ~toelaatbare

konditionele overgangswaarschijnlijkbeden F
D

gedefinieerd worden als:

(4.1)

Voar tedere F ~ F
D

£n tedere n ~ 1 aoet getden dat de outJ1Lt

entropte HN(Y) votdoet aan de votgende uoormarde:

(".2)

'oar R{D) de rate-dtstorste funktte ts.

Allereerst zal een uitgebreid bewijs gegeven worden voor bet geval {,rt}

geheugenloos is. Daarna zal worden aangetoond dat 1..euIIIa 4.1 eveneens geldig

is voor discrete bronnen met gebeugen.

Bewi1s van Lemma 4.1 voor een discrete geheugenloze bron.

nefinitie van R{D):

Stel aIle ~toelaatbare konditionele overgangswaarschijnlijkbeden

F worden beschouwd en beschouw de si tuatie voor n = 1.

R{D) - min I{X:Y)
F ~ F

D

Beschouw nu de situatie voor n > 1.

(4.3)

Geheel overeenkomstig de si tuatie voor n = 1. lean de gemiddelde

mutuele informatie tussen K en ! geschreven worden als I{K:!).
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( 1) Een bovengrens voor I (X:!) :

I(X:!) = H(!) - H(YIX) ~ H(!)

(2) Een ondergrens voor I(X:!):

I(X:!) = H(X) - H(XI!) = H(X) - H(X1ooXnIY1ooYn)

Intermezzo:

(M) H(X) = I H(X
i

) • want de bron is discreet en
i =l.n

geheugenloos.

I H(XiIY1ooYn)
i = l.n

I H(XiIYi)
i = l.n

Einde intermezzo.

(M) en (MM) gezamenlijk kompleteren de ondergrens:

I(X:Y) ~ I (H(Xi ) - H(XiIYi)
i =l.n

Nu worden (1) en (2) gekombineerd

(3) n-1• I (H(X
i

) - H(XiIY
i
» ~ n-1.H(!)

i = l.n

iStel nu dat D de distorsie is waarmee een enkel bronsymbool wordt

gerepresenteerd. dan voIgt uit de derinitie:

(4) R(D
i

) ~ I(Xi:Yi ) = H(Xi ) - H(XiIYi)

Het bewijs wordt nu gegeven door (4) in (3) te substitueren:

M

R(Di ) ~ R(n-1• I
i = l.n

convex U Is.

-1
~ n • I

i = l.n

Deze stap is geldig OIDdat R(D)(M)

-1
n ·HeO

(zie [3])

(MM) Deze stap is geldig omdat F D-toelaatbaar is. dus
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I Di ~ D. en omdat R(D) IDOnotoon daleOO is.
i = l.n

(de [3])

Hiermee is het bewijs van Leuua 4.1 voor een pbeugenloze bron

gegeven. D

Bewi1s van Lemma 4.1 voor discrete bronnen met geheugen.

Beschouw opnieuw de verzamel ing van D-toelaatbare koOOi tionele

overgangswaarschijnlijkheden FD en de bron {XO}. De deEinitie van R(D) is

nu verschillend van de geheugenloze situatie. omdat nu ook de bloklengte L

een rol sPeeI t.

DeEinitie van R(D):

I\.(D)
1

R(D)

met

== inE
L ~

I\.(D) ==
-1L -I(X:!)

(4.4)

Bewijs van bet lemma:

Per deEinitie geldt dat R (D)
n

-1 -1
~ n -I(X:! ~ n -H(!)

Maar R(D) = inE I\.(D) ~ Rn(D)
L ~ 1

n-1_H(!) ~ R(D)

• en dus

D

4.3 Rate-distorsie Eunktie voor binaire geheugenloze bron.

Stel FD is de verzameling van aIle overgangswaarschijnlijjkheden waarvoor

geldt dat de gemiddelde distorsie kleiner oE gelijk san D 18. Om R(D) te

vinden willen we .inimaliseren I(X:Y) voor aIle F ~ Fn" Dit zal kortweg

genoteerd worden als .inimaliseer I(F).
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Met de volgende randvoonmarden:

(1) Pylx(ylx) ~ O. voor aIle paren (x,y)

(2) I Py IX(y Ix) = 1. voor aIle x.
y

(3) I I PX(x)-Pylx(ylx)-d(x,y) ~ D
xy

(4.5)

(4.6)

(4.7)

Voorwaarden (1) en (3) zijn ongelijkheden en daarom kan het probleem niet

zonder meer met Lagrange worden opgelost. Maar in de rest van de afleiding

blijft voorwaarde (1) buiten beschouwing, achteraf zal blijken dat de

gevonden oplossing san (1) voldoet. Omdat R(D) kontinu. monotoon dalend en

convex U is (zie. [3]) ~t in voorwaarde (3) het gelijkteken gelden als

het .inillWD van I(F) bereikt wordt. Dus voorwaarde (3) kan nu ook gebuikt

worden voor de Lagrange methode.

De te minhaliseren funktie J wordt nu:

J(F:a.s) - I(F) - I a(x) I PYlx(ylx)
x y

s-1 I PX(x)-Pylx(ylx)-d(x.y)
xy

(4.8)

Stel X(x)

a(x)

PX(x)
- 2 .dan wordt J(F:a. s):

J(F:X.s)

De oplossing hiervan is:

Pylx(y1x) =

X(x) = [I
y

s-d(x y)X(x) -Py(y) -2 ' 'ofwel

Py(y)_2s -d(x,y) )-1
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Voor de binaire geheugenloze bron met PX(x=O) = q wordt voorwaarde (2):

~(O)·q·2s + ~(1)·(1-q) = 1

~(O)·q + ~(1)·(1-q)·2s = 1

Met als oplossing:

(4) ~(O) = 1
sq. (1+2 )

en ~(l) = 1

Verder voIgt uit de oplossing van J(F;a,s):

(5) ~(O) = 1 en ~(1) = 1

(4) en (5) geven samen:

= Py(O) + Py(1).2s

Py(O) .29 + Py(1)

q.(l + 29
)

(1 - q).(l + 2s
) =

ofwe I

9q - (l-q)·2
Py(O) =

1 - 2s

(1-q) - q.2s
Py(l) =

1 - 2s

Dit geeft de oplossing voor DaIs funktie van s:
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Ds = I I ~(X)-PX{X)-Py{Y)-2S-d{X'Y)-d{X.y) =
xy

en dus voor de lagrange vermenigvuldiger s moet gelden:

D
s = Log-

I - D

Ingevuld geeft dit de oploss1ng voor R{D)

R{D) = seD + I PX{x)-Log ~(x) =
x

D I-D 1 D
D-Log + q-Log + Log = h{q) - h{D) (4.9)

I-D q l-q

voor 0 ~ D ~ q

Waarb1j h{z) de binaire entropie funkt1e is. gedefinieerd als:

h{z) - - z-Log z - (1-z)-Log (1-z) (4.10)

Samengevat geldt voor een binaire geheugenloze bron met PX{x=O) = q en

Hamming distorsie:

R{D) = h{q) - h{D) (4.11)

q-D
Py{Y=O) = (4.12)

1 - 2-D

1 - q - D
Py{y=l) = (4.13)

1- 2-D

1 - D q-D
Pylx{Y=O/x=O) = - (4.14)

q 1 - 2-D
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1 - q - D

1 - 2-D
( 4.15)

Voor q = 1/2 Is de letterwaarschljnlljkheldsverdellng van de reproduktles

gelijk san die van de bron. .ear voor q ~ 1/2 en 0 < D < q 15 deze

verdellng verschillend.

In een plaatje ziet de R{D) curve voor q =1/2 er als voIgt uit:

O .•C R:ate-d istor'sie cUr'ue
0.17

RCO) = l-hCO) .Ift.f~. ,.~.u••n'••••~.ft

0.71 PC."M•••• _U' • PC.""••••• · ..) • 0.'

"CO .11 • 1

0.70

0.C1

0.1%

0 .• 1

0.11

O.%C

0.17

0.0.

0
0.00

0.00 0.17 1.7. %.C 1 1 .• 7 •. n l.a1 10- 1

£1guur 4.2 R{D)-curve voor binaire geheugenloze bron met

q =1/2.
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5 De Hopfield guantizer

5.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk zal het Hopfield netwerk geanalyseerd worden als quantizer

voor een binaire discrete geheugenloze bron laet gelijke

let terwaarschi jnlijkheden. Er is voor deze bron gekozen omdat hij goed bij

het Hopfield netwerk lijkt te passen. De reden hiervoor is de volgende. In

[3] laat Berger met behulp van het random coding argument den dat er

tenminste een verzameling bronrijtjes is, die als ze gebruikt worden als

reproduktierijtjes de R(D} curve 'halen'. Uit het random coding argument

voIgt verder dat bijna aIle verzamelingen van willekeurig getrokken

bronrijtjes een goede verzameling reproduktievectoren vormen. Met goed

wordt bedoeld dat asymptotisch de afstand tot de R(D} curve zeer klein is.

De reproduktievectoren zullen iuners aIle ongeveer N/2 enen en minenen

hebben, en tevens zullen twee willekeurige reproduktievectoren ongeveer

HaDlningafstand N/2 hebben.

Dus een verzameling reproduktievectoren zal bestaan uit k binaire n-tuples

waarvan de komponenten onderling onafhankelijk en .et gelijke

waarschijnlijkheid gekozen worden uit {-I. I}. In hoofdstuk 2 is Juist

aangetoond dat deze vectoren kunnen optreden als stabiele vectoren. mi ts

hun santal niet te groot is. llaar nu lean bet artikel van McEliece in

verband gebracht worden .et het -adel van hoofdstuk 3. lumers in hun

N
artikel lieten McEliece e.a. zien dat asymptotisch willekeurige

2-Ln N

n-tuples als stabiele toestanden san het Hopfield netwerk kunnen worden

geleerd. Verder lieten zij zien dat aIle starttoestanden op afstand p-N,

met 0 ~ p < 1/2, van zo 'n stabiele toestand .et grote waarschijnlijkheid

zullen eindigen in de desbetreffende stabiele toestand. Deze

attraktiegebieden kunnen worden opgevat als bollen rond een stabiel punt.
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Asymptotisch verdicht de waarschijnlijkheidsverdeling zich rond de schil

van de bollen. Dat betekent dat asymptotisch R=O en 1>=1/2 zeer dicht

genaderd word t .

Dat dit bijzondere punt gehaald kan worden is interessante .aar algemener

gezien bestaat er de behoefte san de beantwoording van de volgende vragen:

1) Zijn er asymptotisch DOg andere punten haalbaar?

2) Hoe is bet gedrag van (Hr.(Y) ID) voor kleine waarden van N?

Op deze vragen zal in de rest van di t hoofdstuk worden ingegaan.

5.2

5.2.1

Leren.

Inleiding

In hoofdstuk 4 is bescbreven wat leren betekent .et betrekking tot

associativi tei t. Kart samengevat betekent leren bet aanpassen van de

toestand S, als daarmee bet volgende wordt bereikt:

Dnieuw < Doud • en

H(!)nieuw ~ H(!)oud

(5.1)

(5.2)

.at betekent di t voor bet Hopfield netwerk? Bet Hopfield netwerk zelf past

de synapswaarden die eenneal zijn ingesteld niet aan. Het netwerk is dus

niet instaat om te leren. Het Hopfield netwerk kan ecbter weI gebruikt

worden in de door bet -e>del geforalleerde leer~eving. DBartoe dient bet

gekombineerd te worden !let een leeraIgoritmeI dat er yoor zorgt dat de

synapswaarden optimaa1 gekozen worden. Maar bet riDden van zo 'n

leeralgoritme is zeer -.oeilijk. De recien biervoor is bet feit dat bet

verbend tussen een specifieke T-.atrix en bet bijbehorende (Hr.(Y) ID) pear
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niet bekend is.

Toch lean ui tgaande van de regel van Hebb een leeralgori tme worden

geformuleerd. dat gebruik maakt van de uitproduktkonstruktie.

Kies een verzameling van k binaire n-tuples.Stap 1:

Stap 2: Gebruik de k vectoren om met behulp van de

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

uitproduktkonstruktie de T-.atrix te vormen.

)(eet ~(Y) en D.

Evalueer (~(Y) ,D) en pas eventueel de verzameling van k

vectoren aan.

Coto Stap 2.

Dit algoritme is natuurlijk afhankelijk van bet feit of het .cgelijk is een

leerregel te vinden om de k vectoren eventueel aan te passen. Dit is echter

een niet eenvoudig probleem.

Omdat geavanceerde leeralgori tmes niet eenvoudig te vinden zijn is in

eerste instantie onderzoek gedaan naar de volgende zeer eenvoudige versie

van bet algoritme ..

Kies k binaire n-tuples.Stap 1:

Stap 2: Gebruik de k vectoren 011 !let behulp van de

Stap 3:

STap 4:

uitproduktkonstruktie de T-.atrix te vormen.

)(eet of bereken ~(Y) en D.

Evalueer de gemeten ~(Y) en D.

In paragraaf 5.3 is dit algoritme beschreven als k willekeurige bronrijtjes

worden gebruikt. In 5.4 is onderzocht wat het gedrag is als de vectoren

onderling orthogonaal en alle van gewicht N/2 gekozen worden.
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Konstruktie IDet random vectoren.

Inleiding.

Zoal5 reeds in paragraaf 5.1 is vermeld voIgt ui t bet random coding

argument dat bijna aIle verzamelingen van k wi llekeurig getrokken

bronrijtjes goede reproduktierijtjes zijn. Omdat deze reproduktierijtjes

als stabiele vectoren kunnen optreden in bet Hopfield netwerk al5 bet

genoemde leeralgori tIDe wordt gebruikt. is bet interessant om bet gedrag van

bet Hopfield netwerk te bekijken voor deze leersituatie.

5.3.2 Een vector; k =1.

Stel k = 1 en N is even. N wordt even gekozen om te verllijden dat een

neuron input 0 heelt. De keuze van sgn(O) = 1 verstoort dan namelijk de

kuitkomst. Kies zonder verlies van algemeenheid X = 1. Dit mag omdat een

vector .et negatieve komponenten Xi equivalent is .et 1. door aIle synapsen

vanuit Si te inverteren. De T--.trix bestaat nu uit nullen op de

hoofddiagonaal en verder overal de waarde +1. xk is eigenvector .et

k keigemraarde N-l. Dus X is stabiel • .aar ook -X is stabiel. Er zal nu

worden aangetoond dat xk
en -xk de enige stabiele toestanden zijn en dat

zij de ruimte netjes in tweeen delen.

u-a 5.1

k kAtte startvectoren op afstand d < N/.2 van ~ worden afgebeetd op ~ .

k kAUe startvectoren op afstand d < N/.2 van -~ worden a.f~beetd op -~ .

k ItAUe startvectoren op afstand d = N/.2 van ZOIDet ~ als"~ worden aet

k kget1jke maarsch1jnt1jkhe1d afgebeetd op ~ of op -~ .
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Bewijs:

Beschouw aIle startvectoren XS op afstand d < N/2 van X
k

. Voor aile

s sneuronen van X met xi = 1 geldt:

1

Dus deze neuronen zijn stabiel.

s sVoor aIle neuronen van ~ met xi = -1 geldt:

I Tij-xj ~ N - 1 - 2-(d - 1) ~ 3
j

Deze neuronen zijn instabiel en zullen uiteindelijk in de 1 toestand

kamen. Dus aIle neuronen van deze startvectoren zullen uiteindelijk de

kwaarde 1 krijgen en de eindtoestand is dus X .

kVoor aIle woorden op aEstand d < N/2 van -X geldt een analoge

kredenering. Zij zullen aIle worden afgebeeld op -X

AIle s k kstartvectoren X op afstand N/2 van zowel X als van -X zijn

eigenvectoren met eigenwaarde -1. Dus met leans 1/2 wordt of een neuron

in de 1 toestand of een neuron in de -1 toestand geinverteerd. Daarna.

kOlDt de vector in bet attraktiegebied van betzij Xk , als een -1 wordt

kaangepas t , he tzi j -X , als een 1 wordt aangepas t .

HienDede is bet bewijs van Le.na 5.1 geleverd. D

Voor de binaire geheugenloze bron met gelijke letterwaarschijnlijkheden is

de oplossing:

~(Y) = 1/N en (5.3)

2- I N k- [:J + ~[i] N- I N [N;I) + ~[~]
k =0'2 - 1 k =0'2 - 2D = =

N-~ ,p-lN-
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(5.4)112 - 2-11-1. [~

r-~I] - [i =:] + t [i] =

+ t [i] =
~-1

=

1: N
= k = 0'2 - 1

N_~-1

-21 r~~2]1/2_~-1 t

n -nUitwerken met de fOnalle van Stirling: n! ~ V 2-T-n-n -e (5.5)

Dus asymptotisch geldt voor D:

D ~ 1/2 - j 1 -fT:
2-T N

Stel nu 6 = j 1 -fT:
2-T N

D = 1/2 - 6

~(Y) = UN = 2-T-~

, dan

(5.6)

(5.7)

Voor de R(D) funktie is de benader1ng voor D = 1/2 - 6:

R = 1 - h(I/2-6) = 1/2-Ln(I-4-~) - 6-Ln(I-2-6) + 6-Ln(I+2-6)

~ 2-~ (5.8)

Asymptot1sch scheelt ~(Y) een faktor T .et de R(D) curve.
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In figuur 5.1 zijn de ("N(Y),D) paren getekend voor N = 2,4,6 ...

" • 1 .. 100 en even

.ift.lre ••~.u••ftl ••••reft

~C.~"••• I.l) • Pc.~"••• I.-l) • 0 .•

"CO .S) • 1

Ie = 1Hopi=ield,

Ex~c~e r~~e-dis~orsie pun~en

O. l7

'-_. D
o.o*-.....--r----.---.---.--.,......-r----.-...,..--.--.,......-r----.-::;:::::::;:=~~.......__....;:.......__:

0.00 0 .•7 i.7' I.Ci 1.'7 '.1' 1.ll lO-l

0 .•7

O.es.

O.le

0.70

0.11

0.'1

0.11

figuur 5.1 "N(Y) en D punten voor k =2,4,6...

5.3.3 Twee random vectoren; k =2.

Voor k =2 is er sprake van een bijzonder verschijnsel. Bet Hopfield

netwerk is dan gesplitst in twee verzamelingen neuronen die onderling niet

verbonden zijn. De twee belften gedragen zich ieder als een Hopfield

netwerk met k = 1.

Lemma 5.2

Het Hopftel.d net1DerR aet N neuronen en R = 2 spl.i.tst ztch tn tlDee

cnderl.f.ng ntet verbonden groepen. Betde groepen ged.ragen ztch el.R als

een Hopftel.d net1DerR aet een randoa vector, R =1.
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Bewijs:

Beschouw de plaatsen i en j van twee vectoren '1!k1 k2
en '1! . De

al5

Tij = 2.

Tij = -2.

T
ij = O.

synapswaarde Tij lean drie -.arden aannemen:

k1 k1 k2
als xi = x j en xi

k1 k1 k2
xi = -xj en xi

k1 k1 k2
als of xi = x j en xi

k1 k1 k2
of xi = -xj en xi

Als Tij = 0 zijn i en j

algemeenheid dat x~1

niet verbonden. Stel nu zander verlies van

k2= 1 en Xi = 1. Bet netwerk is dan gespl i tst in

twee groepen neuronen:

Groep 1 Aile neuronen i waarvoor geldt dat:

k1 k2 k1 k2
Xi = 1 en Xi = 1 of Xi = -1 en Xi =-1

Groep 2 Aile neuronen j waarvoor geldt dat:

k1 k2 k1 k2
x j = 1 en x j = -1 of x j = -1 en x j = 1

De synapswaarden binnen een groep kunnen slechts de waarde +2 en -2

B8Jll1e-.en. Groep 1 gedraagt zich al5 een groep waarsan twee 1IB.8.1

dezelfde vector '1! is geleerd en groep 2 gedraagt zich als een groep

waarsan de vectoren '1! en -'1! zijn geleerd. Door aile synapswaarden door

twee te delen is de si tuatie equivalent !let de si tuatie voor k = 1 en

dus is bet gestelde waar. D

Het netwerk !let N neuronen en twee random vectoren zal dus een (~(Y) .D)

pear realiseren dat ongeveer geliJk is san een netwerk met N/2 neuronen en

k=l.

5.3.4 Meerdere random vectorenj k > 2.

Het rate-distorsie gedrag is nu niet eenvoudig analytisch te bepalen. Di t
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komt omdat het niet dUidelijk is wat de stabiele toestanden zijn en hoe hun

attraktiegebieden eruit zien.

Daarom zijn voor N = 8.16.32 en 64 si.ulaties uitgevoerd op een

I.B.M.-compatible P.C. De waarden van k waa~e gesimuleerd Is zijn

k = 1..N/2.N en 2·N.

Voor N =8.16 en 32 is telkens voor ledere k-waarde vijf maal een simulatie

ui tgevoerd. steeds met andere random vectoren. Voor N =64 is voor iedere

k-waarde slechts een simulatie ui tgevoerd. De reden hiervoor is de

rekentijd die voor een komplete set k-waarden In de orde van 100 uur ligt.

AIle simulaties zijn uitgevoerd voor 10.000 woorden.

De resul taten zijn grafisch weergegeven in figuren 5.2 tIm 5.5.

.In.I~•••~.u'.nIO•••~Oft

~C.~".ool•• J • ~C.~".ool.-IJ • O.S

,,( 0 oS) • I

•• 1i ......... I&

Ii = 8Hopfield,

GeHe~en r~~e-dis~orsie pun~en

o.0 o~.':"o:-o......,..-...,...--:o~.:-. ,.:--.......-.....,--,......,.-.-.-----.--zT".,-,-..r--""""--I.....-,.--.-:;::::::.:::;.:::n=--.....,.......-s..;~:...,-,-o-,

o . ,,.

O.U

o.le

0.2'

0.'"

0.S2

0.,.0

0.'"

figuur 5.2 ~(Y) en D punten voor N =8.
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GeHeten r~te-distorsie punt en

0.7.

0.70

0.11

0.52:

0 .• '

o.n

0.%1

0.17

0.0.

0.00
0 .00

Hopofield,

0.17

H = tS

% .11

.ift.i~. ,."'.v,en'••••roft
pC.~" ••• f.&' •• C.~•••• '.-l) • 0.1

tt( 0.1) • 1

•• I .. '.lI.l%

o
I.U 10- l

Ciguur 5.3 "NCY) en D punten voor N = 16.

GeHeten r~te-distorsie punten0 .•

0.7'

0.70

O.ll

0.12

0 ....

0.11

0.%1

0.17

O.Ot

0.00
0 .00

Hopofield,

0."

H = 32

%.11

.'ft.I~. ,e ....v,en.oae .ron

pC.~"••• I.l' •• C.~"••• I.·l) • 0.1

"CO.I) • 1

•• I ...... 11 .....

o
•.1.

Ciguur 5.4 "NCY) en D punten voor N = 32.
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D

~ • J .. J •• S •• U.

~(.~".OOI.l) • PC.~M••• I.·l•• 0 .•

"CO .S) • 1

Ii = fP+Hop~ield,

GeHe~en ra~e-dis~orsie pun~en

O.S2

O.U

0.70

0.7.

o .Ie

0.17

0 .• 7

o .OO,+-___.-""''T'"-~-..__.........- .......-.,......___.,...._"""T'"-~-r_ .........- .......-~:::::;::=::::.~-.,.....-r____:
0.00 0 .• 7 l.H 2.51 ' .• 7 •. J. S .• 110·1

o.~s

0 .• '

£iguur 5.5 'ii{Y) en D punten voor N = 64.

Uit de simulaties blijkt dat het niet -agelijk is om op deze manier een

kleine distorsie te realiseren.

Verder geven de simulaties aanleiding om te veronderstellen dat voor

toenemende N ui teindelijk aIleen het punt H{r) = 0 en D = 1/2 gerealiseerd

Jean worden -.et het Hop£ield netwerk. KcEliece toonde aan dat asymptotisch

Nniet -.eer dan wi llekeurige items stabiel zijn te Eken en dat de
N·Ln N

distorsie vervolgens ongeveer D = 1/2 zal zijn. Uit de simulaties blijkt

dat ook bij het overladen k > N van het Hop£ield netwerk de output
N·Ln N

entropie laag blij£t bij een grote distorsie. De twee resul taten samen

geven aanleiding te veronderstellen dat het Hop£ield netwerk met een

T-matrix die gekonstrueerd is met de uitproduktkonstruktie van k

willekeurige bronwoorden asymptotisch aIleen het punt H{r) =0 en D =1/2

gerealiseerd wordt.
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OTthogonale vectoren; 1 < k < N-l.

Zoals is gebleken is het niet ~elijk om met k random vectoren een hoge

outputentropie te realiseren in kombinatie met een kleine distorsie. Daarom

is gezocht naar sets vectoren die dit weI realiseren.

Het idee ontstond om een set vectoren te zoeken die aIle eigenvectoren van

de T-matrix zijn met positieve eigenwaarde. Deze k eigenvectoren zijn dus

stabiele vectoren. DBarnaast werd gehoopt dat deze konstruktie nog vele

andere extra stabiele toestanden. die zich aIs attraktoren gedragen. zou

opleveren.

Een oplossing voor di t probleem is het gebruik van woorden van gewicht N/2

uit de eerste orde Reed-Muller kode. Een Reed-Muller code heert woordlengte

2
i

• dus de keuze voor N is beperkt. Deze woorden hebben onderling

HaJllningarstand N/2. Obadat hun onderlinge HaJllning afstand N/2 is zijn de

vectoren orthogonaal. DBarmee wordt bedoeld dat hun inprodukt nul is. Het

inprodukt van twee vectoren ~1 en ~2 is gedefinieerd als:

~1 • ~2 _ I
i = l,N

(5.9)

eVoorbeeld 1 orde R.M.-woorden van gewicht N/2 voor N = 8.

~1 = 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1

-1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 + ~3= X

= -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 ~2 + ~3

= 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 ~1 + ~2 + ~3

2
~ = 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

3
~ = 1 -1 1 -1 1 -1 1-1

123en aIle lineaire kombinaties van ~.~ en ~

~4 = -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 ~1 + ~2

~5

~6

7
X
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z.e-a 5.3

A1.s aet de uttprod.uR.tJwnstuktie k. 1 ~ k ~ N-1. 1DOorden utt de eerste

orde R.I. -code een T IKltrtx 1DOrdt geJwn.stueerd. ztJn aU.e k vectoren

etgenvectoren van T aet etgenm.arde N-k.

Bewijs:

Stel k =1. De uitproduktkonstuktie zorgt ervoor dat de vector stabiel

is .et eigenwaarde N-l. AIle synapsen bebben immers het goede teken en

zijn +1 of -1.

Voeg nu een vector toe. De synapswaarden worden dan telkens met een

verhoogd of met een verlaagd. Beschouw nu een neuron op plaats i.

1 2Schrijf de vectoren ~ en X ZOo dat ze op plaats i dezelfde waarde

bebben. Dit kan altijd omdat voor de uitproduktkonstruktie oak altijd

2 1 2
-~ gebruikt leg worden. Omdat ~ en ~ orthogonaal zijn zullen ze

behalve op plaats i nag op N/2 - 1 plaatsen gelijk zijn en op de

overige N/2 plaatsen verschillend zijn. Dit betekent dat de input voor

1neuron i van ~ .et een afgenomen is. Jlaar di t geldt evenzo voor alle

andere neuronen. Dus ~1 is nag steeds eigenvector. ~r nu met

1 2eigenwaarde N - 2. Door de rol van ~ en ~ om te draaien is duidelijk

2dat oak ~ eigenvector is .et eigenwaarde N - 2.

Door op deze .enier telkens een vector toe te voegen wordt duidelijk

dat aIle k vectoren .et 1 ~ k ~ N-l eigenvector zijn .et eigenwaarde

N-k.

Opmerking:

[)

Uiteraard zijn oak aIle geinverteerde k vectoren

eigenvectoren .et eigenwaarde N-k.

Uit LeIlllB 5.3 is duldelijk geworden dat bet aantal stabiele toestanden voor

iedere N mlnstens 2·(N-l) kan zljn. De vraag rijst nu hoe het

rate-dlstorsie gedrag van het netwerk zal zijn. Voor k =1 is de situatie
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bescbreven in 5.3.1. Omdat de vectoren orthogonaal zijn zal bet netwerk

zicb voor k = 2 en N neuronen dezelfde "N{Y) en D geven als een netwerk met

k = 1 en N/2 neuronen.

Voor k = 3 ..N-l zijn voor N = 8 en N = 16 8imulatie8 uitgevoerd. De

resultaten daarvan zijn frafiscb weergegeven in figuren 5.6 en 5.7.

GeHet:en r~t:e-dis:t:ors:ie punt:en

Hopof ie Id RH, Ii = 8 ltd". ir. ,.".",enlose ",.on
0.". P'C.YMa.oOla.) . P'C.yM...... • •• • 0 .•

fl(0 .1) . I

0."0 •• I .. ,.

0.11

0.12

0 .• )

O.'S

0.21

O. I"

0.0'

D
0.00

0,00 0 .• " .... 7" 2.11 ...,. ... I: It 1.2110- 1

tiguur 5.6 GetDeten "N{Y) en D punten voor k ="-1 ortbogonale

vectoren en " =8.
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GeHe'ten r~'te-dis'torsie pun'ten

HOP~ield RH, Ii = 16 _in.ire ••ft.u ••" •••••reft

Pl • .,,,.001811 • • I."".......... • 0 .•
0."

.... 0._1 . 1

0.'0 k • 1 .. U

0.51

0.52

O.H

0.15

o .2~

O. l'

0.0'

D
0.0

_ .a1 10. 10.00 0." 1."" a.51 J .• ' •. n

f'iguur 5.1 Gemeten "N{Y) en D punten voor k = N-1 ortbogonale

vectoren en N = 16.

Het is opvallend dat in dit geval weI degelijk kleinere distorsies met

bogere entropien gerealiseerd worden. AIleen liggen de punten zeer ver van

de R{D) curve. De vraag is nu of deze konstruktie.ethode asymptotiscb de

R{D) curve haalt. Voor k = N-1 is de veronderstelling dat asymptotiscb bet

punt "N{Y) = 1 en D = 0 gerealiseerd wordt. Bet bewijs biervan is nog niet

volledig, omdat bet gebaseerd is op een aanname die niet voor aIle N

bewezen is. Voor 3 ~ k ~ N-2 is bet asymptotiscb gedrag niet bekend.

Vermoeden:

Als k =N-l geldt: It. HN{Y) = 1
n--

Argumentatie

en U. D = O.
fl""IID
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Aanname:

Als k =N-l hebben de elementen van de T-matrix (buiten de

hoof'ddiagonaal) de waarde -l.

Voor N = 4.8.16 is dit nagegaan. Voor andere N is het niet

bewezen. De reden dat verondersteld wordt dat deze aanname geldig

is, is gelegen in het leit dat voor de basisvectoren van de

R.M.-code geen twee plaatsen i en j zijn waarvoor geldt dat voor

aIle basisvectoren xi = xj . Door nu aIle lineaire kombinaties te

nemen zal de synapswaarde telkens de waarde -1 krijgen.

Stel dat de elementen van T de waarde -1 hebben. Nu geldt dat aIle

woorden van gewicht N/2 stabiel zijn en dat aIle andere startvectoren

zullen eindigen in een dichtstbijzijnde stabiele toestand.

Voor verder gegaan lean worden .et de argumentatie zullen eerst twee

Lenma's bewezen worden.

r.e-a 5.4

AU.e ~rden van ge.,tcht 14/2 ztJn stabtet.

Bewijs

AIle neuronen in de een toestand hebben input:

-«N/2 - 1) - N/2) = 1 en zijn stabiel.

AIle neuronen in de .in-een toestand hebben input:

-(N/2 - (N/2 - 1» = -1 en zijn stabiel.

r.e-a 5.5

D

AU.e ~rden van ge.,tcht ongeUJJt 14/2 ztJn tnstabtet en eindigen

in een dichtstbiJziJnde toestand van ge.,icht 14/2.
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BewiJs

Stel een startvector heeft meer dan N/2 enen, nameliJk N/2 + 6.

Dan geldt:

AIle neuronen in de een toestand hebben input:

-((N/2 + 6 -1) - (N/2 - 6» =-2·6 + 1 en ziJn instabiel.

AIle neuronen in de ain-een toestand hebben input:

-((N/2 + 6) - (N/2 - 6 - 1» = -2·6 - 1 en ziJn stabiel.

Dus aIleen de enen veranderen van teken tot er precies N/2 over

ziJn.

Voor een startvector met minder dan N/2 enen geldt een analoge

redenering. Hiermee is het bewiJs gegeven. D

Met behulp van beide LeRma. 's lam de argumentatie afgerond worden.

iOp grond hiervan ziJn D en H(Y) voor aIle N =2 te berekenen.

Asymptotisch is het aantal stabiele toestanden geliJk aan:

[~

Omdat aIle toestanden geliJke waarschiJnliJkheid gebben geldt

asymptotisch dat:

H(Y) =
-1 . J 2 _N

lim N .log(v(....N) ·Z")
N.-

= 1

Het aantal enen van de bronwoorden is asymptotisch normaal verdeeld met

gemiddelde J.t = N/2 en variantie 0
2 = 1/2·N, dus dan geldt:

lim D = O.
N.-

Di t kompleteert de argumentatie biJ het gestelde veJWMMlen.
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5.4 Idee nieuw leeralgoritme.

Naast het zeer eenvoudige genoe.ie leeralgorit-.e is er bet volgende idee

voor een .eer geavanceerd algortime. Dit nieuwe algori~ is gebaseerd op

een vernieuwingsregel en bet love to Front principe.

Ret algoritme werkt als voIgt:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Kies k willekeurige bronrijtjes en nummer ze van 1.. k.

Gebruik deze k rijtjes om .et de uitproduktkonstruktie de

T-matrix te vormen.

Bepaal een drempel a. met 0 ~ a ~ 1.

Bepaal voor iedere ~ de vector in de 1ijst .et minimale

distorsie. d i • tot x.m n -

Als de gemeten distorsie d i ~ a. dan.n
let de vector -.et .ini.ale distorsie boven aan de lijst

en schuif aIle andere een plaats op.

Als de ge-eten distorsie d i > a. dan.n
let X boven aan de lijst. verwijder vector k ui t de

lijst. en schuif aIle andere vectoren een plaats op.

Goto stap 2.

De verwachting van dit nieuwe leeralgorit-.e is clat de lijst met

reprodukties steeds beterwordt en clat bet netwerk dus steeds beter leert.
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De uitwerking van dit idee is ~elijkerwijs een s tar tpunt voor een

vervolgonderzoek.
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6. Niet Hopfield quantizers.

6.1 Inleiding.

In hoofdstuk 5 is het Hopfield netwerk geanalyseerd als quantizers voor de

binaire geheugenloze bron met ge11jke letterwaarschijn11jkheden. De

Hopfield quantizer is echter niet de enig mogelijke quantizer. Om meer

inzicht te krijgen in de overige quantizers die bestaan voor eindige

alfabet bronnen is een literatuur onderzoek verricht. Het resultaat hiervan

was echter minimaal. Hoewel er vele artikelen over quantizatie zijn

geschreven. gaan ze vrijwel uitsluitend over het quantizeren van reeel

tallige komponenten. De enige twee artikelen op het gezochte gebied die

werden gevonden waren een artikel van Quura geti teld Universal Source

Coding of Finite Alphabet Sources [23] en een artikel van Martin getiteld

Universal Source Coding of Finite Alphabet Sources via co.position Classes

[19] Beide artikelen laten zien dat voor een stationaire discrete bron met

onbekende kansverdeling over de letters asymptotisch toch de R(D} curve

gehaald kan worden. Maar het 11 teratuur onderzoek had ten doel het vinden

van bruikbare quantizers voor niet te grote waarden van de bloklengte N. In

dat opzicht beeft bet onderzoek niets bruikbaars opgeleverd.

Na dit onderzoek werd besloten om zelf quantizers te ontwerpen die geschikt

zijn. en vervolgens deze quantizers te beoordelen met bet geformuleerde

.ooel uit hoofdstuk 4. De resul taten van dit onderzoek worden in de

volgende paragrafen besproken.

6.2 Minimum distorsie quantizer.

Stel een quantizer beschikt over een verzameling van k reproduktievectoren

ter lengte N. Het door de bron {xN} gegenereerde woord wordt afgebeeld op
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de reproduktie vector die de kleinste distorsie geeCt. Omdat deze quantizer

de distorsie ainimaliseert gegeven de lijst .et reproduktievectoren. wordt

deze quantizer de minimum distorsie quantizer genoemd. Vertaald naar het

model betekent di t dat de toestand gelijk is san de verzameling

reproduktierijtjes.

De quantizer minimaliseert dus de distorsie bij een gegeven set van

vectoren. In die zin is de quantizer optimaal. Maar het is duidelijk dat de

gemiddelde distorsie aChangt van de gekozen set vectoren. De minimum

distorsie quantizer is net als bet HopCield netwerk niet zelC lerend. maar

lean weI gebruikt worden in een leeroqr;eving. Het probleem is ook voor deze

quantizer dat het niet eenvoudig is om goede leeralgori tmes te vinden.

Net als bij het HopCield netwerk is in eerste instantie onderzoek verricht

.et een zeer eenvoudig leeralgoritme dat als voIgt werkt:

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Kies k willekeurige bronvectoren.

Meet "N(Y) en D.

Evalueer de g.-eten waarden

Om deze quantizer te vergelijken.et bet Hopfield .xlel zijn een aantal

simulaties uitgevoerd voor de binaire gebeugenloze bron .et gelijke

letterwaarschijnlijkheden. De gekozen reproduktie vectoren bestonden uit

willekeurig getrokken bronrijtjes. Voor N =8.16.32 en 64 is telkens voor k

= 1..N/2.N en 2·N IDet 10.000 woorden een simulatie ui tgevoerd. Voor N =
8.16 en 32 is telkens vijC .aal een set van k vectoren gegenereerd. voor N

= 64 slechts eenmaal op grond van rekentijd ovenreging.

De resul taten zijn weergegeven in de figuren 7.1 tot en llet 7.4.
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figuur 7.1 Kini.um distorsie quantizer voor N = 8.
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figuur 7.2 Kini.um distorsie quantizer voor N = 16.
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figuur 7.3 Minimum distorsie quantizer voor N = 32.
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figuur 7.4 Minimum distorsie quantizer voor N =64.
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De simulaties komen overeen .et de verwachting dat asymptotisch bijna

iedere set van willekeurig gekozen reproduktievectoren een punt zeer dicht

bij de R(D) curve zal realiseren.

6.3 Een nieuwe leerregel voor de minimum distorsie guantizer.

Evenals voor het Hopfield netwerk lean ook voor deze quantizer de leerregel

zoals die in hoofdstuk 5 is genoemd worden gebruikt. De leerregel geeft een

aanpassingsregel voor de k vectoren gebaseerd op het Move to Front principe

samen met een vernieuwingskri terium. De regel is volledig beschreven in

hoofdstuk 5 en zal hier niet herhaald worden.

6.4 Een idee yoor een universele quantizer.

Gebaseerd op de leerregel van 6.3 is een geheel ander systeem bedacht. Di t

systeem werkt als voIgt:

Neem een 11jst .et aIle ~ -.;e11jke binaire bronwoorden. NUJIIDer de woorden

van 1 tot en.et~. Leg nu een logaritmische code langs deze 11jst. Dat

lean bijvoorbeeld op de volgende .utier:

Deel de lijst op in groepjes ter grootte 2i • dus {1}.{2.3}.{4.5.6.7} ...

Geef deze groepjes een prefix van i nullen gevolgd door een een. Binnen een

groepje zijn dan DOg i bits nodig a- de elementen binnen een groep te

onderscheiden. Dus di t schema kodeert een woord op plaats j .et

1 + 2- Llog jJ bits. Dit schema lean DOg verbeterd worden door de prefixen

.et hetzelfde schema opnieuw te coderen. Na een extra .lag wordt pleats j

gecodeerd met L(J) = 1 + Llog jJ + 2-Llog(1 + log j)J bits. Bet algoritme

voor wat genoemd zal worden de L + a-D quantizer luidt nu alB voIgt:



Stap 0:

Stap 1:

Stap 3:

Stap 4:
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Kies een a ) O.

iKodeer een nieuwe inputvector ~ als voIgt:

-1 j i
Bepaal het getal j ui t de l1jst waarvoor If -L(j} + d(~.~}

.inimaal is over aIle j.

De output van de quantizer is de integer representatie voor

plaats j.

Pas de lijst san door element j uit de lijst op plaats 1 te

zetten en aIle andere elementen een plaats te laten

opschuiven. bet zogenaamde Kove To Front algori tIDe dat

beschreven is in ([2])

Qndat de ontvanger over een identieke l1jst beschikt al5 de encoder. zal de

ontvanger als hij integer j ontvangt de reproduktie in de lijst kunnen

opzoeken. Het idee achter het algori tme is bet fei t dat door variatie van

de parameter a de distorsie beinvloedt kan worden. Een grote a zal leiden

tot een kleine distorsie en een kleine a zal leiden tot een grote

distorsie. Het Move to front algorit.e is het leeralgoritme g uit het

.ooel. De bedoel1ng is dat uiteinde11 jk de veel gebruikte

reproduktievectoren baven san de l1jst komen.

6.5 Simulatie nieuwe quantizer.

Om een idee te krijgen van de perfor.ance is een simulatie uitgevoerd voor

de volgende afgeleide vorm:

Kies If = 16 en neem een l1jst .et 14 reproduktievectoren. De vectoren

worden ingedeeld in viergroepen {I}. {2.3}. {4.5.6.7} en

{8.9.10.11.12.13.14}. De integers die de vectoren representeren kregen elk

een prefix van respektievelijk 1. 01. 001 en 000. gevolgd door een suffix
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van Llog iJ bits.

Tevens was het lIIOgelijk om een nieuwe reproduktie san de lijst toe te

voegen in plaats van mmmer 14 in de lijst. IlBartoe werd de volgende

integerkodering gebruikt voor een nieuw woord. Eerst werd de

integerrepresentatie van element 15 overgezonden, gevolgd door de N bits

van de nieuwe reproduktie. Voor N = 16 betekent di t dat voor een nieuw

woord geldt dat L = 3 + 4 + 16 = 23. o.dat dan uiteraard de distorsie nul

is, geldt dus dat voor een nieuw woord L + aon =23. Bet algoritme werkt nu

verder volgens het in paragraaf 6.4 besproken principe.

De resultaten van deze simulatie zijn weergegeven in figuur 1.5.

~eHeten r~te-distorsie punten, u~r. pre.

Uniuersele encoder, ~I~~ 0.25 - 5
.i~.ir • • efteu,eft'••••reft
~C.~"••OI.I) • pc.~"••• t.·I) • 0 .•

IHO.S) • I

o .•~

0.1

0.~1

0.112

0.~2

o.'~

0.21

o.'~

o.~~

o .o~,:"""""""__":"""" "",,,,,,,,_,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,"",,,,, .....,.=::;::=:;;-~,....__,,:D!...._
0.00 0.0' 1.'~ 1.~1 ~.~, ~.~. 11.1110. 1

figuur 1.5 Simulatie L + aon quantizer voor N =16.

De meetpunten geven voldoende sanleiding om deze quantizer in een volgend

onderzoek nader te analyseren.
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7. Konklusles.

7.1 Hopfleld netwerk.

Het onderzoek heeft. omdat het -agelljk bleek de begrlppen assoclatlvltelt.

leren en geheugen ul t de drukken In kwantt tatleve grootheden. geleid tot

een verdleplng van het Inzleht In het Hopfteld netwerk en de speeiflek

genoemde begrlppen.

Een konklusle die onmiddellljk ult het onderzoek voIgt 15 het felt dat het

Hopfteld netwerk nlet zelf leert. Het lean weI worden gebrulkt In een

leeromgevlng. maar slechts onder supervlsle van een leeralgorltme.

Omdat deze leeralgorltmes moellljk te ontwerpen zljn Is In eerste Instantle

onderzoek gedaan naar een eenvoudlg leeralgorltme waarln k veetoren met de

ultproduktkonstruktle de T-matrlx vormen.

Voor de blnalre geheugenloze bron met gelljke letterwaarsehljnlljkheden

zljn twee versehillende gevallen onderzocht. Ten eerste k willekeurig

getrokken bronrljtjes en ten tweede k vectoren ult de eerste orde

Reed-Jluller kode.

Ul t het eerste onderzoek bleek bet volgende:

Voor k = 1 bleek bet Hopfteld netwerk de rulate IlOO1 op te delen en

scheelde bet gedrag asymptottsch slechts een faktor ... met de R(D) curve.

Voor k = 2 bleek er sprake te zljn van een spH tslng van het netwerk In

twee netwerken die deh leder gedragen alsof k = 1.

Voor k ~ 3 bleek dat asymptotlseh een klelne dlstorsle nlet gereallseerd

wordt door bet netwerk. De venrachttng is dat de distorsle asymptottseh

nlet veel klelner zal zljn dan 1/2.

Oat betekent dat deze leerregel In de prakttjk dus helaas beperkt

toepasbaar is.

Utt het onderzoek naar de toepasslng van k woorden utt de eerste orde
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Reed-Muller kode bleek dat nu wei kleine distorsies gerealiseerd werden. al

bleel de entropie "N(N) relatiel boog. Voor k = N-1 werd zells aannemelijk

gemaakt (bijna bewezen) dat asymptotiscb "N(Y) =1 en D =0 gereal iseerd

wordt.

Naast bet eenvoudige leeralgoritme is een .eer geavanceerd algoritme

genoemd. Dit algoritme zal in de loop der tijd de verzameling k vectoren

telkens 881'lpassen. Het idee is een kombinatie van bet Move to Front

algori tme en een vernieuwingsregel. Dit leeralgoritme is in bet kader van

dit onderzoek niet verder uitgewerkt.

Voor de goede orde zij nogmaals opgemerkt dat bet netwerk ook bescbikt over

distributieve eigenschappen die in andere toepassingen misscbien van groot

belang zijn • .ear in dit verslag niet kwantitatiel geanalyseerd is.

7.2 Andere guantizers.

De minimum distorsie quantizer heelt een goed rate-distorsie gedrag. Het

enige nadeel is de benodigde gebeugenruimte die voor toenemende N en bij

kleine gewenste distorsie .nel erg groot zal worden.

Voor deze niet Hoplield quantizers is eveneen een nieuwe leerregel

ontworpen. Deze nieuwe regel ~t eerst nader worden ui tgewerkt. .ear kan

dan zower worden toegepast in de minimum distorsie quantizer als in de

nieuwe ontworpen L + a·D quantizer.

J.l~~'~;t
7.3 Vergeliiking Hoplield guantizer .et minimum &INIUpd auantizer.

In de figuren 7.1 tot en .et 7.4 zijn de gemeten punten voor bet Hopfield

netwerk vergeleken met de .eetpunten voor de minimum alstand quantizer.
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figuur 1.2 Vergelijking Hopfield netwerk met minimum distorsie

quantizer, voor N = 16.
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figuur 7.3 Vergelijking Hopfield netwerk met minimum distorsie

quantizer. voor N =32.

figuur 7.4 Vergelijking Hopfield netwerk met minimum distorsie

quantizer. voor N =64.
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Hieruit blijk zeer duidelijk dat de gemeten punten van bet Hopfield netwerk

veel ongunstiger zijn dan de gemeten punten voor de minimum distorsie

quantizer. Dus bet associatieve gedrag van de .inimum distorsie quantizer

is beter dan dat van bet Hopfield netwerk.

1.4 Evaluatie van bet model.

Met bet .adel is bet .agelijk gebleken a. de begrippen associativiteit.

leren en gebeugen kwanti tatief te onderzoeken. De kracbt van bet JDOdel is

gelegen in de scbeiding van bovengenoemde funkties. Dat betekent dat de

funkties van een netwerk dat geanalyseerd wordt met bet JDOdel als bet ware

uit elkaar getrokken worden. Dit beeft tot gevolg dat ze dan zorgvuldig

geanalyseerd kunnen worden.

1.5 Ideeen voor verder onderzoek.

Het analyseren van de nieuwe leeralgorit.es die gebaseerd zijn op een

vernieuwingsgedacbte gekombineerd .et een Move to Front principe

Onderzoek naar bet gedrag voor andere bronnen. Daarbij pat de aandacbt

in eerste instantie ui t naar gebeugenloze bronnen .et ongel ijke

letterwaarscbijnlijkheden.

Een interessant aspekt daarvan is bet fei t dat de reproduktieverdel ing

voor 0 < D < q verscbilt van de bronverdeling

Onderzoek naar bet kwantitatief bescbrijven van distrlbutiviteit.
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