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Resumo

O uso de redes neurais na solução de problemas é bastante atrativa pois suas

características possibilitam desempenho superior ao de métodos convencionais [1].

Dentre os diferentes modelos de redes neurais, o modelo de Hopfield apresenta

uma grande importância histórica nesse campo. Neste trabalho estudaremos o

problema da capacidade de reconhecimento em uma rede de Hopfield utilizando

técnicas de análise de tamanho finito. Vamos comparar os resultados obtidos por

diferentes métodos com o intuito de obter o valor de 𝛼𝑐, o ponto onde a rede passa

por uma transição de fase. Para isso utilizaremos simulações computacionais de

redes de Hopfield.

Palavras-chave: Modelo de Hopfield, Análise de tamanho finito, Capacidade de

reconhecimento



Abstract

The use of neural networks in problem solution is quite attractive because its

characteristics enable superior performance than the conventional methods [1].

Among the different models of neural networks, the Hopfield model has a great

historic importance in this field. In this work we will study the capacity problem

of a Hopfield network by using finite-size analysis. We will compare the results

obtained by different methods to find the value of 𝛼𝑐, the point where the network

undergoes a phase transition. For this we will use computational simulations of

Hopfield networks.

Keywords: Hopfield model, Finite-size analysis, storage capacity
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Introdução

Na atualidade, computadores exercem um papel importantíssimo na vida do

homem, seria até difícil imaginar o mundo sem essas máquinas. No entanto,

apesar dos computadores atuais conseguirem desempenhar diversas tarefas que não

poderiam ser realizadas manualmente pelo homem, ainda há tarefas que o homem

consegue realizar em segundos e que para o computador seria difícil. Uma delas

inclui o reconhecimento de informações a partir de dados parciais; Por exemplo,

um homem ao chegar em casa consegue reconhecer sua esposa mesmo que ela tenha

cortado o cabelo e se maquiado estando assim diferente de quando o homem saiu

de casa, enquanto um computador só reconhece exatamente aquela informação

que está armazenada em seus arquivos.

Há algum tempo, com o intuito de criar máquinas que imitem as habilidades de

sistemas neurais reais surgiu um campo de pesquisa conhecido como Inteligência

Artificial (IA) que busca meios computacionais que simulem a nossa capacidade

de pensar, isto é, busca desenvolver computadores que sejam capazes de encon-

trar novas soluções para os problemas que lhe são apresentados baseados no seu

conhecimento prévio. Uma das ferramentas necessárias ao desenvolvimento desse

campo de pesquisa são as Redes Neurais Artificiais (RNA) que são sistemas de

computação baseados na conexão entre unidades de processamento simples. Essas

redes são inspiradas no funcionamento e na estrutura do sistema neuronal de seres
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vivos. O estudo das RNA consiste em tentar entender como as conexões entre os

neurônios (unidades básicas de uma rede neural) fazem com que o cérebro seja

capaz de lidar com as informações que recebe do meio externo.

Como veremos ao longo deste texto, vários modelos de RNA foram propostos

e estudados, mas trataremos com um pouco mais de detalhes aqui o modelo de

Hopfield. O modelo de redes neurais proposto por J.J. Hopfield [2] foi muito

importante na área da inteligência artificial, pois introduziu uma relação entre as

teorias de redes neurais e sistemas físicos. Essa analogia abriu espaço para que

vários físicos estudassem as propriedades associadas às redes neurais, bem como

suas limitações e aplicações.

O presente trabalho é um estudo de um problema que, de tempos em tempos,

volta à tona no estudo das redes neurais, sobretudo no modelo de Hopfield; A

questão da capacidade de reconhecimento de uma rede. Neste trabalho vamos

analisar métodos que permitem fazer extrapolações para encontrar o ponto onde a

rede passa de um regime em que é capaz de reconhecer padrões para um regime em

que não há reconhecimento. Para isso, vamos descrever características gerais das

RNA inspiradas em sistemas neurais reais e associá-las à grandezas físicas mensu-

ráveis para obter resultados que permitam compreender de forma quantitativa o

comportamento das RNA. Vamos também associar aquela mudança no regime da

rede com uma transição de fase, o que permite utilizar técnicas já conhecidas do

estudo de transições de fases nas RNA para obter o ponto onde ocorre a transição.

A dissertação aqui apresentada está organizada da seguinte forma:

No primeiro capítulo apresentamos as principais características das RNA e do

modelo utilizado neste estudo: o modelo de Hopfield. Neste capítulo apresentamos

um breve histórico das teorias que levaram ao modelo de Hopfield, definimos as

principais grandezas utilizadas para descrever o comportamento de uma RNA,

2



bem como os fatores que influenciam na capacidade de reconhecimento.

No segundo capítulo apresentamos as técnicas utilizadas para estudar o prob-

lema da capacidade de reconhecimento. Essas técnicas envolvem Análises de

tamanho finito, que permitem a extrapolação do tamanho da rede para a obtenção

dessa transição de fase no limite termodinâmico. Neste capítulo apresentamos

também os resultados obtidos através da utilização de cada técnica.

Em seguida apresentamos as conclusões obtidas deste estudo.
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Capítulo 1

Redes Neurais Artificiais

“Saber muito não lhe torna

inteligente. A inteligência se

traduz na forma que você recolhe,

julga, maneja e, sobretudo, onde e

como aplica esta informação”.

Carl Sagan

1.1 As RNA e seus elementos

O cérebro humano é capaz de armazenar informações, bem como, baseado

em conhecimentos anteriores, relacioná-las e interpretá-las [1]. Essa capacidade

vem da interação entre os cerca de 1011 neurônios contidos no cérebro, onde cada

um se comunica com milhares de outros neurônios contínua e paralelamente. Os

detalhes de como essas funções são realizadas são inumeráveis e até agora não

são completamente conhecidos [2], no entanto a estrutura fisiológica básica do

sistema neuronal já é conhecida e serve como base para a modelagem de tais

sistemas. Antes de podermos estudar as propriedades das RNA é necessário definir

mais precisamente uma Rede Neural e também os elementos que a constituem.
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Essas definições serão importantes para que se possa compreender melhor alguns

aspectos que serão tratados posteriormente neste trabalho.

“RNAs são sistemas distribuídos em paralelo, compostos por unidades de pro-

cessamento simples que calculam determinadas funções matemáticas.” [1]. As

unidades de processamento de uma RNA são os neurônios que possuem um grande

número de conexões entre eles. Essas conexões são chamadas de conexões sináp-

ticas ou, simplesmente, sinapses e estão associadas a pesos que servem para pon-

derar a entrada de um estímulo recebido por cada neurônio.

Para compreender o funcionamento de uma RNA, se torna apropriado um

estudo sobre as principais características dos elementos fundamentais das redes:

os neurônios.

Os neurônios são as células mais complexas do corpo humano e são divididos

em três partes: o Corpo Celular, os Dendritos e o Axônio. Cada uma dessas

partes possui uma função específica e as diferenças entre os neurônios e as demais

células é que permitem ao neurônio funcionar como uma unidade de processamento

de sinais. Na figura 1.1 é possível identificar as principais partes de um neurônio

biológico. O corpo celular é responsável pelo processamento dos sinais que chegam

até o neurônio e pela geração de novos impulsos. Esses impulsos são transmitidos

através do axônio levando a informação até os dendritos dos neurônios conectados

a ele. Dessa forma, podemos dizer que os axônios são a saída de um neurônio

e os dendritos são a entrada. As sinapses são as conexões entre o axônio de um

neurônio e o dendrito de outro.

O objeto principal deste estudo são as RNA, que possuem como elementos

fundamentais os neurônios artificiais. As propriedades dos neurônios biológicos

inspiraram o neuroanatomista Warren S. McCulloch e o matemático Walter H.

Pitts em 1943 a imaginar um modelo de neurônio artificial [3].
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Figura 1.1: Modelo de um neurônio biológico e suas partes.

Esse modelo descrito por McCulloch e Pitts (MCP) pode ser considerado como

o ínicio das teorias de RNA. No artigo, eles descrevem matematicamente um mod-

elo para o neurônio. Nesse modelo o neurônio é um dispositivo binário, no sentido

que sua saída é do tipo “tudo-ou-nada”. Assim, o estado de um neurônio num de-

terminado instante será: ele está ou não disparando um pulso. Essa representação

apresenta uma grande vantagem do ponto de vista computacional, cada neurônio

pode ser representado por uma variável binária (0 ou 1, VERDADEIRO ou FALSO

etc). O que determina se ele dispara ou não uma sinapse é a soma ponderada dos

sinais vindos de todas as suas entradas (dendritos), sinapses excitatórias ou in-

ibitórias são somadas (ou subtraídas) de acordo com pesos sinápticos definidos

durante a aprendizagem. Se essa soma exceder um certo limiar o neurônio dispara

uma sinapse, caso contrário ele não dispara. Resumidamente podemos descrever

o funcionamento de um neurônio artificial (figura 1.2) da seguinte maneira:

1. O neurônio recebe os sinais provenientes dos neurônios pré-sinápticos;

2. Os sinais são ponderados no interior do corpo celular;

3. Se a soma dos sinais de entrada for superior a um certo limiar, o neurônio

dispara uma nova sinapse.

As entradas do neurônio 𝑖 são os impulsos vindos dos axônios de todos os
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Figura 1.2: Esquema de funcionamento do neurônio artificial de McCulloch e
Pitts. 𝐽𝑖𝑗 são as eficácias sinápticas que chegam ao neurônio i. ℎ𝑖 é o potencial
pós-sináptico que será comparado a um limiar definindo se o neurônio i disparará
(ou não) um impulso.

neurônios ligados a seus dendritos, e a cada uma delas está associado um parâmetro

𝐽𝑖𝑗 denominado eficácia sináptica. Este parâmetro determina o quanto será adi-

cionado ao soma do neurônio 𝑖 se o neurônio 𝑗 estiver ativado. Se 𝐽𝑖𝑗 = 0 então

os neurônios 𝑖 e 𝑗 não estão conectados. A soma das entradas ponderadas pelo

parâmetro 𝐽𝑖𝑗 determinam o Potencial Pós-Sináptico (PPS) ℎ𝑖, que pode ser es-

crito na forma:

ℎ𝑖 =
𝑁∑︁
𝑗=1

𝐽𝑖𝑗𝜎𝑗 (1.1)

A função 𝐹 (ℎ𝑖) é a função que define se o neurônio dispara (ou não), ela é uma
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função do tipo Heaviside com um limiar 𝜃𝑖.

𝐹 (ℎ𝑖) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
1, ℎ𝑖 > 𝜃𝑖

0, ℎ𝑖 < 𝜃𝑖

(1.2)

O trabalho de McCulloch e Pitts se concentra na descrição do neurônio arti-

ficial e em suas capacidades computacionais, deixando de lado técnicas de apren-

dizado. Somente em 1949 o psicólogo Donald O. Hebb propõe uma teoria para o

aprendizado baseado no reforço das ligações sinápticas entre neurônios excitados.

Segundo Hebb o aprendizado se dá através do ajuste dos pesos sinápticos. Assim,

cada vez que uma nova informação é adicionada à memória, os pesos sinápticos

(matriz J) são levemente modificados para incluir essa nova informação. Quando

dois neurônios tendem a estar no mesmo estado (disparando ou não) simultane-

amente a eficácia sináptica entre eles se torna mais positiva. Se, por outro lado,

dois neurônios tendem a estar em estados opostos mais negativa será a eficácia

sináptica entre eles.

Por trás das ideias de Hebb está um conceito muito importante para a teoria de

RNA, o de que não é o estado particular de cada neurônio que define as memórias,

mas as interconexões entre eles.

O estado de uma RNA é definido pelo conjunto que representa os estados

individuais de cada neurônio, ou seja, se uma rede contém𝑁 neurônios, o estado da

rede é representado pelo vetor N-dimensional no qual cada componente representa

o estado de um neurônio dessa rede. Uma memória é um padrão de atividade

desses neurônios que foi armazenado pela rede, e esta deve ser capaz de recuperar

esse padrão quando um estímulo parecido com esse padrão for dado como entrada

para a rede. As memórias estão associados a pontos fixos da dinâmica do sistema.
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Os neurônios possuem apenas dois estados possíveis, conforme visto anteriormente,

portanto há 2𝑁 padrões de ativação diferentes que essa rede pode ter.

1.2 Breve histórico das teorias de Redes Neurais

O artigo original de McCulloch e Pitts [3], como dito anteriormente, enfocou-

se na descrição do neurônio e suas capacidades como unidade de processamento,

com exemplos de topologias capazes de realizar operações booleanas. O objetivo,

porém, da IA é construir dispositivos capazes de aprender baseados naquilo que

lhes é apresentado. Com esse intuito, Frank Rosenblatt, um cientista da com-

putação, propõe em 1957 o Perceptron, usado inicialmente para o reconhecimento

de caracteres. O Perceptron surge como uma extensão ao modelo de neurônio

formal de MCP, sendo capaz de realizar tarefas com uma complexidade maior do

que simples operações lógicas, sobretudo categorizar.

O Perceptron foi o primeiro modelo de RNA e foi através dele que o con-

ceito de aprendizado foi incorporado às RNA. O modelo era constituído por três

tipos de unidades básicas: as unidades de entrada ou sensoriais, as unidades in-

termediárias ou associativas e as unidades de saída ou de resposta. As unidades

básicas de processamento eram os neurônios artificiais de MCP e tinha uma regra

de aprendizado baseada na teoria de Hebb. Apesar de ter três camadas, apenas a

camada de resposta é adaptativa, isto é, tem os pesos sinápticos ajustados durante

o aprendizado, por isso esse modelo ficou conhecido como perceptron de camada

única (single-layer percpetron do original em inglês). Nos anos seguintes muitos

pesquisadores de IA estudaram o modelo, e Rosenblatt provou que o algoritmo de

aprendizado do Perceptron permite encontrar, sempre, um conjunto de pesos que

classifique corretamente os vetores de entrada. Esta prova ficou conhecida como
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o Teorema da convergência do Perceptron.

Poucos anos depois, em 1969, Marvin Minsky, um cientista americano do

campo da IA, junto com Seymour Papert, um matemático sulafricano, publicaram

o livro “Perceptrons: an introduction to computational geometry”, onde criticavam

as limitações do perceptron e chegaram à conclusão da pouca utilidade do dis-

positivo na solução de problemas mais complexos. Mostraram que utilizando o

perceptron só seria possível resolver problemas de classificação nos casos em que

as classes fossem linearmente separáveis, ou seja, problemas cuja solução pode ser

obtida dividindo-se o espaço de entrada em duas regiões através de uma reta, no

caso bidimensional, ou através de um plano no caso tridimensional. As criticas

ao perceptron tiveram um efeito destruidor. As teorias conexionistas que estavam

por trás do perceptron ficaram esquecidas e durante, praticamente, uma década

nenhum pesquisador se interessava na área.

Se, no entanto, algumas modificações forem realizadas no perceptron, novas

portas podem se abrir. Uma delas é, por exemplo, ter as N unidades de en-

trada conectadas a variás unidades de processamento, com eficácias sinápticas

que podem variar dependendo da conexão, conforme mostra a figura 1.3. Essa

modificação permite classificar elementos de um espaço de 2𝑁 entradas em um

conjunto de 2𝑄 classes diferentes, expandindo a ideia original que permitia sepa-

rar um conjunto de entradas em duas classes apenas. Esse dispositivo passou a

ser conhecido como o Multi-Perceptron. Apesar do Multi-Perceptron apresentar

vantagens sobre o Perceptron simples, sua concepção carregava o espírito original

do Perceptron, portanto levava também suas limitações.

No modelo do Multi-Perceptron, assim como no próprio Perceptron, os impul-

sos se propagam em um único sentido. Esse tipo de topologia de rede é chamada

feedforward, em que a saída não pode ser usada como entrada novamente. Um
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Figura 1.3: Uma modificação simples que pode projetar 2𝑁 possíveis entradas num
espaço de 2𝑄 saídas.

salto na evolução das teorias de RNA se dá quando uma topologia do tipo feed-

back é proposta. Nesse tipo de topologia, os axônios dos neurônios da camada de

saída estão ligados aos dendritos dos neurônios da camada anterior, permitindo a

formação de ciclos. Quando isso ocorre, é preciso levar em conta que há um tempo

desde que os neurônios recebem os sinais vindos da camada anterior até que a in-

formação seja processada e suas saídas possam servir como entrada. Considere um

conjunto de entradas num dado instante 𝑡 que podemos denotar por 𝜎𝑖(𝑡), então

um certo tempo depois (1-2 ms) a saída se tornará a entrada que denotaremos por

𝜎𝑖(𝑡 + 1). Essa dinâmica pode ser descrita por uma reinterpretação da equação

1.1 e da saída como resultado da avaliação da função 𝐹 (ℎ𝑖) da equação 1.2.

𝜎𝑖(𝑡+ 1) = 𝐹 (ℎ𝑖(𝑡+ 1)− 𝜃𝑖), (1.3)

onde 𝐹 (𝑥) vale 1 ou 0 dependendo do sinal de x, e

ℎ𝑖(𝑡+ 1) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝐽𝑖𝑗𝜎𝑗(𝑡) (1.4)
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Essa dinâmica, porém, leva a uma questão: quando esse ciclo entrada-saída-

entrada deve cessar? Nesse ponto, um novo conceito se torna muito importante;

o conceito de atrator. Uma vez que certa configuração se repete, esta se repetirá

indefinidamente, servindo, portanto, como um critério de parada para o ciclo de

repetição da dinâmica.

Em 1982, J.J. Hopfield publica um artigo [2] em que associa esses atratores

às configurações que minimizam a energia dada por um Hamiltoniano em que o

estado de cada neurônio é descrito em analogia com o spin de um modelo de Ising.

Essa analogia permite o uso de ferramentas da Mecânica Estatística no estudo das

RNA, além de reacender o interesse dos pesquisadores de IA que havia diminuido

após as críticas de Minsky e Papert ao Perceptron.

1.3 O modelo de Hopfield

Ao longo desse trabalho trataremos dos detalhes deste modelo, que possui

grande importância histórica no estudo das RNA pois foi a partir da sua criação

que os olhos dos pesquisadores se voltaram novamente ao estudo das RNA, após

as críticas de Minsky e Papert citadas anteriormente. Na década de 80 muitos

trabalhos foram publicados estudando os detalhes e as limitações do modelo pro-

posto por Hopfield [4, 5, 6, 7, 8]. Muitos desses trabalhos eram de físicos, uma

vez que Hopfield usou em seu modelo uma analogia do sistema neuronal com um

modelo que vinha sendo bastante estudado na época: o vidro de spin. O modelo

de vidro de spin possuia na época duas soluções bem conhecidas, propostas alguns

anos antes (1975), uma para interações de curto alcance proposta por Edwards e

Anderson [9] e outra para interações de longo alcance proposta por Sherrington e

Kirkpatrick [10].
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O objetivo de Hopfield era buscar sistemas constituídos de muitos elementos

simples a partir dos quais pudessem emergir propriedades coletivas, onde não é o

estado de cada componente que importa mas o estado do conjuto, pois é assim o

funcionamento de um sistema neural real. Hopfield afirma que há sistemas físicos

cujo comportamento pode ser usado como uma memória de conteúdo endereçável

geral (MCEG). Uma MCEG deve ser capaz de recuperar uma informação ar-

mazenada (memória) a partir de uma informação parcial suficiente, capaz tam-

bém de lidar com erros na informação. Para que um sistema físico seja considerado

como uma MCEG é necessário que a sua dinâmica no espaço de fases seja dom-

inada por um conjunto de atratores e que um conjunto de estados qualquer do

sistema possa ser transformado nos atratores do sistema [2].

Considere um conjunto de 𝑁 neurônios binários, como no modelo de McCul-

loch e Pitts, ou seja, neurônios cujos únicos estados possíveis são: disparando ou

não uma sinapse. Os estados desses neurônios podem ser representados por qual-

quer conjunto de valores binários mutuamente excludentes (±1,1 ou 0, etc). Aqui

usaremos a seguinte notação para o estado de um neurônio 𝑖 qualquer: 𝑆𝑖 = {±1}.

Esses neurônios serão as unidades processadoras da rede, cujo comportamento co-

letivo é o que nos interessa. Para representar a intensidade das sinapses entre

dois neurônios quaisquer teremos uma matriz J, cada elemento 𝐽𝑖𝑗 dessa matriz

indica a intensidade da interação sináptica entre os neurônios 𝑖 e 𝑗. Dessa maneira,

temos que neurônios não conectados entre si possuem 𝐽𝑖𝑗 = 0. Caso o valor de 𝐽𝑖𝑗

seja positivo, isso indica que os neurônios 𝑖 e 𝑗 tendem a estar no mesmo estado

simultaneamente, enquanto os valores negativos de 𝐽𝑖𝑗 indicam que os elementos

em questão tendem a estar em estados opostos num determinado instante, como

na descrição do modelo de neurônio de McCulloch e Pitts na seção 1.2. A analo-

gia com o vidro de spin deve-se, pricipalmente, ao grande número de mínimos
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de energia que esse sistema apresenta [11]. Mínimos cujas configurações são os

atratores da dinâmica, característica desejável para a construção de uma MCEG.

Nessa analogia, os neurônios são como spins no modelo de Ising. Dessa forma,

podemos escrever o Hamiltoniano do sistema:

ℋ = −1

2

∑︁
𝑖 ̸=𝑗

𝐽𝑖𝑗𝑆𝑖𝑆𝑗 (1.5)

No caso do vidro de spin, os valores de 𝐽𝑖𝑗 são aleatórios, gerando configurações

que são mínimos, ao menos locais, da energia nos quais o sistema pode ficar preso

por um longo tempo, ou seja, o sistema é atraído para esse mínimo. A figura

1.4 mostra uma possível configuração do espaço de fases para um sistema como

esse. Tal efeito, como discutido anteriormente, é desejável para que se possa

construir uma MCEG. No entanto, no caso da construção de uma Rede Neural

precisamos que os mínimos de energia sejam exatamente as configurações que

queremos memorizar, e não configurações aleatórias. Para resolver esse problema

lançamos mão de uma modificação em relação ao vidro de spin; Os valores de 𝐽𝑖𝑗

são ajustados de maneira que as configurações que se deseja memorizar sejam os

mínimos de energia do Hamiltoniano.

Considere que se queira armazenar um conjunto de 𝑝 memórias, ou seja, 𝑝

diferentes configurações da rede. Cada uma dessas configurações pode ser repre-

sentada por um vetor N-dimensional
−→
𝜉 𝜇, onde o índice 𝜇 pode assumir valores de

1 até 𝑝 indicando as diferentes memórias armazenadas. O estado de cada neurônio

𝑖 das memórias será representado por 𝜉𝜇𝑖 = {±1}. Para, definitivamente, trans-

formar cada vetor
−→
𝜉 em uma memória, ou mínimo de ℋ, é necessário escolher

os valores de 𝐽𝑖𝑗 adequados. Essa escolha não deve ser aleatória (como no vidro

de spin), nem por tentativas. O ajuste das eficácias sinápticas é feito levando em
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Figura 1.4: Nesse gráfico cada ponto no eixo horizontal representa uma configu-
ração possível do sistema. Os pontos A, B e C são configurações nas quais a energia
é um mínimo. Então essas configurações representam os atratores do sistema.

consideração a regra de Hebb [12] para o aprendizado. De acordo com esta regra,

neurônios que possuem o mesmo estado simultaneamente tem suas sinapses forta-

lecidas. Assim, se 𝜉𝜇𝑖 = 𝜉𝜇𝑗 , devemos incrementar o valor de 𝐽𝑖𝑗. Por outro lado,

se 𝜉𝜇𝑖 ̸= 𝜉𝜇𝑗 , devemos decrementar o valor de 𝐽𝑖𝑗, representando o enfraquecimento

da sinapse entre aqueles dois neurônios. Como os valores de 𝜉𝜇𝑖 só podem ser ±1,

essa regra pode ser descrita matematicamente pela seguinte equação:

𝐽𝑖𝑗 =
1

𝑁

𝑝∑︁
𝜇=1

𝜉𝜇𝑖 𝜉
𝜇
𝑗 , 𝐽𝑖𝑖 = 0, (1.6)

onde 𝑝 indica o número de padrões armazenados pela rede. Os zeros na diagonal

principal indicam que os neurônios não costumam a agir sobre eles mesmos. Além

disso, toda dinâmica é realizada mantendo os valores de J constantes.

Ao longo desse trabalho assumiremos algumas hipóteses que simplificam a
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modelagem do problema. Essas hipóteses estão destacadas a seguir:

� Conectividade Total → significa que todos os neurônios estão conectados

entre si, isto é, cada um dos 𝑁 neurônios pode receber sinais de todos os

outros, da mesma maneira que pode enviar sinais a estes.

� Conectividade Simétrica → significa que a intensidade da eficácia sináp-

tica no envio de um sinal do neurônio 𝑗 para o neurônio 𝑖 é igual a essa

intensidade no envio de um sinal de 𝑖 para 𝑗, ou seja 𝐽𝑖𝑗 = 𝐽𝑗𝑖. Embora essa

restrição não tenha justificativa biológica, torna o problema mais tratável.

A dinâmica descrita anteriormente também se aplica ao modelo de Hopfield,

isto é, cada neurônio recebe os sinais provenientes dos outros neurônios e então

decide se dispara ou não uma sinapse. O estado de um neurônio num instante

de tempo depende do sinal do PPS (ℎ𝑖 =
∑︀

𝑗 𝐽𝑖𝑗𝑆𝑗(𝑡)) no instante de tempo

exatamente anterior.

𝑆𝑖(𝑡+ 1) = 𝑠𝑔𝑛(ℎ𝑖(𝑡)) (1.7)

Essa dinâmica pode ser realizada de duas maneiras distintas: assíncrona ou

síncronamente. Na dinâmica assíncrona cada neurônio verificado é atualizado in-

stantaneamente e o PPS para o próximo neurônio a ser verificado já é calculado

levando em conta essa modificação. Em geral, nessa dinâmica, os neurônios não

são verificados sequencialmente, mas são escolhidos ao acaso e quando um número

N de neurônios tiver sido verificados define-se, então um passo de tempo. Já na

dinâmica síncrona, todos os neurônios são verificados sequencialmente mas não

são atualizados. Só depois que todos forem verificados é que eles são atualizados

de uma só vez. Em seu artigo Hopfield propõe que a dinâmica seja assíncrona, no

entanto Little havia suposto antes que os neurônios não deveriam disparar sinais
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de maneira aleatoria mas deveriam estar sincronizados [13]. As duas dinâmicas

apresentam os mesmos pontos fixos, embora na dinâmica paralela possam ocor-

rer ciclos envolvendo poucos elementos [14]. Nas simulações realizadas para esse

trabalho foi utilizada a dinâmica paralela, considerando que, quando um ciclo de

período dois é alcançado, a primeira configuração do ciclo é usada como um ponto

fixo da dinâmica. O modelo que usa as ideias de Hopfield com dinâmica síncrona

é também conhecido como modelo de Hopfield-Little.

A prescrição de aprendizado1 usada nesse modelo tem uma consequência que

vale a pena ser destacada aqui. Cada padrão armazenado é um atrator da dinâmica,

mas o seu oposto também é, ou seja, uma configuração que tem os estados de to-

dos os seus elementos contrários aos estados dos elementos de um padrão também

é um atrator da dinâmica.

O Reconhecimento de memórias

Quando se constrói uma RNA deseja-se que ela seja capaz de, ao receber um

estímulo externo, processá-lo e recuperar uma memória que mais se assemelhe

ao estímulo. Quais são as condições mínimas para dizer que um padrão foi

reconhecido? Nesta seção vamos tratar de responder a essa questão e definir que

quantidades influenciam na capacidade de uma RNA recuperar memórias.

Vamos definir as grandezas que compõem o modelo bem como as relações

existentes entre elas. Como mencionamos anteriormente, a atividade neuronal será

representada por uma variável binária (0,1) ou (-1,+1). A primeira representação

possui um apelo computacional, uma vez que podemos representar cada neurônio

por um bit, enquanto a segunda representação tem apelo físico pois recorda o

modelo de Ising para o magnetismo. No entanto, podemos usar uma relação de

1Regra que transforma configurações nos mínimos de energia.
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transformação simples para transitar de uma representação a outra, quando essa

transição for necessária:

𝑆𝑖 = 2𝜎𝑖 − 1 (1.8)

onde 𝜎 é a representação da atividade neuronal na forma (0,1). A atualização

do estado de um neurônio 𝑖, conforme descrito na seção anterior, é dada pela

equação 1.7 e nos modelos simulados neste trabalho é feita de maneira paralela e

não consideramos aqui nenhum tipo de ruído.

Agora que já temos uma dinâmica que permite que uma determinada configu-

ração (estímulo) evolua no espaço de fase até atingir um atrator, temos que definir

uma medida de quanto o estado final da dinâmica se aproxima de um padrão ar-

mazenado (memória). Como estamos tratando de configurações formadas por

variáveis binárias, uma possibilidade é definir a distância entre duas configurações

como o número de neurônios que estão em estados diferentes comparando uma

configuração com a outra. Por exemplo, se considerarmos dois vetores binários
−→
𝑉 1 = (0,0,1,0) e

−→
𝑉 2 = (1,0,1,1) podemos dizer que a “distância” entre eles é 2

pois há dois elementos que diferem comparando os dois vetores. Essa “distância” é

conhecida como distância de Hamming (𝑑𝐻) entre as configurações. Dessa forma,

o número de neurônios iguais em duas configurações quaisquer pode ser dado, sim-

plesmente, pela diferença entre o número total de neurônios na rede e a distância

de Hamming entre elas. No estudo de RNA é muito comum usar como parâmetro

para comparação entre duas configurações uma grandeza chamada overlap, essa

quantidade informa quanto dois padrões se assemelham com relação ao número

total de neurônios na rede. Assim, duas configurações idênticas tem overlap igual

a 1; enquanto configurações totalmente diferentes possuem overlap igual a -1. Em

termos do número total de Neurônios e da distância de Hamming podemos escr-
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ever:

𝑚 = 1− 2𝑑𝐻
𝑁

(1.9)

onde𝑚 é o overlap entre duas configurações. Em uma representação onde o estado

dos neurônios é dado por (-1,+1), temos que 𝑚 pode ser calculado como o produto

escalar entre os duas configurações que se deseja comparar, ou seja,

𝑚 =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑆𝑖𝑆
′
𝑖 (1.10)

onde S e S’ são as duas configurações que se quer comparar. Os valores possíveis

para o overlap estão no intervalo [−1;+1] e esta grandeza sofre uma variação

abrupta à medida que o número de memórias é aumentado. Esse comportamento

é semelhante, por exemplo, ao comportamento da magnetização por spin em sis-

temas magnéticos.

Um aspecto importante e que buscamos compreender melhor está relacionado

ao número de padrões que se pode armazenar em uma rede sem que a capacidade de

reconhecimento seja afetada consideravelmente, ou seja, quantos padrões uma rede

pode ter para que ainda consiga reconhecer um estímulo como uma memória. À

medida que aumentamos o número de padrões, há o surgimento de mínimos locais

de energia que não são padrões armazenados mas acabam por se tornar atratores

da dinâmica. Estes são denominados estados espúrios, ou seja, são pontos fixos que

não correspondem a nenhuma memória. Nesse caso, alguns estímulos iniciais não

convergem para nenhuma das memórias. Embora haja convergência para alguma

configuração, esta não corresponde a nenhuma memória. O número de memórias

que uma rede pode armazenar de forma eficiente2 depende do tamanho da mesma,

ou seja, da quantidade de neurônios que ela possui. Para tratarmos a rede de uma

2A rede ainda apresenta uma boa capacidade de reconhecimento.
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maneira menos dependente do seu tamanho, podemos definir uma grandeza que

chamaremos de carga (𝛼) da seguinte forma:

𝛼 =
𝑃

𝑁
, (1.11)

ou seja, a carga de uma rede é o número de padrões armazenados por neurônio.

Dado um estímulo inicial à rede, diremos que este foi reconhecido como al-

guma memória se a configuração final da rede, após a evolução deste estímulo até

um estado estacionário3, tiver um overlap maior que 0.9 com algum dos padrões

armazenados. Caso o overlap entre a configuração final da rede após receber um

estímulo e qualquer padrão seja menor que 0.9 dizemos que não houve reconheci-

mento de nenhum padrão.

Para investigar o comportamento do overlap em função da carga da rede, pode-

mos adotar o seguinte procedimento:

� Gerar 𝑃 padrões aleatórios;

� Apresentar cada padrão como estímulo à rede;

� Medir o overlap entre a configuração final da rede e o padrão utilizado como

entrada;

Os resultados obtidos através deste procedimento para diferentes tamanhos da rede

são mostrados na figura 1.5. Para produzir essa figura utilizamos 100 padrões

para cada conjunto de memórias como estímulo para a rede e 50 amostras, ou

conjunto de memórias, para as redes com N = 3072 e N = 5120, para a rede

com N = 8192 utilizamos 40 amostras. Nesta figura podemos verificar que o

valor médio do overlap cai de maneira abrupta a partir de um certo valor de 𝛼,

3
Neste trabalho consideramos também a evolução de um estímulo até um ciclo de período dois.
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conforme veremos mais adiante essa característica é típica de uma transição de

fases. É possível notar ainda que à medida que aumentamos o tamanho da rede

essa queda no valor médio do overlap ocorre de forma mais brusca, indicando que

o tamanho da rede influencia nessa transição de um regime em que o overlap final

médio é alto para o regime em que esse é pequeno. Sendo assim, precisamos levar

em conta o tamanho da rede quando quisermos realizar um estudo da capacidade

de reconhecimento de uma RNA.
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1

0.12 0.16 0.2
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f
〉
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8192

Figura 1.5: O comportamento do overlap entre a configuração final e o estímulo
em função da carga da rede para diferentes tamanhos de redes.
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O papel da atividade

Vamos observar de maneira qualitativa o papel da atividade dos neurônios no

reconhecimento de padrões em uma RNA. A atividade é, simplesmente, a fração

dos neurônios que estão disparando em uma determinada configuração. Padrões

com grandes similaridades tendem a formar mínimos de energia correspondendo

a estados espúrios formados por alguma mistura entre os padrões armazenados.

Caso a rede possua estados com baixa atividade dos neurônios ou com uma ativi-

dade muito alta, naturalmente aparecem correlações entre os padrões, já que

para baixas atividades muitos neurônios estarão inativos, logo é inevitável que os

padrões apresentem semelhanças entre si. A atividade pode ser pensada como um

fator que pode introduzir correlação no sistema, então um conjunto de padrões

com baixa atividade, ou atividade muito alta, é um conjunto que possui muita

correlação entre os padrões armazenados. Se medirmos a fração de padrões recu-

perados em função da atividade (𝑓(𝑎)) onde 𝑎 representa a fração dos neurônios

ativos, podemos observar o efeito da correlação na capacidade de reconhecimento

de uma rede. A figura 1.6 mostra esse efeito. Para atividades maiores que 0.5 o

gráfico é simétrico pois seria o equivalente de trocar os estados inativos por estados

ativos, mantendo as correlações que colaboram para a diminuição da capacidade

de reconhecimento.

Ao observar a capacidade de reconhecimento de uma rede de Hopfield em

função da carga para diferentes atividades, figura 1.7, vemos que para baixas

atividades há uma diminuição no valor da carga para o qual a rede passa por uma

mudança em seu comportamento, isto é, passa de uma região em que recupera

grande parte dos padrões para uma região em que a recuperação de padrões não é

eficiente. Para evitar o aparecimento deste efeito utilizaremos em todas as simu-
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Figura 1.6: Capacidade de reconhecimento dos padrões em função da atividade
dos estados dos neurônios nas memórias. Resultados da simulação em uma rede
com N = 128 neurônios e 𝛼 = 0.1 para 100 amostras.

lações realizadas para obter os resultados do nosso interesse neste trabalho padrões

com atividade igual a 0.5 em média, evitando o aparecimento de correlações entre

os padrões.

23



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3  0.35  0.4  0.45  0.5

f(
r)

p/N

a = 0.5
a = 0.4
a = 0.3

Figura 1.7: Fração de padrões reconhecidos em função da carga de uma rede com
128 neurônios para diferentes valores de atividade da rede com 100 amostras para
cada.
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Capítulo 2

Capacidade de Reconhecimento

2.1 Distribuição de overlaps

As transições de fase são amplamente estudadas no campo da Termodinâmica

e da Mecânica Estatística, onde fase é definida como um sistema homogêneo [15],

ou seja, um sistema uniforme quanto a propriedades específicas. A existência de

diferentes fases de um sistema pode ser devida à mudanças na sua constituição,

ou o sistema pode mudar de fase devida a variações de alguma condição externa.

Tais condições externas podem ser temperatura, pressão, campo magnético ou, no

caso desse estudo, o número de padrões armazenados em uma RNA.

A transição de fases pode ser identificada pela presença de uma singularidade

na energia livre ou em alguma de suas derivadas [16]. Além disso, é possível

perceber uma mudança considerável em alguma propriedade do sistema. Alguns

exemplos de transições de fase são citados a seguir:

� Transição Líquido-Gás

� Transição Condutor-Supercondutor
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� Transição Paramagneto-Ferromagneto

A presença da singularidade acima citada define diferentes tipos de transição

dependendo de onde essa apareça. Assim, podemos classificar as transições em:

transições de primeira ordem, transições de segunda ordem ou ainda

transições de ordem superior. Nas transições de primeira ordem encontramos

uma descontinuidade na primeira derivada da energia livre, enquanto nas tran-

sições de segunda ordem a descontinuidade aparece na segunda derivada e assim

por diante. Existem até transições de ordem infinita, onde nenhuma derivada é

descontínua.

Um exemplo bem cotidiano que serve para ilustrar a diferença entre esses tipos

de transição é a transição Líquido-Gás. Nesse sistema é possível vermos os dois

tipos de transição. O diagrama de fases da figura 2.1 mostra qual a fase1 de uma

substância para cada par (Temperatura, Pressão).

Considere uma transição Líquido-Gás que ocorre na região entre 𝑇𝑡 e 𝑇𝐶 à

pressão constante. Nessa região há uma linha2 bem definida que separa o líquido

do gás. Ao cruzar essa linha há um salto no valor da densidade da substância, como

a densidade é a derivada do grande potencial termodinâmico, essa descontinuidade

caracteriza uma transição de primeira ordem.

À medida que se aumenta a temperatura em direção a 𝑇𝐶 ao longo da linha

de coexistência, a diferença entre as densidades das fases líquida e gasosa vai se

tornando cada vez menor, até que, ao atingir 𝑇𝐶 , essa diferença se anula. A partir

daí o sistema apresenta uma única fase e pode mover-se continuamente entre uma

espécie de fluido líquido ou gasoso. Não há mais descontinuidade na densidade,

mas há uma anomalia no comportamento do coeficiente de expansão térmica que

1Sólido, Líquido ou Gás.
2Essa linha é conhecida como linha de coexistência.
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Figura 2.1: Diagrama de fases de um fluido simples.
fonte: http://www.infoescola.com/fisico-quimica/ebulicao/. Acesso em 16/03/2012.

é a segunda derivada do potencial termodinâmico, caracterizando uma transição

de segunda ordem.

Anteriormente foi dito que na transição podemos perceber uma mudança em

alguma propriedade do sistema. Tal propriedade que passa por mudanças consid-

eráveis nas proximidades da transição é chamada de parâmetro de ordem. No caso

da mudança de líquido para gás, por exemplo, a diferença de densidade entre as

fases é o parâmetro de ordem, ou seja, a medida cuja variação permite identificar

a transição de fase.

Agora que já discutimos o que é e como caracterizar uma transição de fase,

vamos identificar essas propriedades com o problema que nos interessa tratar aqui.

Então precisamos definir as fases no modelo de Hopfield. Vamos considerar que

uma rede passa por uma transição de fase, passando de um regime em que ela

funciona bem como uma memória associativa para um outro em que ela perde a
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capacidade de reconhecer os padrões armazenados. Uma vez definidas as fases, é

preciso definir como vamos identificar essas fases, isto é, que medida indica se um

estímulo foi reconhecido como uma memória e se esse reconhecimento foi correto.

Como dito anteriormente, uma medida que compara duas configurações da rede é

o overlap entre elas (eq. 1.10). Assim, se o estado da rede for representado por

um vetor
−→
𝑆 e os padrões armazenados representados por um conjunto de vetores

−→
𝜉 𝜇 com 𝜇 = 1, 2, ..., 𝑃 , teremos:

𝑚𝜇 =
1

𝑁

∑︁
𝑖

𝑆𝑖𝜉
𝜇
𝑖 (2.1)

onde 𝑚𝜇 mede o overlap de uma determinada configuração da rede com cada uma

das memórias armazenadas.

A fase em que a rede funciona como uma memória associativa é aquela em que

um estímulo apresentado evolui até atingir como estado final uma das memórias

armazenadas. Dentre os padrões armazenados, o estímulo deve convergir para

aquele do qual esse mais se aproxima. Se isso ocorrer, então podemos dizer que a

rede está funcionando da maneira que se esperava, conforme descrito no Cap. 13.

Nessa fase, o overlap entre o estado final da rede e algum dos padrões armazenados

deve ser grande (𝑚𝜇 > 0.9) para que se possa dizer que o estímulo dado como

entrada convergiu para alguma memória.

O aumento no número de padrões armazenados gera o aparecimento de mín-

imos locais na energia que não representam nenhum dos padrões armazenados,

esses estados, chamados de estados espúrios, fazem com que um estímulo possa

convergir para um atrator que não é uma memória. Quando isso acontece, o

overlap entre o estado final da rede e as memórias diminui bastante, se tornando

3Podemos dizer que o sistema se comporta como uma MCEG
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muito pequeno ou quase nulo. O sistema está atingindo então uma fase em que

não consegue mais funcionar como uma memória associativa.

O número de padrões que uma rede consegue armazenar sem perder sua capaci-

dade de recuperação depende do número de neurônios da rede. Para representar

quanto uma rede consegue armazenar qualquer que seja o seu tamanho, usamos

o parâmetro 𝛼 definido na equação 1.11. A partir de um certo valor 𝛼𝑐 desse

parâmetro a rede muda de uma fase em que 𝑚 é grande para uma outra em que

𝑚 é pequeno. Para identificar o tipo de transição entre essas fases precisamos

observar o comportamento do overlap, que será o parâmetro de ordem dessa tran-

sição. Uma maneira de observar esse comportamento é medir o valor de 𝑚 para

várias configurações diferentes e diferentes valores de 𝛼 para obter a distribuição

de valores de 𝑚.

Nesse ponto, uma questão importante é que valores de 𝛼 devem ser simulados

para observar o comportamento que nos interessa, isto é, a transição de fase. Em

seu artigo inicial Hopfield indica um valor de 𝛼𝑐 = 0.15, alguns anos depois, em

1985, Amit et.al. [6] apresenta um estudo utilizando a teoria de réplicas sob o

qual encontra um 𝛼𝑐 = 0.138. Outros pesquisadores encontraram ainda valores

diferentes para a capacidade máxima de uma rede neural como Tokita [17], ou

Crisanti et al. [18]. Tomando como base esses artigos, as simulações apresentadas

nesse trabalho serão realizadas com valores de 𝛼 na região 0.136 ≤ 𝛼 ≤ 0.156.

Para construir os histogramas dos valores do overlap utilizamos um algoritmo

que, basicamente será utilizado em todas as simulações feitas para esse trabalho.

Um algoritmo mais detalhado será apresentado no Apêndice A, mas por enquanto

apresentamos uma versão simplificada do algoritmo.

1. Gerar 𝑃 = 𝛼𝑁 padrões aleatórios, descorrelacionados, em média;
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2. Apresentar cada padrão à rede como estímulo;

3. Deixar o estímulo evoluir até atingir um estado estacionário ou um ciclo de

período dois;

4. Medir o overlap do estado inicial com o estado final;

5. Anotar quantas vezes esse valor apareceu;

6. Repetir os itens 1 a 4 para obter 𝑁𝑎 amostras;

7. Incrementar o valor de 𝛼;

8. Repetir os itens 1 a 7 até atingir o valor final de 𝛼.

O método usado neste trabalho é apresentado em [19] que apresenta uma

maneira de reduzir o consumo de memória pois utiliza a estratégia de utilizar cada

bit das palavras de computador para representar o estado de um neurônio. Além

disso, através desse método não há a necessidade de armazenar a matriz sináptica,

o que reduzirá ainda mais o consumo de memória, permitindo assim simulações

de sistemas maiores. Também no apêndice A, detalharemos esse método.

Os gráficos a seguir são histogramas dos valores de 𝑚 para redes com 1024

neurônios e 5120 neurônios para dois valores distintos de 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 em cada tamanho.

Essas simulações foram realizadas tomando 100 padrões como estímulo em cada

amostra e foram realizadas 200 amostras para N = 1024 e 60 amostras para N

= 5120. Neles é possível perceber que para 𝛼 = 0.136 há uma concentração de

valores de overlap 𝑚 ∼ 0.95, enquanto para 𝛼 = 0.154 há uma concentração em

𝑚 ∼ 0.35. Essa estrutura de dois picos na distribuição do overlap caracteriza uma

transição de primeira ordem, com uma descontinuidade no parâmetro de ordem.
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Figura 2.2: Distribuição de overlaps para uma rede com 1024 Neurônios. (a)
𝛼 = 0.136 concentração em 𝑚 ∼ 0.95. (b) 𝛼 = 0.154 concentração em 𝑚 ∼ 0.35.
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Figura 2.3: Distribuição de overlaps para uma rede com 5120 Neurônios. (a)
𝛼 = 0.136 concentração em 𝑚 ∼ 0.95. (b) 𝛼 = 0.146 concentração em 𝑚 ∼ 0.30.
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A partir das distribuições de overlap podemos verificar que à medida que o

tamanho da rede aumenta, a separação entre os picos de valores de overlap final se

torna mais visível. Além disso, nota-se a maior concentração de configurações com

overlap pequeno se 𝛼 > 𝛼𝑐 também à medida que o tamanho da rede aumenta. Por

outro lado, se 𝛼 < 𝛼𝑐 é possível notar uma maior concentração de configurações

com o overlap de maior valor à medida que se aumenta o tamanho da rede.

2.2 Determinação de 𝛼𝑐

A transição entre as fases em que a rede reconhece os padrões armazenados4

para a fase em que não há reconhecimento já está caracterizada; É uma transição

de primeira ordem! No entanto, devido as limitações de memória dos computa-

dores atuais é preciso saber lidar com os efeitos que surgem devido à finitude

do tamanho do sistema. Sendo assim, convém estudar métodos que permitam

uma extrapolação do tamanho do sistema no limite em que este se torna infinito

(𝑁 → ∞), para podermos estimar os valores das propriedades que nos interessam,

no nosso caso, a capacidade de reconhecimento.

Nesta seção trataremos de um método utilizado para lidar com essas extrap-

olações e apresentamos uma discussão sobre como a realização das médias pode

influenciar o resultado obtido para o limite da capacidade de reconhecimento de

uma rede de Hopfield. Essa questão das médias foi levantada por Stiefvater [14] em

1996 ao perceber que os resultados obtidos através de simulações apresentavam

discordâncias com relação aos resultados teóricos, mantendo aberta a discussão

sobre o limite máximo de reconhecimento de uma rede de Hopfield.

A extrapolação do tamanho do sistema para o limite infinito só pode ser re-

4Reconhecer os padrões armazenados significa apresentar um overlap de 𝒪(1) com algum dos
padrões.
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alizada se alguma propriedade do sistema que, de alguma maneira, seja escalada

com o tamanho do sistema for conhecida. O parâmetro de ordem da transição

de fase em uma rede de Hopfield é o overlap e, a partir dos gráficos da seção

2.1 é possível perceber que a distribuição de valores do overlap apresenta uma

estrutura de dois picos separados entre si. À medida que o tamanho do sistema

cresce para um valor de 𝛼 < 𝛼𝑐, os overlaps entre o estado final da rede e um

dos padrões armazenados concentram-se cada vez mais no pico de maior valor.

Por outro lado, se 𝛼 > 𝛼𝑐, à medida que o tamanho do sistema aumenta, há

uma maior concentração de overlaps no pico de menor valor. Em [20] Binder e

Landau fazem uma discussão sobre a análise de tamanho finito para transições

de fase de primeira ordem, onde utilizam como exemplo a transição de fase no

modelo de Ising. Nesse trabalho propõem uma distribuição de probabilidade da

magnetização que se escala com o tamanho do sistema de forma exponencial e

em uma formulação alternativa depende também da energia livre por spin. Em

[5] Amit et. al. fazem uma análise da distribuição de overlaps onde realizam um

scaling da probabilidade de encontrar um overlap no pico de maior valor de 𝑚

e percebem que essa probabilidade escala exponencialmente com o tamanho do

sistema. Então pode-se definir uma quantidade 𝑓 que é a probabilidade de um

padrão armazenado dado como estímulo da rede neural evoluir para um estado

cujo overlap final esteja no pico de maior valor de 𝑚. Em [14] é possível encontrar

uma expressão para essa probabilidade.

𝑓 ≃

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑒𝑥𝑝{𝑎> −𝑁𝑏>(𝛼− 𝛼𝑐)}, 𝛼 > 𝛼𝑐

1− 𝑒𝑥𝑝{𝑎< −𝑁𝑏<(𝛼− 𝛼𝑐)}, 𝛼 < 𝛼𝑐

(2.2)

Na expressão acima é possível analisar o limite em que 𝑁 → ∞ e observar que
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o comportamento de 𝑓 está de acordo com o que se espera, ou seja, se 𝛼 > 𝛼𝑐

a probabilidade de um estímulo evoluir para um estado com overlap de 𝒪(1) se

aproxima de zero, enquanto no caso em que 𝛼 < 𝛼𝑐 essa probabilidade se aproxima

da unidade. Usar essa função para descrever o comportamento do sistema é válido

no limite em que |𝛼− 𝛼𝑐| ≪ 1 e 𝑁 |𝛼− 𝛼𝑐| ≫ 1.

O trabalho de Stiefvater [14] trata de uma questão segundo ele fundamental:

como lidar com a desordem? Segundo ele a função 𝑓 deve variar para cada conjunto

de padrões armazenados pela rede, uma vez que as ligações entre os neurônios

dependem do conjunto. Esse aspecto traz consigo a questão de como realizar as

médias. Embora não possa afirmar com certeza Stiefvater acredita que autores

anteriores a ele ao realizar o scaling do problema assumem que

lim
𝑁→∞

𝑁−1𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ = −�̃�(𝛼− 𝛼𝑐) (2.3)

que na sua concepção está errado5, pois já que 𝑓 escala exponencialmente com 𝑁

deveria se tomar a média do logarítmo, ao invés do logaritmo da média, com o

intuito de se obter os resultados típicos. Dessa forma o correto seria escrever

lim
𝑁→∞

𝑁−1⟨𝑙𝑜𝑔𝑓⟩ = −𝑏(𝛼− 𝛼𝑐) (2.4)

Uma das justificativas apresentadas por Stiefvater é que no problema da ca-

pacidade de reconhecimento a quantidade 𝑓 é análoga à função de partição de um

sistema desordenado, onde para se obter resultados típicos para a energia livre

deve se tomar a média do logarítmo da função de partição, que é escalada expo-

nencialmente com o tamanho do sistema. Ainda nessa discussão, ele afirma que

5Para o leitor interessado em conhecer os argumentos que invalidam a expressão 2.3
recomenda-se a leitura de [14].
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ao utilizar a hipótese da equação 2.3 o que se faz é obter valores menores para a

“energia livre” do que os obtidos através de 2.4, que conduz a uma superestimação

do valor de 𝛼𝑐.

O presente trabalho contém simulações de redes de Hopfield como propostas

por Stiefvater, contudo os tamanhos de rede simulados são maiores para tentar

verificar mais claramente as diferenças nas maneiras como as médias realizadas

influenciam a determinação do valor de 𝛼𝑐. Desse ponto em diante todas as

simulações foram realizadas tomando sempre 100 padrões para ser dados como

estímulos para a rede e foram realizadas 50 amostras para as redes com N = 3072,

N = 4096 e N = 5120, 40 amostras para as redes com N = 8192 e N = 16384 e 15

amostras para a rede com N = 3072.
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Figura 2.4: Ajuste linear de 𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ em função de 𝛼 para diferentes tamanhos de
rede.

Para determinar o valor de 𝛼𝑐 a partir dos dados da simulação de 𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ é
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preciso extrapolar os resultados para um tamanho infinito. Por esse motivo é

importante simular tamanhos de rede grandes o suficiente para que se possa fazer

uma extrapolação segura, ou seja, diminuindo os efeitos provenientes do tamanho

finito do sistema. Considere uma função 𝜑𝑁(𝛼)
6 dada por

𝜑𝑁(𝛼) := − 1

𝑁
𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ (2.5)

No limite em que 𝑁 → ∞, de acordo com a equação 2.3 𝜑𝑁(𝛼) = −�̃�(𝛼 − 𝛼𝑐).

Dessa forma, conhecendo os valores de 𝜑 para diferentes valores de 𝑁 e de 𝛼

pode-se extrapolar o limite desejado e determinar os valores de �̃� e de 𝛼𝑐 até então

desconhecidos. Esse método será usado em todas as extrapolações de 𝑓 daqui

em diante. No caso do ajuste linear mostrado na fig. 2.4, se a função 𝜑𝑁(𝛼)

for conhecida para dois valores distintos de 𝛼 já se pode obter um sistema para

determinar o valor de 𝛼𝑐.

A solução do sistema obtido através da extrapolação da função 𝜑𝑁(𝛼) conduz

a 𝛼𝑐 = 0.13985. Este resultado é menor que os resultados obtidos anteriormente

em [5], onde Amit et al. encontram 𝛼𝑐 = 0.145. Em suas simulações, Amit et

al. utilizam redes de 500 até 3000 neurônios e esses tamanhos de rede são ainda

pequenos para que se possa fazer uma extrapolação segura para tamanho infinito.

Ao observar a fig 2.4 não é difícil perceber que um ajuste linear para a função

𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ não é o mais adequado. Por este motivo, pode-se aproximar a função 𝑓 de

equação 2.3 até termos de ordem superior em (𝛼− 𝛼𝑐)

𝑓 ≃

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑒𝑥𝑝{𝑎> −𝑁𝑏>(𝛼− 𝛼𝑐)−𝑁𝑐>(𝛼− 𝛼𝑐)

2}, 𝛼 > 𝛼𝑐

1− 𝑒𝑥𝑝{𝑎< −𝑁𝑏<(𝛼− 𝛼𝑐)−𝑁𝑐<(𝛼− 𝛼𝑐)
2}, 𝛼 < 𝛼𝑐

(2.6)

6Esse método encontra-se em [14].

37



-0.00012

-0.0001

-8e-05

-6e-05

-4e-05

0 1
32768

1
16384

1
8192

1
6144

1
5120

1
4096

1
3072

φ
N
(α

)

N−1

α = 0.144
α = 0.146

Figura 2.5: Ajuste linear de 𝜑𝑁(𝛼) versus 𝑁−1 e extrapolação para 𝑁 → ∞. A
partir desta se obtém 𝛼𝑐 = 0.13985.

Esse ajuste quadrático parece se adequar melhor aos pontos obtidos através das

simulações como é possível observar na figura 2.6. Nesse caso também é possível

usar a função 𝜑𝑁(𝛼) para extrapolar o tamanho da rede e obter o valor de 𝛼𝑐,

no entanto, usando o ajuste quadrático é preciso escrever 𝜑𝑁(𝛼) para três valores

distintos de 𝛼 ao invés de apenas dois como no caso do ajuste linear.

Todos os resultados apresentados até agora foram obtidos através de extrap-

olações do logarítmo da média de 𝑓 , conforme discutido anteriormente essas ex-

trapolações superestimam o valor de 𝛼𝑐. Para verificar essas diferenças vamos

observar os ajustes de ⟨𝑙𝑜𝑔𝑓⟩, tanto ajustes lineares quanto os ajustes quadráticos

e as extrapolações da função 𝜑𝑁(𝛼).

Dos gráficos 2.8 e 2.9, realizando a extrapolação de função 𝜑𝑁(𝛼) obtem-se os
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Figura 2.6: O ajuste quadrático de 𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ se adapta melhor aos pontos obtidos
através das simulações.
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𝛼𝑐 = 0.1419± 0.0001.

40



-4

-2

0

2

0.136 0.14 0.144 0.148 0.152

〈lo
g
(f
)〉

α

3072
4096
5120
6144
8192
16384
32768

Figura 2.8: Ajuste linear de ⟨𝑙𝑜𝑔𝑓⟩ em função de 𝛼 para diversos números de
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seguintes valores para 𝛼𝑐, respectivamente, 𝛼𝑐 = 0.13932 e 𝛼𝑐 = 0.1415± 0.0001.

A função 𝑓 é uma função cuja determinação depende do valor de 𝛼 ser maior

ou menor que 𝛼𝑐, então quando se assume o ajuste da forma que foi realizada

aqui não se leva em conta nas simulações valores de 𝛼 sempre maiores que 𝛼𝑐.

Esta abordagem deve introduzir algum erro na estimação de 𝛼𝑐 proveniente da

aproximação de 𝑓 na sua forma para valores de 𝛼 > 𝛼𝑐 quando, na verdade,

utiliza-se alguns valores de 𝛼 < 𝛼𝑐. Em uma outra abordagem pode-se escrever

uma função que una os dois casos em uma única expressão. Essa função será

representada por 𝑔

𝑔 =
𝑓

1− 𝑓
≃ 𝑒𝑥𝑝{𝑎−𝑁𝑏(𝛼− 𝛼𝑐)} (2.7)

Ao utilizar a função 𝑔 como aproximação para a probabilidade de um padrão

qualquer, dado como estímulo para a rede, evoluir até um estado estacionário

com overlap de 𝒪(1) com esse mesmo padrão, podemos então refazer as análises

propostas para 𝑓 para determinar o valor de 𝛼𝑐.

Os gráficos a seguir mostram o ajuste linear realizado para 𝑙𝑜𝑔⟨𝑔⟩ e para ⟨𝑙𝑜𝑔 𝑔⟩,

e a partir deles realizou-se a extrapolação da função 𝜑𝑁(𝛼) a partir da qual os

valores de 𝛼𝑐 foram obtidos.

Note que nesse caso, o ajuste linear mostra-se adequado à função, diferente-

mente do que se percebia para a função 𝑓 , onde tivemos que levar em conta termos

de ordem quadrática.
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Figura 2.10: Ajuste linear do logarítmo da média de 𝑔 em função de 𝛼. A extrap-
olação para 𝑁 → ∞ conduz a 𝛼𝑐 = 0.14070.
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Figura 2.11: Ajuste linear da média do logarítmo de 𝑔 em função de 𝛼. A extrap-
olação, nesse caso, conduz a 𝛼𝑐 = 0.1404± 0.0002.
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2.3 Determinação de 𝛼𝑐 pela susceptibilidade

Em transições de fase é possível observar, nas proximidades do ponto crítico,

comportamentos característicos dessa região chamados de fenômenos críticos. No

caso de sistemas magnéticos, por exemplo, temos nas proximidades do ponto crítico

fenômenos característicos, como as flutuações críticas, onde, à medida que o sis-

tema se aproxima do ponto crítico, as flutuações7 tendem a divergir.

No limite termodinâmico, é possível dizer que a susceptibilidade diverge exata-

mente no ponto crítico, o que permite localizar esse ponto através da observação do

comportamento da susceptibilidade em função do parâmetro externo que controla

a transição. No caso real, isto é, onde podemos simular o sistema, os tamanhos

de rede são limitados pela memória dos computadores, impedindo a susceptibil-

idade de divergir. Assim, a determinação do ponto onde a transição ocorre não

é tão simples e direta, pois temos que levar em conta que a rede não é infinita

e, outra vez, precisamos de métodos que permitam extrapolar os resultados para

redes infinitas a partir dos resultados obtidos das simulações.

Analogomente, podemos observar o comportamento da flutuação do overlap

nas proximidades da transição para tentar determinar, dessa forma, o valor de 𝛼𝑐.

Essa flutuação pode ser obtida da seguinte forma:

𝜒 = 𝑁(⟨𝑚2⟩ − ⟨𝑚⟩2) (2.8)

Nas simulações realizadas aqui, obtivemos os resultados mostrados na figura 2.12

para a susceptibilidade para diversos tamanhos de redes diferentes.

Nesse gráfico é possível perceber que o ponto de máximo da susceptibilidade

7Nesse caso, podemos considerar a flutuação na magnetização, a susceptibilidade, e a flutu-
ação na energia, o calor específico.
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Figura 2.12: Flutuação do overlap em função da carga da rede. Note que os
máximos ocorrem em pontos diferentes para diferentes tamanhos de redes. As
linhas são apenas guias para a visualização.

ocorre em diferentes valores de 𝛼 para diferentes tamanhos de rede. Se o ponto

onde ocorre o máximo da susceptibilidade estiver associado ao valor de 𝛼𝑐, pode-se

dizer que o valor de 𝛼𝑐 depende do tamanho da rede simulada, ou seja, na região

em que 𝑁 é finito, 𝛼𝑐 = 𝛼𝑐(𝑁). Assim, determinar o ponto onde ocorre a transição

é extrapolar o resultado 𝛼𝑐(𝑁 → ∞).

A extrapolação para o valor de 𝛼𝑐(𝑁 → ∞) pode ser obtida através da relação

entre 𝛼𝑐(𝑁) e 𝑁−1. Se essa relação puder ser ajustada por uma reta, então o

coeficiente linear dessa reta determina o valor de 𝛼𝑐(𝑁) quando 𝑁−1 = 0, ou seja,

𝑁 → ∞. Essa relação pode ser escrita da seguinte forma:

𝛼𝑐(𝑁) ≃ 𝑎(𝑁−1) + 𝛼∞
𝑐 (2.9)

Para escrever essa relação é preciso conhecer os valores de 𝛼𝑐 para os tamanhos
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de redes simulados. No entanto, através da figura 2.12, é possível notar que os

pontos obtidos da simulação não são suficientes para localizar o ponto onde ocorre

o máximo da susceptibilidade. Então é preciso utilizar alguma estratégia para

localizar esses pontos e construir a relação desejada.

Uma estratégia possível para determinar essa relação é usar o fato de que

se uma função possui um máximo, ou um mínimo, a região nas proximidades

desse ponto pode ser aproximada por uma parábola. Conhecendo a equação dessa

parábola, pode-se de maneira simples determinar o ponto onde ocorre o máximo.

Assim, utiliza-se a aproximação de que, nas proximidades do ponto de máximo, a

susceptibilidade pode ser aproximada como uma função de segundo grau em 𝛼,

𝜒(𝛼) ≃ 𝐴𝛼2 +𝐵𝛼 + 𝐶 (2.10)

logo o ponto de máximo é o ponto onde a derivada de 𝜒 em relação a 𝛼 vale zero,

𝑑𝜒

𝑑𝛼
= 0 ⇒ 𝛼𝑐 = − 𝐵

2𝐴
(2.11)

Para obter uma aproximação melhor do máximo da susceptibilidade em função de

𝛼, uma outra simulação foi realizada para se obter mais pontos nas proximidades

do ponto de máximo da susceptibilidade. A partir dessas simulações é que foram

feitas as aproximações para se obter a relação entre 𝛼 e 𝑁 . Depois de conhecer

o valor de 𝛼𝑐 para todos os 𝑁 simulados, a relação mostrada na figura 2.13 pode

ser construída e a partir do ajuste dos pontos à uma reta, o valor de 𝛼𝑐(𝑁 → ∞)

pode ser determinado.

O valor de 𝛼𝑐 obtido através desse método (0.1435± 0.0003) é alto comparado

com os outros métodos apresentados anteriormente. Isso mostra que a convergên-
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Figura 2.13: Ajuste linear de 𝛼𝑐(𝑁) em função de 𝑁−1. A extrapolação para o
tamanho infinito conduz a 𝛼𝑐 = 0.1435± 0.0003.

cia desse método é lenta, ou seja, seria necessário simular tamanhos de rede muito

grandes para se obter uma análise de tamanho finito mais confiável.
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Conclusões

Neste trabalho investigamos o problema da capacidade de reconhecimento de

uma rede Hopfield em função da carga 𝛼 = 𝑃
𝑁
, onde 𝑃 é o número de padrões

armazenados e𝑁 é o número de neurônios dessa rede, utilizando diferentes técnicas

para a determinação do valor de 𝛼 = 𝛼𝑐 para o qual a rede passa de uma fase em

que recupera eficientemente os padrões armazenados para uma fase em que a rede

não consegue mais reconhecer os padrões armazenados. Para determinar o valor

de 𝛼𝑐 foi necessário lançar mão de técnicas que permitissem uma extrapolação do

tamanho da rede para o limite em que esse tende ao infinito, técnicas de análise

de tamanho finito.

A tabela a seguir ilustra os resultados obtidos através dos diferentes métodos

de obtenção do valor de 𝛼𝑐 utilizados ao longo desse trabalho.

Função
extrapolada Ajuste 𝛼𝑐

𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ Linear 0.1398
𝑙𝑜𝑔⟨𝑓⟩ Quadrático 0.1419
⟨𝑙𝑜𝑔 𝑓⟩ Linear 0.1393
⟨𝑙𝑜𝑔 𝑓⟩ Quadrático 0.1415
𝑙𝑜𝑔⟨𝑔⟩ Linear 0.1407
⟨𝑙𝑜𝑔 𝑔⟩ Linear 0.1404
𝜒 0.1435

Tabela 2.1: Valores de 𝛼𝑐 obtidos pelos diferentes métodos apresentados ao longo
deste trabalho.
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Primeiramente, consideramos a maneira como as médias deveriam ser tomadas

na análise da probabilidade de um padrão dado como estímulo à rede evoluir para

um estado com overlap da ordem de 1. Essa probabilidade se escala exponencial-

mente com o tamanho da rede, logo o logarítmo dessa quantidade tem uma relação

linear com o tamanho da rede. No entanto, quando se realizam estatísticas nessa

rede é necessário considerar a maneira que as médias serão realizadas. No capítulo

2, foram realizadas análises e extrapolações dos resultados de 𝛼𝑐 através de duas

maneiras distintas de se realizar as médias. Esses resultados apresentaram difer-

enças conforme previstas em [14], no caso da extrapolação do valor de 𝛼𝑐 através

do logarítmo da média de 𝑓 os resultados de 𝛼𝑐 devem ser maiores que os valores

obtidos da extrapolação da média do logarítmo de 𝑓 . De acordo com a tabela

2.1 vemos que, até os tamanhos simulados no presente trabalho, os efeitos prove-

nientes da maneira como as médias são tomadas não se mostram muito relevantes.

Tanto na função 𝑓 quanto na função 𝑔 as diferenças nos valores de 𝛼𝑐 devido à

diferença na ordem com que as médias são tomadas são muito pequenas. No caso

da função 𝑓 a diferença é de 0.4% enquanto na função 𝑔 essa diferença é de apenas

0.2%. No caso do ajuste quadrático, a diferença entre os valores de 𝛼𝑐 é de 0.3%.

Conforme discutido na seção 2.2, o ajuste quadrático dos pontos obtidos através

da simulação mostra-se mais adequado do que o ajuste linear, ou seja, ao consid-

erar termos de 𝒪((𝛼 − 𝛼𝑐)
2) se obtém melhores resultados. As diferenças nos

valores de 𝛼𝑐 obtidos pelo ajuste linear e pelo ajuste quadrático são de 1.5% para

a extrapolação do logarítmo da média de 𝑓 e de 1.6% para a extrapolação da média

do logarítmo. Dessa forma, pode-se dizer que os efeitos da diferença no trunca-

mento da série de potências de (𝛼 − 𝛼𝑐) são mais relevantes do que os efeitos da

diferença na maneira como as médias são realizadas.

As diferenças nos valores de 𝛼𝑐 obtidos pelas extrapolações das funções 𝑓 e 𝑔
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apresentam diferenças na faixa de 0.8% para baixo ou para cima no caso dos ajustes

linear ou quadrático de 𝑓 , respectivamente. Com base nesta última comparação,

podemos escrever que 𝛼𝑐 = 0.1404 ± 0.0011, onde a incerteza foi determinada a

partir da diferença de 0.8% citada acima. Este resultado está de acordo com os

resultados obtidos por Vieira [21] para redes de Hopfield sem estímulo externo.

Os resultados obtidos pela extrapolação da susceptibilidade, mostrados na

seção 2.3, apresentam uma diferença maior se comparada com os outros resulta-

dos. Comparado com o valor de 𝛼𝑐 indicado no parágrafo anterior, essa diferença

é de 2.2%. Isso indica que esse método não é tão eficiente para a determinação do

valor de 𝛼𝑐, pois seria necessário simular redes muito grandes para se obter uma

análise de tamanho finito que conduza a bons resultados.
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Apêndice A

Multispin coding

Ao longo de todo o trabalho foram realizadas simulações de redes de vários

tamanhos diferentes. Em simulações mais usuais, seria normal utilizar uma var-

iável para representar o estado de cada neurônio e os valores dos elementos da

matriz sináptica. Dessa forma seriam necessários 𝑁𝑃 variáveis para o estado dos

neurônios de todos os padrões e 𝑁2 variáveis para os elementos de J, além de out-

ras 𝑁 para armazenar o estado da rede em um instante qualquer. Neste apêndice,

iremos detalhar o método proposto em [19] para reduzir o consumo de memória

em simulações de redes de Hopfield e aumentar os tamanhos de redes simuladas

e uma modificação proposta por Kohring em [22] para diminuir o tempo de sim-

ulação. Todas as simulações realizadas para a produção deste texto utilizaram o

método descrito a seguir.

A.1 Estratégia bit-a-bit

Os neurônios que estamos simulando são binários, ou seja, possuem apenas dois

estados possíveis: disparando (𝑆𝑖 = +1) ou não disparando (𝑆𝑖 = −1). Portanto
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cada neurônio de uma rede neural pode ser representado por um único bit de uma

palavra de computador. Dependendo da arquitetura do computador (32-bits ou

64-bits) cada palavra do computador poderá conter informação do estado de 32

(ou 64) neurônios. Além disso, toda informação necessária para a dinâmica de uma

rede de Hopfield está contida nos padrões que se quer armazenar, não havendo a

necessidade de armazenar os elementos da matriz sináptica.

Para diferenciar a abordagem tradicional da abordagem binária apresentada

aqui, utilizaremos uma notação diferente, apresentada em [23].

𝜉𝜇 −→ 𝜁𝜇

𝑆𝑖 −→ 𝜎𝑖

−1 −→ 1

1 −→ 0

Essa estratégia permite o aumento dos tamanhos das redes simuladas, bem

como uma redução nos tempos de simulação uma vez que permite o uso de op-

erações lógicas efetuadas em paralelo. O consumo de memória é reduzido para

𝑁(𝑃 + 1) bits, onde 𝑁 bits são usados para armazenar o estado atual da rede e

𝑁𝑃 bits para armazenar os padrões. A informação contida na matriz sináptica

está nos próprios padrões armazenados, levando isso em conta podemos evitar o ar-

mazenamento da matriz sináptca reduzindo o consumo de memória. Substituindo

a equação 1.6 na definição do PPS (ℎ𝑖(𝑡)), temos:

ℎ𝑖(𝑡) =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑃∑︁
𝜇=1

𝜉𝜇𝑖 𝜉
𝜇
𝑗 𝑆𝑗(𝑡) (A.1)

Utilizando a definição de overlap (equação 1.10) na equação acima, podemos ree-
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screver o PPS da seguinte maneira:

ℎ𝑖(𝑡) =
∑︀

𝜇(𝑚
𝜇(𝑡)𝜉𝜇𝑖 )− 𝑃

𝑁
𝑆𝑖(𝑡)

= 1
𝑁
𝐻𝑖(𝑡)− 𝑃

𝑁
𝑆𝑖(𝑡)

(A.2)

onde 𝐻𝑖(𝑡) ≡ 𝑁
∑︀

𝜇𝑚
𝜇𝜉𝜇𝑖 .

Nesse tipo de abordagem binária, o cálculo dos valores de overlap é obtido de

forma bem simples, pois a distância de Hamming é obtida através da contagem

do número de bits 1 na palavra resultante do ou-exclusivo entre um padrão e

a configuração da rede naquele instante. Assim podemos escrever o overlap da

seguinte maneira:

𝑁𝑚𝜇 = 𝑁 − 2 * 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐴(𝜁𝜇 ⊗ 𝜎) (A.3)

A vantagem dessa maneira de realizar a dinâmica em relação àquela apresentada

em [19] está no fato de que essa operação de contagem só é realizada quando o

estado de algum neurônio é modificado, no caso da dinâmica assíncrona, ou após

todos os neurônios serem atualizados, no caso da dinâmica paralela, e não calcular

esse valor para todos os neurônios da rede.

O valor de 𝐻𝑖(𝑡) é calculado como a soma dos valores de 𝑁𝑚𝜇(𝑡) multiplicados

por +1 ou −1 se o valor de 𝜉𝜇𝑖 for igual a +1 ou −1, ou no caso da abordagem

binária se 𝜁𝜇𝑖 = 1 ou 𝜁𝜇𝑖 = 0. A regra de atualização de 𝜎𝑖 passa a ser o resultado

de uma divisão inteira, conforme mostrado a seguir:

𝜎𝑖(𝑡+ 1) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝐻𝑖(𝑡)+𝑁𝑃
𝑁𝑃+𝑃

, 𝜎𝑖(𝑡) = 1

𝐻𝑖(𝑡)+𝑁𝑃
𝑁𝑃−𝑃

, 𝜎𝑖(𝑡) = 0

(A.4)
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O Algoritmo

Aqui apresentamos o algoritmo utilizado para realizar a dinâmica paralela de
uma rede de Hopfield. O código a seguir está apresentado em linguagem C. O
código está escrito para um computador com B bits por palavra, simulando uma
rede com N neurônios e P padrões. Os padrões armazenados são representados por
𝑛𝑒𝑡[𝑖][𝑚𝑢] ⇒ 𝜁𝜇𝑖 e o estado atual da rede por 𝑆[𝑖] ⇒ 𝜎𝑖 e 𝑛𝑒𝑤𝑆 representa o estado
atualizado da rede. A variável 𝐿𝑍𝐸𝑅𝑂 é uma variável do tipo long unsigned com
valor 0. A variável state guarda o estado do neurônio que está sendo verificado no
momento.

for(mu=0;mu<P;mu++){

Nm[mu]=0;

sum=0;

for(i=0;i<N/B;i++){

sum+=conta(net[i][mu]^S[i]);

}

Nm[mu]=N-2*sum;

}

for(i=0;i<N;i++){

H=0;

for(mu=0;mu<P;mu++){

if((net[i/B][mu]&bit[i%B])==LZERO){

H-=Nm[mu];

}else{

H+=Nm[mu];

}

}

if((S[i/B]&bit[i%B])==LZERO){

state = (H+NP)/(NP-P);

}else{

state = (H+NP)/(NP+P);

}

if(state>1){printf("ERRO!Si>1\n");}

state<<=(i%B);

newS[i/B] = (newS[i/B]&(~bit[i%B]))|state;

}

for(i=0;i<l;i++){S[i]=newS[i];}

Após a realização dessa dinâmica deve-se verificar se o estado da rede já atingiu

um atrator ou um ciclo de período dois. Para isso basta comparar a saída da
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dinâmica com a entrada, se as duas configurações forem iguais então um estado

estacionário foi alcançado. Senão, comparamos a saída da rede com a entrada no

passo anterior, se essas configurações forem iguais então um ciclo de período dois

foi alcançado, se ainda assim as configurações forem diferentes a saída da rede

deve ser usada como uma nova entrada para rede. E esse processo se repete até

que uma configuração de equilíbrio seja atingida.
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