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МОДАЛЬНО-ВЕКТОРНА ТЕОРІЯ ПОБУДОВИ ДЕТЕКТОРНИХ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

Вступ. Проблеми створення інтелектуальних систем, заснованих на 

формалізмі штучних нейронних мереж, насамперед пов’язані з неадекватністю 

моделей нейронів, які використовуються для їх побудови, біологічним 

прототипам, а також неспроможності використання коннекційної парадигми для 

моделювання біологічних нейронних мереж. Вирішення багатьох проблем 

можливе в результаті висунення альтернативної парадигми побудови штучних 

нейронних мереж – детекторної парадигми, для реалізації якої пропонуються нові 

інформаційні моделі нейронів. Основні положення та моделі цієї парадигми не 

тільки не суперечать сучасним поглядам та досягненням нейрофізіології та 

нейропсихології на процеси обробки інформації мозком, але й надають 

обґрунтовану інтерпретацію цим поглядам з точки зору інформаційних технологій.  

Основні результати досліджень. Сутність коннекційної парадигми полягає 

в існуванні ефекту зв’язаності вагових коефіцієнтів синаптичних з'єднань нейронів 

різних шарів штучної нейронної мережі. Зв'язаність вагових коефіцієнтів означає, 

що зміна одних коефіцієнтів неодмінно веде до зміни інших. На відміну від цього, 

детекторна парадигма визначає, що вагові коефіцієнти різних нейронів не є 

зв'язаними, але є зв’язними, тобто: ваговий коефіцієнт конкретного синаптичного 

з'єднання залежить від того, яке місце у вхідному векторі сигналів нейрона займає 

сигнал, який поступає на даний синаптичний контакт в процесі навчання. Це 

положення є біологічно обґрунтованим і визначає значення місцезнаходження 

синаптичних контактів на дендритному дереві нейрона та їхньої взаємодії в 

процесі формування збуджуючих постсинаптичних потенціалів та потенціалу дії. 

Детекторна парадигма вимагає також висунення нового, біологічно мотивованого 

підходу до навчання нейронів – зустрічного навчання. Зустрічне навчання є 

розширенням та узагальненням парадигми навчання з підкріпленням та має на 

увазі наявності структурно зв’язаних та синхронно збуджених нейронів різних 

систем сприйняття інформації: презентативних систем та репрезентативної 

системи [1]. 

Детекторна парадигма передбачає, що окремі нейрони мають функції 

детекторів структурних елементів образів, що сприймаються, чи образів в цілому, 

або їх характеристик. Тобто існують два типи нейронів-детекторів: структурні та 

характеристичні детектори. Функції цих детекторів або задані заздалегідь для 

детекторів непохідних елементів, або формуються в процесі навчання для 
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детекторів похідних елементів. Вхідними сигналами для детекторів похідних 

характеристик є градуальні реакції ще одного нового типу нейронів - нейронів-

аналізаторів, які виконують функції порівняння реакцій пресинаптичних нейронів.  

Реакція нейрона-детектора визначається наступними складовими, які мають 

біологічну інтерпретацію: адресною складовою, яка моделює розташування 

синаптичного контакту на дендритному дереві; складовою значення рівня 

збудження, яка моделює частотну реакцію біологічного нейрону, пов'язана зі 

значенням його порогу збудження та використовується в процесі WTA - 

конкуренції; складовою, яка визначає тип збудження нейрона-детектора та 

моделює різноманітність форм реакцій біологічного нейрону; просторовим 

індексом, який служить у якості бази зв’язності елементів вхідного вектора 

сигналів нейрона-детектора. 

У процесі дослідження детекторної парадигми вирішуються добре відомі 

проблеми "нейронного коду" та зв’язності (англ. -"binding problem"), а також 

проблема "бабусиної клітини" (англ. - "grandmother cell") [2]. Перші дві проблеми 

вирішуються в результаті побудови інформаційних моделей нейрона-детектора та 

нейрона-аналізатора. Третя проблема вирішується в результаті побудови 

біологічно мотивованої модульної структури нейронної мережі, яка для 

детектування, наприклад, цілісних статичних двовимірних контурних зображень 

складається лише з двох шарів структурних та двох шарів характеристичних 

нейронів-детекторів. 

Зв'язність елементів вхідного вектору сигналів нейрона-детектора – мод 

визначається в процесі зустрічного навчання та формується у вигляді сукупності 

необхідних та достатніх умов збудження нейрона-детектора – його концепту Con. 

Структурні та характеристичні моди в Con зв’язуються на основі просторових 

індексів та структуруються у модальні групи. В процесі навчання відбувається 

модифікація Con в результаті зміни вагових коефіцієнтів окремих мод, які лише 

визначають їх приналежність до Con. 

Висновки. Сукупність моделей, методів та засобів реалізації детекторної 

парадигми складає основу запропонованої модально-векторної теорії побудови 

детекторних нейронних мереж.  
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