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1 Introdução
Apesar da recente euforia em torno de redes neurais artificiais, que resultou no
surgimento de pelo menos quatro jornais especializados nos últimos dez anos, o inte-
resse no estudo desses sistemas definitivamente não é recente. Na década de 60 houve
muita pesquisa em redes neurais artificiais com o objetivo de obter comportamento
inteligente como uma propriedade emergente de um emaranhado complexo de com-
ponentes simples simulando neurônios e sinápses. Sem dúvida, o grande expoente
dessa corrente foi Frank Rosenblatt, inventor de uma série de algoritmos para treinar
redes neurais estruturadas em camadas, as quais denominou percepirons (Rosenblatt
1962). Essa atividade foi prematuramente interrompida no início da década de 70
por duas razões: o sucesso inicial dos sistemas de manipulaçã.o simbólica de Her-
bert Simon e Allen Newell, que em 1956 já eram capazes de resolver quebra-cabeças
simples e demonstrar teoremas de cálculo proposicional (Simon e Newell 1958), e a
publicação do livro Perceptrons de Marvin Minsky e Seymour Papert que expunha
de forma brilhante - e parcial - as fraquezas do programa de Rosenblatt (Minsky e
Papert 1969). No entanto, passados mais de 20 anos, ficou claro que os sistemas
especialistas de Simon e Newell nunca realizariam as promessas iniciais de se pro-
duzir uma inteligência artificial. Renasceu entã.o o interesse em redes neurais no
início da década de 80, catalisado pela publicaçã.o do livro Parallel Distributed P1'O-
cessing de David Rumelhart e James McClelland (1986). Apesar do alarde feito
pelos pesquisadores envolvidos nessa linha, pelo menos no que tange a descoberta
de novos princípios para a criação de uma inteligência artificial, os resultados são
tão irrelevantes quanto os obtidos através da abordagem tradicional dos sistemas
especialistas. É interessante notar que o ressurgimento do interesse em redes neu-
rais como um meio de produzir inteligência artificial não resultou em mudanças
qualitativas do corpo de conhecimento produzido nos anos 60. O que houve foram
progressos quantitativos devidos a rapidez de processamento dos computadores mo-
dernos onde as redes neurais artificiais são simuladas. Mesmo o aclamado algoritmo
Backpropagation (Rumelhart et ai 1986), utilizado para treinar redes neurais com
um número arbitrário de camadas, não chegou a ser uma novidade: Rosenblatt
criou um algoritmo tão eficiente quanto esse que, curiosamente, também denominou
Backpropagation (Rosenblatt 1962).

Naturalmente, além da perspectiva de aplicação em inteligência artificial, outra
motivação para o estudo de redes neurais é a modelagem de sistemas biológicos.
Infelizmente, os fenômenos cognitivos típicos de redes neurais biológicas são fort.e-
mente dependentes da química dos neurotransmissores, cujos efeitos sã.opor sua vez
muito pouco entendidos. Segundo o neurofisiologia Michael Gazzaniga (1988), o
presente estágio da pesquisa em neurotransmissores pode ser bem descrito pela ob-
servaçào do psicólogo David Krech : "Nã.o existe fenômeno, por mais complexo que
seja, que quando examinado cuidadosamente não se mostre ainda mais complexo.,,1

lThere is no phenomenon, however complex, which when examined carefully will not turn out
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É quase desnecessário mencionar que, enquanto esse estado de confusão perdurar
na área experimental, poucas serão as possibilidades de modelagem realística das
propriedades cognitivas de sistemas biológicos.

Não obstante os prospectos pessimistas para os projetos mais ambiciosos, algo
novo de fato ocorreu na área de redes neurais na década de 80, a saber, a chamada
abordagem da mecânica estatística. Essa abordagem pode ser dividida em duas
fases bem distintas, descritas a seguir.

A primeira fase começa com o trabalho pioneiro de John Hopfield (1982) que,
através de uma analogia com vidros de spin de Ising, propôs a utilização de re-
des neurais artificiais como um meio para implementar memórias associativas em
paralelo. Segundo essa analogia, as informações memorizadas, devidamente codifi-
cadas em configurações de spins de Ising, seriam os estados meta-estáveis do vidro
de spin, acessíveis através da dinâmica de relaxação do sistema de spins (Monte
Carlo a temperatura zero). O ingrediente novo foi a introdução de uma prescrição
para escrever os acoplamentos entre os spins em termos das configurações a serem
memorizadas. Essa prescrição, conhecida como regra de Hebb devido a uma sugestão
do psicólogo Donald Hebb (1949) sobre como a eficácia das sinápses eram mo difi-
cadas pela atividade neural, deveria, em princípio, garantir que essas configurações
fossem de fato os estados meta-estáveis da dinâmica do sistema de spins. Uma
particular memória (estado meta-estável) é recuperada dependendo de seu grau de
similaridade com a configuração inicial do sistema de spins, considerada nesse con-
texto como um estímulo externo. Daí esses sistemas serem também denominados
memórias endereçáveis por conteúdo ou redes neurais atratoras. Essa analogia entre
redes neurais e vidros de spin resultou em uma migração massiva de pesquisadores
da área da matéria condensada para o campo de redes neurais.

A mecânica estatística do modelo proposto por Hopfield foi estudada em pro-
fundidade por Daniel Arnit, Hanoch Gutfreund e Haim Sompolinsky (1985, 1987a),
dando origem a um número enorme de artigos propondo e estudando variações do
modelo original. A termodinâmica do modelo de Hopfield é muito similar a do
modelo de Sherrington-Kirkpatrick (SK) de um vidro de spin com interações de
alcance infinito (Kirkpatrick e Sherrington 1978): em ambos os modelos o Hamil-
toniano é quadrático nas variáveis dinâmicas rápidas (spins ou neurônios), sendo
os acoplamentos variáveis aleatórias estáticas. Quando esses acoplamentos são me-
diados com o auxílio do método das réplicas (Binder e Young 1986, Mezard ei
ai 1987), o padrão de quebra de simetria das réplicas encontrado é idêntico nos dois
modelos. Nesse sentido, o estudo do modelo de Hopfield e suas variações não acres-
centou muito ao entendimento dos vidros de spin. Por outro lado, o alcance infinito
das interações pode ser mais facilmente justificado no contexto de redes neurais do
que no de vidros de spin, oferecendo assim um novo campo de aplicação para o
método das réplicas, desenvolvido durante os quase dez anos de estudo do modelo
SK. Esse método consiste, basicamente, em uma receita para calcular médias sobre

to be even more complexo
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variáveis aleatórias estáticas. Seguindo-se a prescriçao de realizar médias apenas
sobre grandezas extensivas (Binder e Young 1986) por serem estas auto-rnediantes
(isto é, o resultado de uma medida coincide com o valor médio com probabilidade
1 no limite termodinâmico) depara-se imediatamente com o cálculo de grandezas
como (ln Z (~l, ... , ~N )). Aqui Z é a função de partição do sistema e (... ) denota a
média sobre as N variáveis aleatórias ~i, supostas estatisticamente independentes.
O método das réplicas explora o fato de Z" ser, em geral, uma função fatorável das
variáveis aleatórias para qualquer n inteiro, o que possibilita o cálculo explícito de
(zn) para n inteiro. A utilização da identidade

(ln Z) = lim 2. ln (zn)
n...•O n (1.1 )

completa. o método. A única justificativa desse procedimento é a notável con-
cordância de suas previsões com os resultados das simulações de Monte Carlo. No
momento, a. física-matemática não dispõe de ferramentas adequadas para tratar de
forma rigorosa os problemas envolvendo a continuação analítica de n inteiro para
zero (van Hemmen e Palmer 1979).

A segunda fase da abordagem de mecânica estatística ao estudo de redes neurais
começa em 1988 com a publicação dos trabalhos de Elizabeth Gardner (Gardner
1988, Gardner e Derrida 1988), nos quais é introduzido um formalismo que possi-
bilita o estudo analítico do próprio processo de armazenamento ou memoriza.ção da
informação (aprendizado) na rede neural. A idéia básica é tratar os acoplamentos
entre os spins como variáveis dinâmicas a serem especificadas pelo vínculo de que
determinadas configurações (memórias) sejam pontos fixos da dinâmica de relaxação
da rede neural. Em geral, o Hamiltoniano obtido com essa formulação é altamente
não-linear nas variáveis dinâmicas (os acoplamentos entre os spins), como também
nas variáveis aleatórias estáticas (as configurações a serem memorizadas), resultando
em um padrão de quebra de simetria das réplicas bastante diverso do encontrado no
modelo SK. Em particular, se os acoplamentos forem restritos a um número limi-
tado de valores inteiros apenas, encontram-se fases nas quais a prescrição simetria
das réplicas produz soluções localmente estáveis mas com entropia negativa e, por-
tanto, não-físicas. Note que a entropia negativa do modelo SK a baixa temperatura
é atribuída a instabilidade local da solução com simetria de réplicas (de Almeida e
Thouless 1978). Ainda, se os acoplamentos passam a assumir valores reais quaisquer,
encontram-se fases nas quais a prescrição simetria das réplicas produz soluções lo-
calmente instáveis (Gardner e Derrida 1988), sendo este o único exemplo conhecido
de um sistema com graus de liberdade contínuos onde a quebra de simetria das
réplicas se faz necessária. O outro modelo de spins contínuos estudado até então,
o modelo esférico com interações aleatórias, não apresenta esse tipo de complicação
(Kosterliz et ai 1976). Esses exemplos ilustram com clareza a importância do estudo
da termodinâmica de redes neurais para a literatura de vidros de spin.

O método de cálculo proposto por Elizabeth Gardner aplica-se prontamente ao
estudo de redes neurais com arquitetura em camadas, os perceptrons de Rosenblatt ,
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sendo sua popularidade em grande parte devida a essa aplicação. O perceptron
mais simples é composto por uma camada de neurônios sensores, que recebem os
estímulos externos (entradas), acoplados a um único neurônio motor, que emite a
resposta da rede (saída). Não são permitidos acoplamentos entre os neurônios mo-
tores. (Daqui em diante, o termo genérico perceptron será empregado para denotar
esse perceptron simples.) Devido a sua arquitetura, esse tipo de rede neural pode
ser treinada para implementar associações entrada/saída (pares pergunta'; resposta),
surgindo daí a interface com o campo da inteligência artificial. Mais especificamente,
a propriedade relevante para a inteligência artificial é a capacidade de generalização
dos perceptrons: a habilidade de, após serem treinados em um dado conjunto de
pares entrada/saída (conjunto de treinamento), responderem corretamente a uma
entrada não pertencente a esse conjunto.

Inicialmente, os esforços foram concentrados no chamado mapa aleatório, onde
a cada entrada é associada uma saída escolhida aleatoriamente, de forma que não
existe nenhuma regra ligando os pares entrada/saída (Gardner 1988, Gardner e Der-
rido. 1988). Naturalmente, o ponto em discussão a.quié a capacidade de memorizaçào
da rede neural, uma vez que o conceito de generalização não faz sentido neste ca.so.
O problema do aprendizado por exemplos em redes neurais, no formato próprio
para a análise da mecânica estatística, também foi proposto por Gardner e Derrida
(1989) e consiste em gerar as associações entrada/saída não mais aleatoriamente,
mas através de outra rede neural, denominada rede mestre. Consequentemente, a
rede que deve aprender as associações geradas pela rede mestre é denominada rede
estudante. A mecânica estatística desse problema foi estudada por Gyõrgyi e Tishby
(1989) empregando como ferramenta básica o formalismo de Gardner.

Esta resenha descreve, em sua maior parte, minhas contribuições às duas fases
da abordagem da mecânica estatística ao estudo de redes neurais artificiais, sendo
organizada conforme segue.

Na seção 2, entitulada Memórias Associativas, discuto os resultados do estudo
da habilidade do modelo de Hopfield em memorizar padrões com viés e padrões com
estrutura hierárquica. Até então, o modelo de Hopfield era visto como um modelo
de memória um tanto ineficiente, sendo incapaz, por exemplo, de memorizar padrões
correlacionados (Amit et ai 1987b, Fontanari e Theumann 1990). No trabalho que
julgo ser a minha contribuição mais importante à literatura de redes neurais, mostro
que essa deficiência é o resultado de uma tendência do modelo - talvez de memórias
associativas em geral - de separar os padrões a serem memorizados em diferentes
classes de acordo com os seus graus de similaridade, ou seja, o modelo de Hop-
field apresenta uma tendência natural à categorização (Fontanari 1990). Assim,
os padrões realmente memorizados (pontos fixos da dinâmica) são representações
abstratas das supostas classes as quais os padrões correlacionados pertencem.

A seção 3, Memorização e Generalização em Perceptrons, é dedicado. à discussão
das capacidades de mernorizaçào e generalização de redes neurais sem camadas neu-
rais internas. Praticamente todos os aspectos desse problema são tratados, desde
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a criação de um algoritmo de treinamento para redes neurais com acoplamentos de
Ising (Fontanari e Meir 1991) até o estudo analítico da dinâmica de aprendizado
de uma rede neural com acoplamentos reais (Fontanari e Theumann 1993b). Como
esperado, a aplicação do formalismo de Gardner para estudar as propriedades de
equilíbrio de redes neurais com acoplamentos reais e discretos (uma maior ênfase é
dada ao estudo do caso discreto por ser passível de solução' exata) ocupa a maior
parte dessa seção. Duas aplicações de redes neurais com acoplamentos discretos são
de particular interesse. A primeira é determinação de um limite superior exato para
o conteúdo de informação de um mapa linearmente separável, isto é, um conjunto de
associações entrada/saída gerado por um perceptron com acoplamentos reais (Meir
e Fontanari 1993a). A segunda aplicação é a utilização dessas redes na análise quan-
titativa de temas de caráter filosófico como a validade de critérios de seleção para
a escolha de modelos que melhor expliquem um conjunto de observações (Meir e
Fontanari 1993b).

Deve ser mencionado que os resultados da abordagem de mecânica estatística
discutidos nesta resenha são válidos apenas no limite termodinâmico, onde o número
de neurônios tende a infinito. Felizmente, isso não invalida a pretensão de utilidade
prática desses resultados, uma vez que, em geral, simulações de Monte Carlo em
sistemas com tipicamente uma centena de neurônios confirmam admiravelmente as
previsões da teoria (Seung ei ai 1992, Meir e Fontanari 1992b).

Há ainda dois outros temas aos quais dediquei atenção especial, embora não sejam
os objetos principais de minha pesquisa: o estudo de algoritmos heurísticos para a
otimização de problemas combinatoriais complexos e a modelagem matemática da
evolução de populações. Ambos os temas têm em comum o conceito de relevo
de energia que, de acordo com os argumentos persuasivos de Kauffman (1989),
é o fator determinante do sucesso de algoritmos heurísticos na busca de soluções
ótimas e também de populações evoluindo de maneira a maximizar a adaptação dos
indivíduos ao meio-ambiente. Embora tenha realizado apenas um trabalho específico
no primeiro tema (Moscato e Fontanari 1990), cujo mérito é mostrar o quão pouco é
conhecido sobre os mecanismos de funcionamento do popular algoritmo 'simulated
annealing' (Kirkpatrick et ai 1983), algoritmos heurísticos como o algoritmo genético
(Goldberg 1989) e 'simulated annealing' foram uma ferramenta fundamental em
muitos de meus trabalhos. Seguindo o ponto de vista no qual, escolhida uma escala
de tempo apropriada, a evolução pela seleção natural pode ser pensada como um
problema de otimização onde a função a ser maximizada é a adaptabilidade dos
organismos, ambos os temas são abordados na seção 4, entitulada Otimização e
Evolução de Populações.

Finalmente, na seção 5, Conclusão, apresento minhas considerações finais e men-
ciono algumas questões deixadas em aberto, merecedoras de atenção futura. Os
artigos objetos desta resenha encontram-se anexados no final desta, estando dispos-
tos na mesma ordem em que são discutidos no seu texto.
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2 Memórias Associativas
No modelo de Hopfield de memória associativa, ao qual essa discussão será restrita,
os estados dos neurônios são modelados por spins de Ising: Si = +1 (neurônio ativo)
e Si = -1 (neurônio inativo) com i = 1,... ,N, onde N é o número de neurônios da
rede neural. O estado do neurônio i no instante T é determinado pela equação

(2.1)

onde Jij são os pesos sinápticos que determinam o grau de influência do neurônio j
sobre o neurônio i. Não são permitidas auto-interações, isto é, Jii = o. A figura 1
ilustra a arquitetura desse tipo de rede neural, onde todos os neurônios interagem
entre si.

Figura 1: Arquitetura da rede neural proposta por Hopfield com N = 5

A evolução temporal da rede é simulada da seguinte forma: a cada instante de
tempo um único neurõnio é escolhido aleatoriamente e seu novo estado determi-
nado pela eq. (2.1). O sistema evolui, então, segundo uma dinâmica assíncrona. A
seguinte questão, formulada por Hopfield (1982), foi a fonte inspiradora de pratica-
mente toda a atividade em redes neurais: Como se pode garantir que P configuraçôes
arbitrárias (padrões) f! = (eL ... ,ej..,) com e~ = ±1 e 1 = 1, ... ,P sejam pontos
fixos dessa dinâmica assíncrona ?

Primeiramente, para garantir que a dinâmica apresente apenas pontos fixos em
seu comportamento assintótico, Hopfield fez a hipótese da simetria das interaçôes
entre os neurônios, Jij = Jji. Embora essa hipótese seja correta para descrever a
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interaçâo entre spins (devido a terceira lei de Newton), certamente não corresponde à
realidade da interaçâo entre neurônios, que se faz por meio de cabos unidirecionados
(axônios). Deixando de lado críticas de caráter biológico, a utilidade dessa hipótese
é permitir a introdução da função de Lyapunov ou energia,

1
E - -- ~ J··S·S·- 2 4--- tJ t ) ,

t,)

(2.2)

que, conforme demonstrado por Hopfield (1982), é minimizada durante a evolução
temporal da rede neural. Como corolário dessa prova, mostra-se facilmente que os
estados estacionários da dinâmica assincrona só podem ser pontos fixos. Note que a
existência de uma função de Lyapunov não é suficiente para garantir que os estados
estacionários sejam pontos fixos apenas. Um contra-exemplo famoso é a simulação
sÍncrona da eq. (2.1) que, embora possua uma função de Lyapunov - diferente da
eq. (2.2) - apresenta pontos fixos e ciclos de período 2 como estados estacionários
(Peretto 1984).

Uma vez demonstrada a correspondência biunívoca entre os pontos fixos da
dinâmica assÍncrona (2.1) e os mínimos da energia (2.2) pode-se utilizar o conheci-
mento adquirido no estudo do modelo de Ising para responder à questão formulada
por Hopfield. Por exemplo, a fim de garantir que o padrão arbitrário ( = (Çl" .. ,f,N)
minimize (2.2) basta escolher os acoplamentos entre os neurônios de acordo com a
prescnçao

1
Jij = N Çi çj i =1= i. (2.3)

obtendo-se assim o modelo de Mattis (1976) para um sistema de spins de Ising com
interações aleatórias. Esse modelo possui dois estados fundamentais (e -(, devido
a invariância da energia (2.2) à inversão global dos spins. A generalização da eq.
(2.3) para o caso de P padrões leva à chamada regra de Hebb,

i =f. j, (2.4 )

que, junto com a simulação assÍncrona da eq. (2.1), define o modelo de Hopfield
de memória associativa. O fator N-1 nas eqs. (2.3) e (2.4), embora irrelevante
para a dinâmica, é indispensável à análise termodinâmica para a obtenção do limite
terrnodinâmico, uma vez que ambas as interações são de alcance infinito. É impor-
tante observar que a regra de Hebb pode ser obtida através do seguinte algoritmo de
aprendizado não supervisionado: principiando da tabula rasa, isto é, Jij = 0, toda
a vez que a rede é exposta a um dado padrão {I modifique as interações entre os
neurônios de acordo com a prescrição

(2.5 )
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Entretanto, resta ainda verificar se os padrões f são realmente pontos fixos da
dinâmica (2.1) ou mínimos da energia (2.2). Suponha que as componentes dos
padrões sejam escolhidas aleatoriamente como +1 ou -1 com a mesma probabilidade
:. que a configuração inicial da rede neural §(T = O) coincida com um dos padrões,
Çm por exemplo. Assim, o 'campo molecular ' sobre o neurônio i é escrito como

hi (T = O) = L:JijSj (T = O)
j#.i

1\\ L: L: ç! ç~C;
I j#.i

Ç;n (1 + 8j) ,

(2.6)

onde 8j = ~ Lj#.j Lltm çt ç~ç~Ct é uma variável aleatória de média nula e variância
(P - 1) (N - 1) /N2. Esta análise simples de ruído-sinal mostra que se a razão
o: = P/ N (supondo P, N ~ 1) não for desprezível frente a termos de ordem 1, sem-
pre haverá uma chance de que o evento 8i < -1 ocorra, levando à instabilidade do
padrão [m. De fato, uma análise estatística mais cuidadosa mostra que a regra de
Hebb estabiliza P padrões aleatórios somente se a condição P < N /21n N for satis-
feita (Weisbuch e Fogelman-Soulié 1985). Por outro lado, resultados de simulações
numéricas preliminares (Hopfield 1982), confirmados posteriormente pela análise ter-
modinâmica de Amit et ai (1987a), mostram que para o: < O:c ~ 0.14 existem pontos
fixos que diferem dos padrôes [t em, no máximo, 1.5% dos sítios. Uma vez aceita essa
margem de erro e satisfeito o limite de capacidade (o: < O:c), o modelo de Hopfield
desempenha bastante bem na memorização de padrões aleatórios descorrelaciona-
dos, conforme ilustra a figura 2, reproduzi da de Kinzel (1985). Nessa simulação,
com o: = 0.075, o padrão' A' é um dos padrões memorizados, (m por exemplo, e a
configuração inicial §(T = O) é esse mesmo padrão com 30% dos spins invertidos.
Dificilmente o conceito de memória associativa ou endereçável por conteúdo poderia
ser melhor ilustrado do que nesta figura.

A existência de diversas classes de pontos fixos só foi elucidada pela análise ter-
rnodinâmica de Amit et aI (1985, 1987a), restrita ao caso em que cada componente
de cada um dos padrões é escolhida aleatoriamente como ±1 com a mesma proba-
bilidade. Nessa análise, os estados de equilíbrio do modelo de Hopfield são caracte-
rizados basicamente por um vetor parâmetro de ordem m = (mI, ... , mP) cujas P

componentes são as correlações entre o estado de equilíbrio §e os P padrões [t,

1= 1, ... ,P. ( ') '"')~.{

Essas componentes são determinadas pela solução de um conjunto de equações
auto-consistentes que admite uma grande variedade de soluções, correspondendo
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Figura 2: Evolução temporal (da esquerda para a direita) do modelo de Hopfield
com o = 0.075. O estado S = 1 é representado pelo símbolo x, enquanto que o
estado S = -1 não é mostrado.

a diferentes estados de equilíbrio. A mais simples delas, associada aos estados ditos
de recuperação, tem correlação não nula com apenas um dos padrões,

m = (m, O, ... , O) , (2.8)

e determina as propriedades de recuperação do modelo como, por exemplo, a ca-
pacidade crítica 0c. Outros estados de interesse, embora de análise um pouco mais
complexa, correspondem às soluções mistura simétrica

m={m,m, ... ,m,O, ... ,O), (2.9)

e mistura assimétrica
(2.10)

Para o > o., tem-se, por definição, m = Õ e o sistema encontra-se em uma fase vidro
de spin caracterizada pelas correlações entre diferentes estados de equilíbrio 30 e §b.

_ 1 ~ SI? SbN c: I

i=l

a =I- b. (2.11 )

Todos os resultados discutidos nesta seção para o caso P = oN foram obtidos
com a prescrição simetria das réplicas, na qual qab = q independente dos índices
de réplicas. Isso implica que a distância. média entre dois estados de equilíbrio
quaisquer é N (1 - q) /2. No caso de P finito, entretanto, o método das réplicas
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não é necessário, pois a propriedade de auto-rnediância (veja a eq. (2.14) abaixo) é
exata neste limite (Amit et ai 1985).

Sob o ponto de vista estrito da construção de um sistema de memória associa-
tiva, os estados de equilíbrio descritos pelas soluções tipo mistura são indesejáveis,
podendo ser eliminados pela adição de um elemento estocástico (temperatura) à
dinâmica neural (Amit et ai 1985). .

Um aspecto do modelo de Hopfield considerado frustrante por muitos
pesquisadores é sua incapacidade de memorizar padrões correlacionados. A figura 3,
também reproduzi da de Kinzel (1985), ilustra este fenômeno: à esquerda encontram-
se os padrões a serem memorizados 'R' e 'P' e à direita o ponto fixo evocado quando
estes mesmos padrões são utilizados como configurações iniciais da dinâmica neural.
De acordo com a discussão acima, esse ponto fixo corresponde a um estado do tipo
mistura assimétrica. Com a finalidade de estudar analiticamente esse fenômeno,
Amit ei ai (1987b) introduziram os chamados padrões com viés: cada componente
de cada um dos P padrões é escolhida aleatoriamente como +1 com probabilidade
(1 + a) /2 e como -1 com probabilidade (1 - a) /2, isto é,

(2.12)

onde O S; a S; 1. Assim, embora as componentes dos padrões continuem sendo
variáveis aleatórias estatisticamente independentes - o que possibilita a realização
de cálculos analíticos - dois padrões quaisquer possuem, em média, N (1 + a2) /2
sítios em comum. No limite em que o viés a anula-se, esse problema reduz-se ao
discutido anteriormente. Existe uma certa liberdade de linguagem, tolerada na
literatura de redes neurais, em relação à denominação de padrões correlacionados
aos padrões com viés introduzidos acima. É claro que esses padrões, sendo por
construção estatisticamente independentes, não são correlacionados.

A dificuldade do modelo de Hopfield em memorizar padrões com viés é facilmente
compreendida através de uma análise ruído-sinal idêntica à da eq. (2.6). O termo
de ruído bi possui agora média não nula, podendo ser escrito como

~ L L ei e~e;ej
j::f:il:f.m

Lei ei ~ Le; ej + O{I/N)
I:f.m j

L ei e~(el em)+ O (1/N)
I:f.m

a
2 L ei e!+ o (1/N),

I:f.m

(2.13)
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onde foi usada a propriedade de auto-mediância

1
N

N

LI (e, ... ,çr) = (f (e, ... ,çP)} +o (l/N),
i=l

(2.14)

válida se P for finito, e a notação (... ) para indicar a média sobre os padrões. Assim,
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Figura 3: Os padrões 'R' e 'P' são escolhidos como as configurações iniciais da rede
neural que relaxa para um estado do tipo mistura assimétrica.

o padrão (m será estritamente estável (8; > -1) se a condição

1
P<1+2a

(2.15 )

for satisfeita. A degradação do desempenho da memona é enorme quando com-
parada ao caso a = 0, para o qual vale a condição P < N /21n N (Weisbuch e
Fogelmann-Soulié 1985).

A fim de evitar essa degra.dação, Amit ei ai (1987b) propuseram a seguinte
modificação da regra. de Hebb,

1
N

P

L{~~- a) (çj - a)
1=1

(2.16)
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cujo efeito principal é zerar a média do termo de ruído 8;. Entretanto, a introdução
explícita do viés na regra de aprendizado pressupõe um conhecimento prévio da
estrutura dos padrões a serem memorizados que ofusca completamente a pretensão
de empregar (2.16) como um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Esses
algoritmos, ao contrário dos algoritmos de aprendizado supervisionados a serem
discutidos na seção 3, não fazem uso de nenhuma informação,' provida exteriormente,
sobre a estrutura dos padrões ou sobre o sucesso momentâneo do algoritmo na
memorização destes.

Com a dupla finalidade de entender o tipo de processamento realizado pelo
modelo de Hopfield no caso de padrões com viés e, consequentemente, modificar
a regra de Hebb no sentido de melhorar o desempenho do modelo na memorizaçâo
desses padrões, Fontanari e Theumann (1990) estudaram a mecânica estatística
desse problema no limite em que P é finito, embora N -+ 00 como usual. Foram
estudadas apenas dois tipos de solução, a saber, soluções simétricas

11i = (1np, rrtp, ... , mp) (2.17)

e soluções assimétricas
(2.18)

Devido a existência de um viés não nulo, basta que uma componente seja não nula
para que todas as outras também o sejam. Por exemplo, se a condição (2.15) for
satisfeita, os estados de equilíbrio referidos como de recuperação no caso sem viés
são descritos pelo vetor m = (1,a2, ••• ,a2). Assim, as soluções que caracterizam
a capacidade de memorização do modelo são da forma (2.18) com m1 > mp-l' É
claro que permutações das componentes das soluções assimétricas levam a estados
equivalentes. Um resultado curioso dessa análise foi a instabilidade das soluções
simétricas, a temperatura zero e para qualquer valor de a, no caso de P ser um
número par. Por outro lado, a análise do caso P ímpar mostra que os estados
assimétricos (m1 > mp-d desaparecem descontinuamente quando o viés atinge
o valor crítico ac = 1/ (P - 1)1/2, em concordância com a análise de ruído-sinal.
Acima desse valor, a única solução é ml = mp-I (estados simétricos). Este fato leva
a suspeita de que suprimindo-se os estados simétricos, poder-se-ia aumentar a região
de existência dos estados de equilíbrio de interesse para efeitos de memorização.

Em outro artigo notável, Hopfield e Tank (1985) mostraram que as redes neurais
atratoras podem ser pensadas como um problema de otimização. Por exemplo, no
modelo de Hopfield procura-se a configuração § que maximiza a proximidade com
os P padrões t:, ou seja, deseja-se minimizar a função custo ou energia

(2.19)

onde ml é dado pela eq. (2.7). Seguindo essa linha de raciocínio e com o obje-
tivo explícito de penalizar ou mesmo supnrmr os estados simétricos, Fontanari e
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Theumann (1990) propuseram uma rede neural que minimiza a energia

P ( P) 2N 1 1 k
EFT = -- 2: m - --2:m

2 1 P -1 k:fil
(2.20)

Verifica-se prontamente que EFT é máxima para m.L = tii"; k· 1, ... , P. A definição
de m! permite escrever EFT na forma quadrática usual (veja eq. (2.2)) com

i =1= j. (2.21)

De acordo com os resultados termodinârnicos para o caso de P finito, essa nova regra
de aprendizado garante a existência dos estados assimétricos para qualquer valor de
a E [0,1]. Ainda, uma vez que no caso de padrões com viés vale a relação

(2.22)

a regra (2.21) reduz-se a regra de aprendizado proposta por Amit ei ai (1987b) no
caso de P grande. A vantagem de (2.21) é não apresentar uma dependência explícita
no viés a.

Na tentativa de compreender melhor a natureza do processamento realizado
pelo modelo de Hopfield na memorização de padrôes com viés, que resulta no
favorecimento dos estados simétricos, Fontanari e Meir (1990a) e Fontanari (1990)
estudaram o desempenho desse modelo na memorização de padrões hierárquicos {Ik,
gerados pela distribuição

(2.23)

onde I = 1, ... , P; k = 1, ... , se [t são também variáveis aleatórias estatisticamente
independentes geradas por

p (çn = ~ s (çf - 1) + ~ s (çf + 1) . (2.24)

Assim, para cada um dos P padrões f,,1 existem s versões detu~adas por ruído t-. A
intensidade do ruído é medida pelo parârnetro b E [0,1]: [t e f" k possuem, em média,
N (1 + b) /2 sítios em comum, de forma que quanto maior b, menor é a intensidade
do ruído. A idéia é expor a rede neural somente aos sP padrões t-. de modo que
seus pesos sinápticos assumem a forma

1 P s
J. = - "" "" t1k t1k

tJ N ~~':.t ':.J
1=1 k=1

i =1= i. (2.25)
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e tentar descobrir se a rede consegue filtrar o ruído e, consequentemente, memorizar
os padrões puros. Deve-se mencionar que esse método de gerar padrões com estru-
tura hierárquica foi introduzido por Gutfreund (1988) num contexto completamente
diferente do discutido aqui.

Sob o ponto de vista técnico, a dificuldade maior desse programa de trabalho é a
obtenção de uma equação para o parâmetro ml = ~ LiSiÇ!, que mede a proximidade
dos estados de equilíbrio aos padrões puros, os quais, por hipótese, são desconheci-
dos da rede neural. O problema é que a análise termodinâmica gera naturalmente
equações para os parâmetros de ordem m1k = ~ LiSiçfk apenas. Numa primeira
tentativa de resolver esse problema (Fontanari e Meir 1990a), foram derivadas as
equações de auto-consistência para os parâmetros de ordem m1k, seguindo o método
padrão de Amit ei al (1987a). Infelizmente, o 'ansatz' proposto como solução dessas
equações, como também a.equação derivada para ml através do confuso método da
cavidade (Mezard et ai 1987), não são corretos. Somente em Fontanari (1990) esse
problema foi solucionado satisfatoriamente e também sua relevância para o problema
de generalização devidamente apreciada. Nessa abordagem, os padrões {Iksão pen-
sados como exemplos de um conceito abstrato t', e a questão premente é se a rede
neural, tendo acesso apenas aos exemplos, pode criar representações (mínimos) para
os conceitos. Partindo do princípio de que a rede neural deve memorizar os exem-
plos, foram consideradas soluções do tipo assimétricas com m1k = m1kó/l (pois os
conceitos são descorrelacionados) e

lk (11 ) c +m = 1'/1 - 1ns_1 ()1k 1ns-1, (2.26)

uma vez que a rede deve tentar memorizar um dos exemplos, {ll no caso. Natu-
ralmente, como qualquer par de exemplos do conceito f tem N (1 + b2

) /2 sítios
em comum, os parâmetros m1k = ms-l (k > 1) são necessariamente não nulos. O
'ansatz' acima não apenas satisfaz as equações de auto-consistência de m1k como
também introduz um forte viés para que a rede memorize os exemplos. Por outro
lado, o parâmetro de interesse ml = m1óll pode ser calculado adicionando-se um
campo auxiliar ao termo de energia de Hopfield, que adquire então a forma

(2.27)

A grandeza termodinâmica fundamental a ser calculada é a energia livre média
definida como

J = - lim N
1
(3 (ln Z),

N-oo
(2.28)

onde Z = L§ exp (-(3EH) é a função de partição, Uma vez conhecida a energia
livre J, o cálculo de rnl torna-se imediato,

(2.29)
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A fração média de sítios distintos entre o estado de equilíbrio S e o conceito é,!.
denominada erro de generalização (9' é diretamente relacionada a m/ sendo dada
por

l-m/
2

(2.30)

A figura 4 mostra a evolução de (g a medida que novos exemplos do conceito [1 são
apresentados. A queda abrupta do erro de generalização quando um certo número

0.5

0.4 0./8
,0.25

,0.20 I

, I I
0.3 I II

Ol I ItU I, I /0.2 II I
I

I
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~
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Figura 4: Erro de generalização como função do número s de exemplos do conceito
(,1 para b = 0.18.0.20,0.25.0.4 e P finito. Quanto maior b. maior a similaridade
entre os exemplos e o conceito.

crítico de exemplos Se = Se (b) sã.oapresentados permite distinguir entre dois regimes
bem distintos. Para s < Se, existe a solução assimétrica mIl ~ 1 e m5_] ~ b2 que
implica em m 1 ~ b. Essa solução caracteriza a fa.se de recuperação, uma vez que
existe um estado de equilíbrio muito próximo ao exemplo fI. Para s > Se. 2
solução assimétrica desaparece e a solução m11 = ms-l (estado simétrico) é a única
possível. Esse regime, denominado fase de generalização, é caracteriza.do por estados
de equilíbrio muito próximos aos conceitos, indicando então que a rede neural passa
a criar representações para os conceitos e a ignorar totalmente os exemplos. Esse
fenômeno, no qual a apresentação de um exemplo como estímulo externo evoca
o conceito associado a ele. é conhecido como categorização. Deve-se notar que fi

categorizaçào é um caso particular do problema da generalização, no qual a regra
a ser inferida é "padrões similares devem produzir respostas igualmente similares"
(Denker ei al 1987).

Voltando ao problema da memorizaçâo de padrões com viés, fica.claro ení.ào que os
estados simétricos resultam da tendência espontânea do modelo de Hopfield de criar
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uma representação para o padrão { = f = (1,1, ... ,1) uma vez que a distribuição
(2.12) é um caso particular da distribuição (2.23) em que f = f e b = a.

Os resultados do estudo termodinâmico de Fontanari (1990) foram verificados
através de simulações numéricas por Miranda (1991). Essas simulações, entretanto,
indicavam uma transição contínua entre as fases de recuperação e generalização,
em desacordo com a previsão teórica (figura 4). Esse ponto foi esclarecido pos-
teriormente por Branchstein e Arenzon (1992), e também por Krebs e Theumann
(1993), que mostraram ser a referida transição contínua se o estado inicial da rede for
escolhido como um dos conceitos e descontÍnua se for escolhido como um dos exem-
plos. Esta última é a escolha correta, uma vez que a rede não deve ter nenhuma
indicação - nem mesmo através do estímulo externo - da existência dos conceitos.
Krebs e Theumann (1993) estudaram também o efeito da temperatura na capaci-
dade de generalização do modelo de Hopfield. A extensão desse problema para redes
neurais analógicas foi realizada por Stariolo e Tamarit (1992), levando a conclusões
similares às descritas acima.

Nada mais apropriado para finalizar - e resumir - esta seção do que a observação de
Miguel Virasoro (1988): "Categorizamos não por querermos, mas por não podermos
evitá-lo" 2.

2We categorize not because we want to but because we cannot do otherwise
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3 Memorização e Generalização em Perceptrons
A abordagem ao problema do aprendizado em redes neurais proposta por Gardner
(1988) surge como uma consequência imediata da seguinte reformulação da questão
colocada por Hopfield e discutida na seção anterior: Dadas P configurações ar-
bitrárias (padrões) f = (e~,... , eJv), existe um conjunto de pesos sinápticos Jij tal
que

1 IL:N
I- é J ..é > Or;;:r I" i tJl"j_

V lV j::f.i

para i = 1, ... , N e I = 1, ... , P ? Verifica-se facilmente que se a condiçã.o acima
for satisfeita, os padrões (I serâo necessariamente pontos fixos da equaçã.o dinâmica
(2.1). O fator N-l/2 que aparece na eq. (3.1) tem a funçã.o de garantir a obtenção do
limite termodinâmico correto. Para responder a essa pergunta, Gardner e Derrida
(1988) introduziram a função custo ou energia

(3.1 )

(3.2)

que simplesmente conta o números de padrões f que violam a desigualdade (3.1) no
sítio i. Aqui, e (x) = 1 se x > O e O caso contrário. Assim, se existir um conjunto
de pesos Jij (j = 1, ... , N) tal que E, = O então as componentes ef (l = 1, ... , P)
serão estáveis. Se não houver nenhuma restrição externa correlacionando os pesos
Jij e Jj; como, por exemplo, a exigência de que as interações sejam simétricas (Gard-
ner ei ai 1989), então o problema de estabilizar as componentes e! (l = 1, ... ,P)
torna-se completamente independente do problema de estabilizar as componentes
eJ (l = 1, ... , P). O método de Gardner, pelo menos na sua versão mais popular
discutida nesta seção, faz uso da independência dos pesos Jij e Jji. Portanto, ao
contrário do modelo de Hopfield em que Jij = Jj;, as redes neurais estudadas por
esse método são completamente assimétricas, pois J;j e Jj; são independentes.

Uma vez que a estabilidade dos padrões f está intimamente ligada a existência
de um conjunto de pesos Jij tais que E; = O para qualquer i, o método de Gardncr
resume-se no uso de bem conhecidas técnicas analíticas de mecânica estatística para
a obtenção e caracterização de estados fundamentais. O ponto de partida desse tipo
de cálculo é a definiçã.o de uma função de partição

(3.3)

onde TrJ denota a soma ou integração sobre todas as configurações permitidas dos
pesos Jij. No caso desses pesos tomarem valores reais e ilimitados, faz-se necessária
a introdução de um vínculo esférico Lj Ji~ = N para evitar divergências no cálculo
de TrJ. Esse vínculo, por outro lado, não afeta as desigualdades (3.1). Pode-
se observar na equação acima que os acoplamentos Jij desempenham o papel das
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variáveis dinâmicas em equilíbrio térmico, enquanto que os padrões ç,1 desempenham
o papel das variáveis aleatórias estáticas. De fato, a rede neural em equilíbrio a
temperatura T = (3-1 é caracterizada por parâmetros de ordem análogos aos do
problema de vidros de spin tradicional, a saber,

qab = ~ '" J':'--J~- a -'- b
t N ~ IJ IJ I

#i
(3.4 )

onde Jtj e Jt (j = 1, ... ,N) sâo diferentes configurações de equilíbrio geradas pela
distribuiçâo de Gibbs, exp (-(3Ed jZi. A grandeza de interesse - a fração mínima
de padrões que violam (3.1) no sítio i -é obtida facilmente com o conhecimento de
Z, através da relação

min 1 1· d I ((3) ( -,
ti = - p i3':'~ d(3 n Z, . 3.5)

A dependência com o sítio i desaparece completamente quando as médias sobre os
padrões [t são realizadas com o método das réplicas, de modo que tanto (trin)
como (qib) são independentes de i. Assim, basta que (tplin) seja nulo para um dado
i particular, para que a estabilidade de todos os P padrões - não apenas de suas
componentes i -esteja garantida.

Para um dado sítio i fixo, pode-se pensar no problema acima como o de uma rede
neural composta por duas camadas de neurônios com fluxo de informação em ape-
nas uma direção, conforme ilustrado na figura 5. Os neurônios sensores Ç,j (j =f i)
determinam o estado do neurônio motor Ç,i através dos acoplamentos Jij. No en-
tanto, esta é exatamente a arquitetura do perceptron, justificando assim o uso do
método de Gardner, formulado inicialmente para redes neurais atratoras, no estudo
de perceptrons.

Uma vez que esta seção trata apenas de perceptrons, é conveniente introduzir
uma nova notação, mais apropriada para descrever esse tipo de rede neural. Deve ser
enfatizado, entretanto, que os resultados discutidos a seguir são igualmente válidos
no contexto de redes neurais atratoras. O perceptron é então composto por N
neurônios sensores Si = ±1 (i = 1, ... , N), N pesos sinápticos Wj (i = 1, ... , N) e
um único neurônio motor (J cujo estado é determinado pela equação

(J (HI S) = g (_1_ ~ lV-S-), IJVT~ 11'
V IV .=1

(3.6)

onde g é a função de transferência. Do ponto.de vista biológico, a escolha mais apro-
priada para g (x) é uma função sigmoidal, como tanh (x) por exemplo. No entanto,
do ponto de vista da mecânica estatística os casos limites g (x) = sign (x) (Booleano)
e g (x) = x (linear) são os mais interessantes e serão os únicos considerados nesta
resenha. Note que a ausência de retro-alimentação (o neurônio motor (J não afeta os
neurônios sensores Si) torna a dinâmica neural do perceptron trivial. A discussão a
seguir, que focaliza o processo de treinamento do perceptron, será restrita ao caso
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Figura 5: Arquitetura de um perceptron com N = 5 neurônios sensores conectados
a um único neurônio motor

Booleano, embora possa, com algumas modificações óbvias, ser aplicada ao caso
linear também.

O processo de treinamento de um perceptron consiste na busca de pesos
"(,lI = (WI, ... , WN) que implementem P = aN pares entrada/saída (exemplos):
(SI, tI) , (32, t2) , ... , (SP, tP), com Si = (Si, ... , S1v) ; S: = ±1 e ti = ±l. Assim,
o 'problema' em que o perceptron é treinado é uma aplicação {-I, l}N -+ {-1, 1},
referida como mapa. Por exemplo, o seguinte mapa parcial

1 -1 1 -1 1 -+ 1
-1 1 -1 1 1 -+ 1

1 -1 1 -1 -1 -+ -1
-1 -1 1 1 1 -+ 1
-1 -1 1 -1 1 -+ -1

corresponde a regra da maioria, ti = sign (Li Sj) , que obviamente pode ser irn-

plementado por um perceptron com TV = r. Existem mapas, entretanto, que não
podem ser implementados pelo perceptron como seguinte exemplo

1 1 1 1 -1 -+ -1
-1 1 -1 -1 -1 -+ 1

1 -1 1 -1 -1 -+ -1
-1 -1 1 1 1 -+ 1
-1 -1 1 -1 -1 -+ 1
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que corresponde a regra da paridade, ti = 11; SI. Neste caso, faz-se necessária a
introdução de uma camada intermediária de neurônios para que essa regra. possa
então ser implementada (Rumelhart e McClelland 1986).

O melhor teste para medir a capacidade de memorização do perceptron é o mapa
aleatório no qual as saídas ti são escolhidas independentemente das entradas Si.
Como não existe uma regra que permita comprimir a informação contida nos exem-
plos, o único meio de realizar este mapa é através da memorização pura e simples
de cada um dos exemplos. Se, por outro lado, o interesse for a capacidade de
generalização do perceptron é necessário que exista uma regra ligando as saídas
ti às entradas SI, a qual deverá ser então inferida pelo perceptron através de sua
exposição aos exemplos. Entretanto, seria ingenuidade esperar que o estudo do pro-
blema de generalização em redes neurais artificiais contribua de alguma maneira
significativa à compreensão do problema perene da generalização (ou inferência) no
âmbito filosófico.

Os dois primeiros exemplos de mapas apresentados anteriormente servem
para ilustrar o papel desempenhado pelo conhecimento prévio no problema da
generalização. Dificilmente um leitor com treinamento matemático não reconheceria
as regra geradoras daquelas associações, muito embora seja claro que apenas os cinco
exemplos apresentados não sejam suficientes para determinar uma regra de modo
único. Por outro lado, se fosse levado ao conhecimento desse mesmo leitor que os
exemplos do primeiro mapa foram produzidos por um poeta construtivista elabo-
rando sobre os símbolos 1e -1, dificilmente a regra da maioria seria evocada como
explicação daquelas associações. Talvez tendo isso em mente, Gardner e Derrida
(1989) propuseram que os exemplos (SI, ti) fossem gerados por outra rede neural,
denominada rede mestre. Consequentemente, a rede neural que deve aprender os
exemplos é denominada rede estudante. Assim, o mapa é totalmente especificado
pelos pesos MIo = (W]o, ... , W~) da rede mestre, sendo os exemplos gerados pela
equação

ti = 9 (_1_ ~ Ml~SI)rr;r~ II

V lV 1=1
1 = 1, ... ,P. (3.7)

Esse problema, que passou a ser o paradigma do aprendizado por exemplos em redes
neurais, foi estudado numericamente apenas por Gardner e Derrida (1989), devido
a morte prematura de Elizabeth Gardner no início de 1988. O seu estudo analítico
foi então realizado por Gyôrgyi e Tishby (1989), utilizando a idéia e o forrnalisrno
de Gardner.

A habilidade de memorização da rede neural é medida pelo erro acumulado na
realização dos P exemplos em que foi treinada. Essa grandeza, denominada energia
de treinamento, é definida por

(3.8)
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onde (TI (TV) é a saída da rede estudante de pesos M1 associada à entrada Si. No caso
Booleano em que ambos (TI e ti só podem assumir os valores ±1, essa equação reduz-
se, essencialmente, a equação (3.2). Removendo-se a dependência de E, nos pesos
de uma particular rede estudante e na realização dos P exemplos de treinamento
através de médias apropriadas obtém-se o erro de treinamento

(3.9)

onde (... )T denota a média térmica,

TrH1 ( ••• ) exp (- f3Et (M1, SI) )
(.. ·)T = (( -- --)) ,Trwexp -f3Et VII, SI

(3.10)

e (... ) a média sobre os P padrões Si. O emprego da eq. (3.7) para escrever ti
em termos de Si faz com que Et ainda dependa dos pesos M10. Essa dependência
pode ser eliminada realizando-se uma média sobre esses pesos, também considerados
como variáveis aleatórias estáticas. Em geral, esse procedimento não é necessário
pois a dependência em WO desaparece já no cálculo da média sobre os padrões de
entrada.

A habilidade de generalização da rede neural é medida pelo seu desempenho frente
a um exemplo do mapa escolhido aleatoriamente. Como o número de exemplos no
mapa é 2N, a probabilidade de que um exemplo escolhido de forma aleatória pertença
ao conjunto de treinamento é aN2-N, desprezível portanto no limite termodinâmico.
A função de generalização da rede neural com pesos W é definida como

e, (W) = ~J TI ss, P (Si) (t - (T (Mi, s)r
,

(3.11)

onde P (Si) = !b (Si - 1) + !b (Si + 1) e (T é dado pela eq. (3.6). As integrais em
(3.11) podem ser facilmente calculadas (Seung ei ai 1992) resultando em

e, (M1) = ~ arccos (k) (3.12)

no caso Booleano e
e, (TV) = ~(Q+M -2R)

no caso linear. Nessas equações, Q é a norma dos pesos da rede estudante,

(3.13)

(3.14)

M é a norma dos pesos da rede mestre,

A1 = ~ ""' (W~) 2N~ , ,,
(3.15)
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e R mede a correlação entre os pesos das redes mestre e estudante,

R - 2- ~ H/·luO- N L.J 1'1 , 'v i .
,

(3.16)

o erro de generalização Eg é então obtido mediando-se a fúnção de generalização
sobre as realizações dos P padrões de treinamento e sobre os pesos TV consistentes
com uma energia de treinamento média igual a Et,

(3.17)

Como esperado, pode-se mostrar que Eg ~ tt para qualquer valor de a (Seung ei
ai 1992).

Em princípio, o método de Gardner não trata da obtenção dos pesos TV tais que
Et (VII) = O. Para uma realização típica dos exemplos de treinamento, esse método
indica se existe ou não pesos cujo erro de treinamento seja nulo. Ainda, o método de
Gardner permite a obtenção das propriedades estatísticas do ensemble de pesos com
um dado erro de treinamento. Isso possibilita, por exemplo, o cálculo do erro de
generalização associado a um particular ensemble de pesos. Por outro lado, pode-se
pensar na equação de Langevin,

OlVi os,
ôr = ôliV

i
- ÀW; + 1]; (r), (3.18)

cujos estados assintóticos satisfazem a distribuição de Gibbs, como o algoritmo de
treinamento associado ao método de Gardner. Como usual, 1] é um ruído branco
de variância (1]i (r)1]j (r'))'7 = 2TDijD(r - r') e À é o multiplicador de Lagrange as-
sociado ao vínculo (3.14). O erro de treinamento mínimo pode ser obtido através
de um resfriamento lento do sistema ('simulated annealing') até que o limite de
temperatura zero seja alcançado. No caso de pesos reais, entretanto, existem al-
goritmos de treinamento específicos, cuja convergência para pesos com energia de
treinamento nula é garantida, caso esses pesos existam (Rosenblatt 1962, Krauth
e Mezard 1987). Já no caso de pesos discretos, tais algoritmos não existem, sendo
necessário o emprego de métodos heurÍsticos de otimização para minimar a energia
de treinamento. Uma vez que não apenas os métodos de treinamento mas também
a termodinâmica do perceptron dependem fortemente das restrições sobre os valores
que os pesos podem assumir, os casos de pesos reais e pesos discretos serão tratados
separadamente.

3.1 Pesos Reais

Como mencionado anteriormente, serão consideradas as funções de transferência
9 (x) = sign (x), correspondendo ao perceptron Booleano e 9 (x) = x, correspon-
dendo ao perceptron linear.
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3.1.1 Perceptron Booleano

O caso do mepa aleatório, no qual as saídas ti são escolhidas independentemente
das entradas SI, foi o primeiro a ser estudado no formalismo de mecânica estatística
(Gardner 1988, Gardner e Derrida 1988). Esses trabalhos mostraram que, para
urna realização típica dos exemplos de treinamento, existem vetores W que imple-
mentam perfeitamente o mapa parcial se o: ~ O:c = 2. (Esse resultado em parti-
cular foi demonstrado primeiramente por Cover (1965) em um trabalho clássico de
análise combinatorial.) Isso introduz um limite teórico para a capacidade máxima de
padrões aleatórios que podem ser memorizados por uma rede neural atratora, Note
que a capacidade do modelo de Hopfield o: < 1/21n N (Weisbuch e Fogelman-Soulié
1985) está muito aquém desse limite. Para o: > O:c o erro de treinamento passa a
ser não nulo, crescendo monotonicamente com 0:.

Na análise terrnodinâmica, centrada no método das réplicas, os estados de
equilíbrio lVa (a = 1, ... , n) são completamente caracterizados pelos parâmetros
de ordem

qab = ~ 2:( (lif!t}T (Wib)T )
t

(3.19)

Talvez o aspecto mais atraente do estudo do mapa aleatório, do ponto de vista de
mecânica estatística, seja a instabilidade local da prescrição simetria das réplicas
(qab = q) para o: > 2. Acima deste valor, é necessário quebrar a simetria de per-
mutação das n réplicas (Binder e Young 1986), o que leva a uma dificuldade de
caráter fundamental: a prescrição de Parisi (1980) para realizar essa quebra de sime-
tria foi proposta e testada em modelos de spins discretos, não havendo em princípio
nenhuma razão para que seja válida também para sistemas de spins contínuos. No
outro modelo de spins contínuos estudado até então - o modelo esférico com in-
terações aleatórias (Kosterlitz ei al 1976) - a prescrição simetria das réplicas é local-
mente estável, não havendo pois necessidade deste questionamento. De fato, a pres-
crição de Parisi implica em uma série de consequências sobre a estrutura do espaço
de configurações de equilíbrio (ultrametricidade, por exemplo) que são difíceis de
imaginar em um sistema com graus de liberdade contínuos. Há dois outros fatores
que complicam ainda mais o problema. Primeiro, enquanto que nos modelos de
spins discretos a tendência da entropia (em geral negativa a baixa temperatura) em
direção a valores positivos fornece um indicação preciosa da validade da prescrição
de Parisi, em modelos de spins contínuos um valor negativo para a entropia é fisica-
mente aceitável. Segundo, o cálculo da estabilidade local das soluções com quebra
de simetria das réplicas é muito complexo, sendo praticamente impossível de ser
realizado no caso de spins contínuos. Assim, os argumentos convencionais não são
de nenhuma valia para justificar o uso da prescrição de Parisi em sistemas com graus
de liberdade contínuos.

Com o argumento pouco convincente de que não há, em princípio, nenhuma
razão para que a prescrição de Parisi não seja válida também para sistemas de spins
contínuos, vários autores (Brunel ei al 1992, Erichsen e Theumann 1993, Majer ei
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ai 1993) estudaram o regime o > 2 desse modelo com o primeiro passo de que-
bra de simetria das réplicas. Neste esquema, as n réplicas são divididas em n/rn
grupos de m réplicas cada, de modo que qab = q1 se a e b pertencem ao mesmo
grupo e qab = qo caso contrário. Há então três parâmetros q},qo e rn a determinar
através de equações de auto-consistência. O objetivo único desses cálculos é obter
a dependência do erro de treinamento tt com o número de 'exemplos aN: Com o
desígnio de encontrar melhores argumentos para justificar essa abordagem, Fonta-
nari e Theumann (1993a) compararam as estimativas de tt (o:) obtidas no esquema
de trabalho de mecânica estatística com um limite inferior rigoroso demonstrado por
Venkatesh e Psaltis (1992). Enquanto a estimativa de (I obtida com a prescrição
simetria. das réplicas viola esse limite para o: grande, a estimativa do primeiro passo
de quebra das réplicas satisfaz o limite inferior para qualquer 0:, indicando assim
que a. prescrição de Parisi parece produzir soluções aceitáveis. Um resultado adi-
cional desse trabalho foi a obtenção de um limite superior exato para ttatravés do
cálculo do erro de treinamento sobre a linha de Almeida- Thouless, Ta.t, que delimita
a. região do plano (o , T) onde a prescrição simetria das réplicasé -localmente estável.
A figura 6, reproduzida de Fontanari e Theumann (19930.), mostra o diagrama de
fases nesse plano.

Outro resultado importante da análise termodinâmica do mapa aleatório concernc
à memorizaçâo de padrões com viés. Ao contrário do modelo de Hopfield, no qual a
capacidade de armazenagem é reduzida. drasticamente, o limite teórico para padrões
com viés aumenta enormemente sendo dado por O:c = -1/ (1 -a) ln (1 - a) no limi te'
a -t 1 (Gardner-1988J.-~Esse aumento de fie não é-~urt)feendente;='Pois~-mapaB-quc -
levam entradas similares à mesma saída,

(...•')0'
.).~ )

são particularmente fáceis de serem implementados pelo perceptron (Minsky e P 0.-
pert 1969). Em vista disso, seria interessante estudar o desempenho dos perceptrons
na realização de mapas nos quais a correlação c definida acima pudesse assumir
valores negativos também.

Explorando o fato de que as variáveis aleatórias está.ticas ti e 5}sempre aparecem
na forma de produto (f = t[51 (por exemplo, na nova notação acondiçâo (3.1) é es-
crita como Li lVjC! 2: O), Fontanari e Meir (1989) propuseram a seguinte distribuição

. .:' _ (-1"2 "p)gausslana pala ~i - ~i, ~i , ... '~i ,

i = 1, ... ,N (3.23)

com a matriz de correlações dada. por

de modo que c passa a ser um parâmetro livre. Entretanto, a fim de garantir
det <p > O, a condiçãoê = cP > -1 deve ser satisfeita: G procedirrrerrto-para-gerar os
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ratura zero é nulo, qualquer que seja o número desses exemplos. A grandeza de
(...• \

interesse é então erro de generalização. Embora a função de generalização Eg VllO
)

seja obviamente zero, para um valor fixo finito de a existem muitos pesos VII que
realizam perfeitamente os P exemplos de treinamento, mas cujas funções de gene-
ralização Eg (W) não são nulas. Consequentemente, o erro de generalização cg a
temperatura zero também será não nulo, pois é resultado de uma média sobre todas
as funções de generalização de redes neurais com pesos VI'cujos erros de treinamento
são nulos. A dependência de Cg com a medida do conjunto de treinamento a, obtida
por Gyõrgyi e Tishby (1989), é mostrada na figura 7. O erro de generalização anula-
se somente no limite a -+ 00, indicando que é necessário um número infinito de
exemplos para que a rede estudante consiga extrair a regra. Mais especificamente.
cg tende a zero como a-I. Esses resultados foram obtidos com a prescrição simetria
das réplicas que produz soluçôes localmente estáveis para qualquer valor de a.

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
o 2 4 6 8 10a

Figura. 7: Erro de generalização a temperatura zero COll10 função da. medida do
conjunto de treinamento a.

Um ingrediente novo no problema do aprendizado por exemplos foi a introdução
de ruído na comunicação entre as redes mestre e estudante (Gyõrgyi e Tishby 1989).
Neste caso, a rede é treinada com os exemplos (l', ti) I = 1, ... , P, sendo f,l uma

versão deturpada por ruído do padrão original SI,

p (f)) - 1+ I s (e - s!) + 2 - I Ó (e + s!)
i t . . 2 .. z z 2 Z Z

(3.2:3)
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onde v E [0,1] mede a intensidade do ruído. Os exemplos gerados pela rede mestre
MIo continuam sendo (SI, ti) I = 1, ... , P. Uma das vantagens dessa abordagem é
que tanto o mapa aleatório (t = O) corno o problema original do aprendizado por
exemplos (, = 1) podem ser estudados simultaneamente, bastando ajustar o nível
de ruído ,. Uma vez que os exemplos em que a rede é treinada não são mais gerados
p.or uma regra determinística, existe um valor máximo ac (,) acima do qual o erro
de treinamento Et passa a ser não nulo (ac (O) = 2 e ac (1) = 00, por exemplo).
Surpreendentemente, entretanto, ambos Et e Eg tendem a zero no limite o -+ 00,

para qualquer, > O. Esse decaimento é mais lento do que no caso sem ruído, com
Eg tendendo a zero corno a-1/2 (Gyôrgyi e Tishby 1989). Esse resultado indica que a
rede estudante consegue filtrar o ruído dos exemplos de treinamento e, consequent.e-
mente, consegue extrair a regra geradora dos exemplos puros. Infelizmente, já. para
o: > O:c (t) a prescrição simetria das réplicas produz soluções instáveis, tornando a
validade dos resultados assintóticos apresentados acima bastante duvidosa.

O objetivo último do processo de treinamento é a minimização do erro de
generalização - aprender significa. generalizar corretamente - embora este processo
em si esteja direcionado apenas à minimizaçâo do erro de treinamento. Decorre na-
turalmente dessa observação uma questão fundamental: Seria a simples minimizaçào
do número de erros cometidos nos exemplos de treinamento a estratégia correta a
ser adotada para a otirnização do desempenho de generalização? Com o desígnio
pouco modesto de responder a essa questão, Meir e Fontanari (1992a) propuseram
uma abordagem levemente diferente ao problema do aprendizado por exemplos em
perceptrons, que se assemelha bastante ao tratamento original de Gardner (1988) e
Gardner e Derrida (1988). Nessa abordagem, o objetivo é encontrar o conjunto de
pesos IV tais que as desigualdades

fj.1 = ~ ti ""Wt·S! >_ li, >_ O 1= 1,... ,PyN L: t

(3.24 )

sejam simultaneamente satisfeitas. No contexto de redes neurais atratoras, o
parârnetro de margem li, tem a função de garantir bacias de atração não nulas para
os pontos fixos (Gardner 1988). No presente contexto, li, garante uma certa robustez
a rede estudante, no sentido de que pequenas flutuações nos valores de H/; nào al-
terem o sinal das estabilidades fj.1. É preferível, entretanto, pensar na escolha de
li, > O como simplesmente uma estratégia de treinamento.

Segundo Gardner e Derrida (1988), o processo de treinamento deve minimizar o
número de exemplos nos quais (3.24) é violada, resultando na função custo,

p

EGD = 2::8 (1\ _ fj.1),
1=1

(3.25)

que, como mencionado anteriormente, é idêntica a energia de treinamento (3.8) no
caso Booleano para li, = O. Um defeito aparente dessa estratégia de treinamento é a
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penalização por igual de violações em que I\, - ÓI :::p1 (erros grosseiros) e I\, - Ó I ~ O
(erros sutis). Essa falha é facilmente remediada pelo emprego da função custo

p

Ep = I: (I\, - ól) e (I\, - ól) ,
1=1

(3.26)

cuja minimização pelo gradiente corresponde a versão em paralelo ('batch-mode')
do algoritmo de treinamento do perceptron proposto por Rosenblatt (1962)

p

8ll'- =!L '" ti Si e (I\, _ ól), N ~ , ,
1=1

(3.27)

onde 7] > O é o tamanho do passo da descida pelo gradiente. Na versão original ('on-
line') do algoritmo de Rosenblatt, os pesos são modificados a cada apresentação de
um exemplo (SI, ti) escolhido aleatoriamente entre os P exemplos de treinamento.
Este algoritmo em particular tem convergência garantida para pesos que satisfaçam
as desigualdades (3.24), desde que exista pelo menos um conjunto de pesos lV" que
satisfaça aquelas desigualdades (Rosenblatt 1962). Outra escolha popular é a funçã-o
custo , P

ER = I: (1\- ólf e (1\- ól) ,
1=1

associada ao algoritmo de treinamento conhecido como relaxação (Duda e Hart 1973)

(3.28)

8vVi = ~ -ttIS! (I\, - ól) e (I\, - Ól).
1=1

(3.29)

Não existe nenhum algoritmo de treinamento associado a função custo EeD: como
todos os pesos que violam (3.24) possuem o mesmo custo, não há nenhuma in-
formação disponível para guiar o processo de mudança dos pesos. O desempenho
de perceptrons treinados com essas três funções custo na memorização de mapas
aleatórios foi estudado analiticamente por Griniasti e Gutfreund (1991).

Os dois algoritmos apresentados acima são exemplos clássicos de algoritmos de
aprendizado supervisionados, pois implicam na existência de um agente externo
(supervisor) que indica se os pesos TV violam as desigualdades (3.24) e se, conse-
quentemente, os pesos devem ou não ser modificados.

Uma vez que o mapa gerado pela rede mestre satisfaz

~ ti '" liV~Si > O I = 1, ... , P,vN 7 ' ,- (3.30)

não existe garantia alguma de que existam pesos TV que satisfaçam as desigualdades
(3.24) para I\, > O. De fato, para o: > O:c (1\) o erro de treinamento associado a
qualquer uma das funções custo acima passa a ser diferente de zero. Entretanto, isso
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não implica necessariamente que as estabilidades /).1 sejam negativas, podendo muito
bem ocorrer que I\, 2:: /).1 2:: O (l = 1, ... ,P), de forma que a rede estudante ainda
realiza o mapa (SI, tI) com perfeição. É útil então definir a energia de classificação

p

Ee (W) = L:8 (_/).1) ,
1=1

(3.31)

juntamente com o erro de classificação Ee = ( (Ee}T ), que mede o desempenho da
rede estudante na realização dos P exemplos do conjunto de treinamento.

Alguns dos resultados obtidos por Meir e Fontanari (1992a) na comparação dos
desempenhos de generalização dessas três funções custo para diferentes escolhas do
parâmetro de margem I\, sâo, no mínimo, surpreendentes. Os principais resultados
são os seguintes:
(i) Para O' < O'c (I\,) as três funções custo apresentam o mesmo desempenho de
generalização como também erros de treinamento nulos, o que implica, é claro, em
erros de classificação também nulos (o contrário não é necessariamente verdadeiro).
Por outro lado, para O' > O'e (I\,) a função custo ER produz o melhor desempenho de
generalização.
(ii) Para O' > O'e (I\,) ambos os erros de treinamento (/).1 < I\, para uma fração Et dos
P exemplos) e de classificação (/).1 < O para uma fração Ee dos P exemplos) passam
a ser simultaneamente não-nulos.
(iii) Para O' fixo, existe um valor ótimo de I\, > O tal que o erro de generalização
é mínimo. Fica então provado que a estratégia de minimizar o número de erros
diretamente, isto é fazer I\, = O, não produz o melhor desempenho de generalizaçã.o.
O surpreendente é que para esses valores de O' e I\, os erros de treinamento e de
classificação não são nulos, sendo esta a razão por que os algoritmos são denominados
inconsistentes, já que eles não realizam corretamente os exemplos do conjunto de
treinamento.
(iv) A prescrição simetria das réplicas produz soluções localmente estáveis qualquer
que seja O' para as funções custo Ep e ER' No caso de EGn, essa prescrição produz
soluções instáveis para O' > O'e (1\,).
(v) Para O' ~ 00 e I\, fixo, tanto o erro de generalização Eg como o de classificaçã.o éc

tendem a zero como 0'-1/2.

(vi) As propriedades de equilíbrio da rede neural são completamente independentes
da distribuição dos pesos da rede mestre tf'O, desde que as componentes vVP sejam
estatisticamente independentes. Essas propriedades também independem da escolha
da normalização Q dos pesos da rede estudante, podendo-se tomar Q = 1 sem perda
de generalidade.

Esse parece ser o único exemplo relatado na literatura (com o bônus adicional de
possuir uma solução analítica exata) no qual a melhor estratégia de treinamento de
exemplos não corrompidos por ruído é permitir erros durante o estágio de treina-
mento.
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Até este ponto, somente as propriedades de equilíbrio dos perceptrons, obtidas
através de médias sobre o ensemble de pesos que minimizam as funções custo ou
energias de treinamento, foram consideradas. Questões relativas à dinâmica, como
o tempo (número de passos) necessário para que um algoritmo de treinamento es-
pecífico encontre um conjunto de pesos que satisfaça as desigualdades (3.24) estão
totalmente fora do alcance do método de Gardner. As simulações numéricas desses
algoritmos permanecem, portanto, como as únicas ferramentas disponíveis para esse
tipo de análise. Entretanto, em uma contribuição memorável, Manfred Opper (1988)
calculou analiticamente a distribuição dos tempos de aprendizado do algoritmo de
estabilidade ótima de Krauth e Mezard (1987). Esse algoritmo é muito semelhante
ao algoritmo de Rosenblatt (1962), os pesos sendo modificados conforme a regra

8vV (r) = ~ tl(r) Sl(r)
t N " (3.32)

onde o índice l( r) indica o exemplo de mínima estabilidade no instante r, isto
é, .6.1(r) ::; t:::.1 (I = 1, , P). O algoritmo termina no instante r em que
ti Li lVi (r) sI 2 c (l = 1, , P), onde c> O é escolhido arbitrariamente. De acordo
com Krauth e Mezard (1987), no limite c -+ 00 a razão c/ I Uf I converge para o valor
máximo t:::.opt que limita inferiormente as estabilidades, .6.opt ::; t:::.1 (1 = 1, ... , P).
É exatamente esse resultado que possibilita o estudo analítico desse algoritmo: uma
vez que os pesos podem ser escritos em termos dos tempos de aprendizado ri, ou
seja, o número de vezes que o exemplo (SI, ti) produz modificações em TV,

.... 1 P I ...•
U! = - Lr tlS

I
,

N 1=1
(3.33)

o problema resume-se em encontrar a distribuição de ri que maxirmza a razao
c/ I TV I·

O resultado principal dessa análise, realizada para o problema do mapa aleatório
apenas, foi a obtenção do tempo médio de aprendiza.do {r} como função da medida
do conjunto de treinamento a. Em particular, (r) diverge em a = 2 como (2 - ar2

.

Outro resultado interessante foi a observa.ção de que uma fração Po: dos exemplos
é memorizada automaticamente quando a fração restante 1 - Po: dos exemplos é
memorizada.

A generalização desse estudo para o problema do aprendizado por exemplos foi
realizada por Fontanari e Theumann (1993b). Neste caso, é garantida a convergência
do algoritmo de Krauth e Mezard (1987) para um conjunto de pesos que realize
corretamente os o.N exemplos de treinamento. Para o: ~ 1, o tempo médio de
aprendiza.do escala com a2 embora, curiosamente, a fração de exemplos que não é
memorizada automaticamente tenda a zero com a-I. Existem, portanto, exemplos
que mesmo sendo gerados por uma rede mestre UfO são extremamente difíceis de
serem memorizados pela rede estudante. Naturalmente, esses exemplos são tais que
ti LiH!PS} ~ O.
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3.1.2 Perceptron Linear

Neste caso a função de transferência é linear, de modo que a energia de treinamento,
eq. (3.8), pode ser escrita como

e. = ~~JijWiWj - LhiWi + ~LI (tlr,
tJ t

(3.34)

onde Jij = ~ ~r 515; e hi = JN ~r tISI· A menos de termos aditivos constantes e
do sinal da interação Jij, esse modelo pode então ser formalmente identificado corno
a versão esférica do modelo de Hopfield, onde o campo h; faz o papel do limiar dos
neurônios tomado corno zero na seção anterior.

O método de Gardner foi empregado na análise do perceptron linear, de urna
forma um tanto ingênua, por Griniasti e Gutfreund (1991) no problema do mapa
aleatório e por Seung et ai (1992) no problema do aprendizado por exemplos. Esses
autores, talvez guiados pelo caso Booleano onde o valor da norma Q é irrelevaní.e,
consideraram apenas o caso Q = 1. Para entender as consequências desta escolha, é
necessário voltar à formulação original do problema que, no caso linear, é encontrar
pesos M! tais que as igualdades

I 1 LN
It = - M!·S·yIN i t t

1= 1, ... ,P (3.35)

sejam simultaneamente satisfeitas. Como as componentes 51são em geral escolhidas
aleatoriamente, resultados de álgebra linear elementar indicam que esse sistema não-
homogêneo de P equações em N incógnitas possui solução para P ~ N, ou seja,
ac = 1 (no problema do mapa aleatório). Ao fixar Q = 1, Griniasti e Gutfreund
(1991) obtiveram ac = 1/2, o que mostra claramente que minimizar (3.34) com ~
norma dos pesos fixa não é equivalente a resolver o problema original (3.35). E
necessário enfatizar, entretanto, que o parâmetro Q é necessário para garantir a
convergência das integrais sobre l-f!;.

A fim de entender o efeito da escolha da norma Q nos erros de treinamento e
generalização, Fontanari (1993) estudou três possibilidades: (i) Q é fixo previamente;
(ii) Q é escolhido de forma a minimizar a energia-livre, ou seja, Q passa a ser
um parâmetro de ordem determinado pelas equações de auto-consistência. (soluçâo
termodinâmica); (iii) Q é escolhido como o menor valor consistente com um erro de
treinamento nulo (solução pseudo-inversa).

A figura 8, reproduzida de Fontanari (1993), ilustra a dependência do erro de
generalização tg com a para as três escolhas acima. O parâmetro M, a norma dos
pesos da rede mestre, pode ser tornado como M = 1 sem perda de generalidade.
A solução terrnodinâmica, que não aparece na figura, resulta em Eg = 00 (a < 1) e
Eg = O (a > 1).

Para a < 1fixo, qualquer valor de Q > a resulta em um erro de treinamento nulo.
Surge então a questão de qual desses valores escolher para que o erro de generalização
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Figura 8: Erro de generalização a temperatura zero para Q = 0.1,0.5,1.0 e 2.0. A
linha tracejada corresponde à solução pseudo-inversaÇee o.

seja. mínimo. Supondo que cada escolha de Q corresponda a um modelo diferente,
esse problema torna-se um exemplo típico do problema da seleção de modelos, cuja
relevância transcende o âmbito restrito das redes neurais, sendo de importância vital
para o método científico em geral: Se vários modelos (ou teorias) explicam o mesmo
conjunto limitado de observações, qual deles deve ser preferido? As respostas usuais
como 'o mais simples' ou 'o mais elegante' estão, é claro, muito aquém do que se
espera de um critério científico. Na sub-seção seguinte será discutido um dos poucos
critérios quantitativos de seleção de modelos existentes (Rissanen 1986). No caso
específico, o erro de generalização ótimo é dado pela solução pseudo-inversa Q = a,
enquanto que o critério de Rissanen dá preferência a escolha Q = M = 1.

Outro resultado interessante surge no caso de treinamento na presença de ruído
na comunicação entre mestre e estudante, eq.(3.23). Ao contrário do perceptron
Booleano, o perceptron linear não consegue filtrar o ruído nos exemplos e, COI1-

sequentemente, o erro de generalização tende a um constante positiva no limite
Q -+ 00.

Além da simplicidade das equações de auto-consistência, comparadas às do caso
Booleano, o estudo do perceptron linear apresenta a vantagem da prescrição simetria
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das réplicas produzir soluções localmente estáveis para quaisquer valores de a e Q,
similarmente ao observado por Kosterlitz et ai (1976) na análise do modelo esférico
com interações aleatórias.

3.2 Pesos Discretos

Neste caso, os pesos da rede estudante lVi estão restritos a assumir apenas os valores
inteiros ±1, ±2, ... , ±Ls. Já os pesos da rede mestre lVp podem ou assumir valores
reais ou então os valores inteiros ±1, ±2, ... ,±Lt, dependendo do fenômeno em es-
tudo. Existe, é claro, uma certa motivação biológica e tecnológica para estudar redes
neurais com pesos discretos, pois não é biologicamente aceitável que as eficiências
das sinápses tenham de ser especificadas com um grau de precisão infinita (l'Vi real).
Por outro lado, algum tipo de discretizaçâo sempre se faz necessária para a imple-
mentaçâo em 'hardware' de redes neurais. Independentemente dessas motivações, o
estudo desse tipo de rede neural permite a análise de três situações de aprendizado
de extremo interesse (Meir e Fontanari 1992a):
(i) L, > Lt, a capacidade computacional da rede estudante é maior que a da rede
mestre. A rede estudante é então super-dimensionada com relação ao problema em
que é treinada;
(ii) L; = Lt, as redes estudante e mestre possuem a mesma capacidade computa-
cional. A rede estudante está corretamente dimensionada;
(iii) L, > Ls ou Wp real, a rede estudante é sub-dimensionada e, portanto, incapaz
de realizar o mapa gerado pela rede mestre.

Do ponto de vista prático, o interesse nesse estudo é tentar identificar através da
observação das curvas de aprendizado (isto é, Et e Eg como funções de a) em qual dos
três casos a rede estudante se enquadra e, se necessário, dimensioná-Ia corretamente
(Meir e Fontanari 1992a). Outro questão importante que pode ser estudada nesse
esquema é o efeito da precisão finita dos pesos da rede estudante na implernentaçào
de um mapa gerado por uma rede mestre com pesos contínuos. O desejável é que
os desempenhos de memorização e generalização da rede estudante não sejam muito
afetados pela discretizaçào de seus pesos (Meir e Fontanari 1992c, 1993a).

Como na análise de perceptrons com pesos reais, os casos Booleano e linear serão
considerados separadamente. O estudo do perceptron linear, entretanto, será res-
trito ao caso L, = ±1, denominado perceptron de Ising linear, e ao problema do
mapa aleatório. Surpreendentemente, a termodinâmica deste modelo aparentemente
simples mostrou-se bem mais complexa que a do perceptron Booleano.

3.2.1 Perceptron Booleano

Como esperado, o primeiro caso de perceptrons com pesos discretos estudado foi
o perceptron de Ising, no qual os pesos lVi estão restritos a assumir os valores
±1 apenas. Gardner e Derrida (1988) estudaram o problema. do mapa aleatório
com a prescrição simetria. da.s réplica.s obt.endo resulta.dos desastrosos. O principal
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resultado, referente à capacidade de memorizaçâo do perceptron de Ising, é o fato
do erro de treinamento a temperatura zero tornar-se não nulo para a > ac = 4/7r.
Esse resultado, entretanto, viola o limite superior ac < 1, obtido através de um
argumento simples de teoria de informação dado a seguir. Dadas as P entradas
Si (l = 1, ... , P), o número de bits necessários para descrever a sequência das saídas
(tI, t2, ... , tp) é P = aN, pois as saídas são aleatórias e é preciso somente um bi t
para descrever cada ti = ±1. Naturalmente, se os exemplos fossem gerados por
alguma regra determinística, então um número menor de bits poderia descrever a
sequência das P saídas. Por outro lado, o conteúdo de informação que o perceptron
de Ising pode armazenar é N bits, pois cada Wj = ±1 (i = 1, ... , N) armazena
apenas um bit de informação. Consequentemente, a sequência das saídas só poderá
ser descrita corretamente se P ::; N, ou seja, a < 1. Note que isto não implica em
ac = 1, pois o perceptron ao fazer uso da equação (3.7) não utiliza eficientemente
toda a informação que pode ser armazenada em seus pesos. Ainda a temperatura
zero, a entropia torna-se negativa para a > 0.83 embora a solução obtida com a
prescrição simetria das réplicas seja localmente estável para a < 1.01 (Gardner e
Derrida 1988). É claro que esta solução deve ser então globalmente instável pois de
outra forma não haveria como explicar o resultado não físico da entropia negativa.

Uma estimativa numérica do valor correto de ac foi obtida através da enumeraçào
dos 2N (N::; 25) possíveis pesos TV para várias realizações do conjunto de treina-
mento, resultando em ac ~ 0.82 (Krauth e Opper 1989) que, curiosamente, está
muito próximo do valor de a no qual a entropia da solução com simetria de réplicas
anula-se.

A termodinâmica do perceptron de Ising Booleano só foi completamente enten-
dida graças a aplicação da prescrição de Parisi para quebrar a simetria permutacional
das réplicas (Krauth e Mezard 1989). O resultado mais surpreendente, que emerge
já no primeiro passo de quebra de simetria das réplicas, é a existência de uma fase
congelada a temperatura não nula, similar à encontrada no modelo das energias
aleatórias (Derrida 1981), embora as energias do perceptron considerado aqui nâo
sejam de maneira alguma independentes. Mais especificamente, para a fixo existe
uma temperatura Tze abaixo da qual o sistema congela, ou seja, o parâmetro de
ordem ql que mede a correlação entre réplicas pertencentes ao mesmo grupo,

qi = ~ ~( (Wi)~ ),
t

(3.36)

é igual a 1. Para T ::;Tze o sistema é descrito pelos parâmetros de ordem obtidos com
a prescrição simetria das réplicas e calculados em T = Tze. A entropia do sistema
é zero nessa fase congelada. A figura 9, reproduzida de Fontanari e Meir (1993),
mostra o diagrama de fases no plano (a, T) onde aparecem a linha de Almeida-
Thouless Tat, abaixo da qual a prescrição simetria das réplicas produz soluções
instáveis, e a linha de entropia zero Tze, abaixo da qual o sistema está congelado. O
erro de treinamento a temperatura T = O coincide, é claro, com erro de treinamento
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-a temperatura T = Tze, sendo nulo para O' ~ 0.83. Este resultado mostra então
de forma definitiva que O'c = 0.83. O problema do mapa aleatório para L, geral
apresenta as mesmas características do caso de Ising Ls = ±1, tendo sido estudado
por Gutfreund e Stein (1990).
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Figura 9: Diagrama de fases do perceptron de Ising Booleano. A curva sólida
corresponde a Tze e a curva tracejada a Tat. Note que Tze= O para O' < 0.83.

O estudo da terrnodinâmica do problema do aprendizado por exemplos no per-
ceptron de Ising Booleano também resultou em algumas surpresas. No caso em
que os pesos da rede mestre são igualmente variáveis de Ising Wp = ±1, Gard-
ner e Derrida (1989) observaram através de simulações que para O' ~ 1.35 o erro
de generalização Eg a temperatura zero sofria uma transição descontínua, passando
de Eg ~ 0.3 a Eg = O. Assim, a rede estudante consegue extrair a regra geradora
dos exemplos sendo exposta a apenas um número finito desses exemplos. O treina-
mento com mais de 1.35 N exemplos é então redundante. O estudo analítico desse
problema, realizado por Gyõrgyi (1990), confirmou esse resultado. Em particular,
a termodinâmica do problema do aprendizado por exemplos mostrou-se bastante
similar à do mapa aleatório: a temperatura zero, a entropia da solução com simetria
de réplicas torna-se negativa para O'g > 1.24 embora seja localmente estável para
O' < 1.49. A partir de O'g as propriedades de equilíbrio do sistema passam a inde-
pender de O' e o sistema permanece no estado microscópico lV = M/o. O mesmo
tipo de comportamento ocorre a temperatura diferente de zero, de modo que este
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modelo também apresenta um fase congelada, similar à discutida no problema do
mapa aleatório.

Os resultados discutidos acima foram obtidos através de um estudo analítico dos
mínimos da energia de treinamento

(3.37)

Como mencionado, ao contrário de redes neurais com pesos reais, não existe ne-
nhum algoritmo de treinamento eficiente capaz de encontrar os mínimos globais da
função custo (3.37). De fato, determinar se existem pesos M!O tais que E, (lVo) = O
é um problema. combinatorial pertencente a. classe NP-Completa, ou seja, a única
forma de determinar os mínimos globais com certeza é calculando a função custo
para os 2N possíveis pesos 1:V o que, é claro, faz com que o tempo de computação
cresça exponencialmente com N (Garey e Johnson 1979). Por algoritrno eficiente
entenda-se então um algoritmo capaz de, com certeza, encontrar um mínimo global
com um tempo de computação que cresça polinomialmente com N. É possível, en-
tretanto, obter mínimos quase-ótimos com um tempo de computação relativamente
pequeno utilizando algoritmos heurísticos de otimização, quer de aplicação geral
como 'simulated annealing' e os algoritrnos genéticos ou algoritmos específicos para
o perceptron de Ising. Nesse sentido, é importante entender a estrutura dos mínimos
locais e globais do relevo de energia (Kauffman 1989). Dessa análise, realizada por
Fontanari e Kõberle (1990), emerge o cenário de um 'rnassivo central': próximo a um
mínimo global (Et = O) existem muitos mínimos locais quase degenerados (Et ~ O) e
a medida que a distância ao mínimo global aumenta, maior é a energia dos mínimos
locais. Ainda, para N fixo o número de mínimos locais diminui como a-X onde
x ~ 0.7, enquanto que para a fixo este número cresce exponencialmente com N.
Uma idéia potencialmente interessante proposta por Kauffman (1989) para estudar
as propriedades estatísticas de relevos de energia é a análise de passeios aleatórios
sobre o relevo. A variação de E, com o número de passos do passeio deve dar uma
indicação do grau de corrugação do relevo de energia. No caso do peceptron de Ising,
essa análise, apesar de bastante complexa, foi realizada analiticamente, não resul-
tando porém em nenhuma informação útil sobre a estrutura estatística dos mínimos
de (3.37).

Um dos problemas mais difíceis na área de redes neurais, que envolve um profundo
conhecimento desses sistemas além de uma boa dose de criatividade, é a criação de
algoritmos de treinamento. Conforme mencionado, no caso de redes neurais com
pesos reais existem basicamente apenas dois algoritmos largamente empregados, a
saber, o algoritmo de Rosenblatt (1962) para perceptrons sem camadas neurais inter-
mediárias e Backpropagation para perceptrons com camadas intermediárias (Rumel-
hart ei ai 1986). Já, no caso de pesos discretos, havia. apenas uma proposta séria de
algoritmo de treinamento para o perceptron de Ising (Venkatesh 1989). Uma. vez que
conhecimento e criatividade não são companheiros muito comuns, Chalmers (1990)
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propôs a utilização de algoritmos genéticos para explorar o espaço de algoritmos
de treinamento de redes neurais específicas. Basicamente, algoritmos genéticos são
técnicas de otimização inspiradas nos mecanismos biológicos da evolução pela seleção
natural como reprodução diferenciada, mutações e cruzamente genético (Goldberg
1989). A idéia de Chalmers é surpreendentemente inovadora, pois até então os al-
goritmos genéticos eram empregados na exploração do espaço dos pesos Vi! com o
objetivo de encontrar mínimos quase-ótimos da energia de treinamento (veja Kôhler
(1990) para uma aplicação desse algoritmo no perceptron de Ising). Para testar sua
idéia, Chalmers considerou o espaço de algoritmos de um perceptron de pesos reais
sem camadas intermediárias. O resultado da competição e cruzamento genético en-
tre diversos algoritmos foi o surgimento 'espontâneo' de uma versão do algoritmo
de Rosenblatt, eq. (3.27). Entretanto, o espaço de algoritmos explorado pelo algo-
ritmo genético fora previamente restrito de tal forma que nã.o chegou a ser surpresa
a obtenção desse algoritmo de treinamento extremamente eficiente.

O perceptron de Ising, no qual todas as grandezas relevantes W;, 51, ti , ai

assumem apenas os valores ±1, é um teste ideal para a proposta de Chalmers. De
fato, mostra-se facilmente (Fontanari e Meir 1991) que sob condições bastante gerais
- localidade e invariância frente à transformação simultânea ti --j. _ti e Si --j. _ Si -
qualquer algoritmo pode ser escrito como

IVi ( T + 1) = IVi (T) sign [~ (Wi (T) , s~,ti, (i)] , (3.38a)

com

Os valores dos coeficientes reais k; determinam então os diferentes algoritmos de
treinamento. A aplicação de um algoritmo genético para explorar o espaço desses
parâmetros resultou no seguinte algoritmo, considerado o mais eficiente entre todos
aqueles gerados durante a evolução simulada de uma população de algoritmos:
(i) Vi'j não muda se tI = ai, isto é, se a saída da rede estudante associada à entrada
§I coincidir com a saída da rede mestre;
(ii) Wi não muda se tI =1= ai e tlWisI > O;
(iii) Wi muda apenas se ti =1= ai e tlWiS! < O.

Este, aliás, é exatamente o algoritmo proposto por Venkatesh (1989) para treinar
o perceptron de Ising. É realmente admirável observar o surgimento de algoritmos
sutis como esse em uma população de algoritmos inicialmente aleatórios evoluindo
sob as regras da seleção natural (Fontanari e Meir 1991).

A mecânica estatística do problema de aprendizado por exemplos no caso de L,
e L; gerais foi estudada por Meir e Fontanari (1992a). Como no caso do mapa
aleatório (Gutfreund e Stein 1990), a termodinâmica deste problema é bastante
similar à do caso de Ising L, = ±l. Em particular, o erro de generalização a
temperatura zero sofre uma transição descontínua em O'.g (Ls, Lt) L, ~ L, para um

37
SE...-<VÇODc.=BIBLIOTECA E

1:".F~~)RvAÇÃO-~ __ ' •.•_."'O<,.,.
I f S C



0.5

0.4

0.3
Ol

W

0.2

0.1

0.0 ~--~--~--~--~--~--~--~
o 2 3 4 5 6 7

cx

Figura 10: Erro de generalização a temperatura zero para o caso corretamente
dimensionado e L, = 1 (curva sólida), L, = 2 (curva com traços curtos) e Ls = 3
(curva com traços longos). As descontinuidades ocorrem em a = ag (Ls, Lt).

regime de generalização perfeita (g = O. A figura 10, reproduzida de Meir e Fontanari
(1992a), ilustra esse comportamento no caso corretamente dimensionado, L, = Li,
para L, = 1,2,3. No caso sub-dimensionado L, < Lt, o erro de treinamento a
temperatura zero passa a ser não nulo para a > ae (Ls, Lt). Note que ambos Og

e Qe são determinados pela condição de que a entropia da solução com simetria
de réplicas seja nula. Do ponto de vista técnico, a diferença fundamental entre
esses casos é que para a > o.g a solução com quebra de simetria das réplicas é
conhecida, a saber, Mi = Mio, enquanto que para o. > ae é necessário utilizar a
prescrição de Parisi para obter a solução correta nesse regime. No trabalho em
discussão, a prescrição simetria das réplicas foi também utilizada acima de ae, na
esperança de que produza uma aproximação pelo menos qualitativamente correta,
embora seja fisicamente inaceitável devido a sua entropia ser negativa. Em Fontanari
e Meir (1993), a ser discutido mais adiante, mostra-se como é possível obter uma
aproximação fisicamente aceitável utilizando a prescrição simetria das réplicas no
ensemble micro-canônico.

A fim de melhor apreciar o efeito do dimensionamento da rede estudante na forma
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das curvas de aprendizado, as figuras 11 e 12 mostram os erros de treinamento e
generalização a temperatura T = 0.5, respectivamente. Observa-se que a rede super-
dimensionada (L8 > Lt) generaliza melhor que a rede corretamente dimensionada
(L8 = Lt) para Q pequeno. Esta situação inverte-se para valores intermediários de
Q uma vez que Qg (L8 > Lt) > Qg (L8 = Ld. O importante é notar que existem
diferenças qualitativas no formato das curvas para esses ·dois casos, o que pode
auxiliar a identificação do dimensionamento correto da rede estudante. Já o caso
sub-dimensionado é facilmente identificado pela observação do erro de treinamento
que passa a crescer a partir de um certo valor de Q, marcando a saturação da
capacidade de mernorização da rede estudante.

Ao contrário do caso IV; real onde a estrutura estatística dos estados de equilíbrio
não depende da distribuição dos pesos da rede mestre W;D, no caso lV; discreto essa
dependência é essencial, pois é o fator determinante do tipo de dimensionamento da
rede estudante. Assim, as médias sobre Wp devem ser realizadas explicitamente no
cálculo das grandezas extensivas médias.
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Figura 11: Erro de treinamento f-t para T = 0.5 para os casos L8 = 2, L, = 2 (curva
sólida), L8 = 1, L, = 2 (curva com traços curtos) e L8 = 2, L, = 1 (curva com
traços longos). As descontinuidades marcam o início do regime de generalizaçâo
perfeita f-t = f-9 = o.
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Figura 12: O mesmo que a figura 11, mas para o erro de generalização (g.

Existe uma bonita interpretação para L, em termos de perceptrons com ca-
madas neurais intermediárias (Meir e Fontanari 1992a). Considere um tal per-
ceptron composto por N neurônios sensores Si (i = 1, ... , N) conectados pelos pe-
sos Jim = ±1 a L, neurônios intermediários Vm (m = 1, ... , Ls) cujas funç.ões de
transferência são lineares, ou seja, Vm = EI" JimSi. Por sua vez, esses neurônios
lineares conectam-se ao neurônio motor a = ± 1pelos pesos J(m = ± 1, ou seja, a =
sign (E~' K; Vm). Eliminando-se Vm obtém-se a equação usual a = sign (EI" M"iSi)
onde TVi= E~·JimJ(m pode então assumir os valores O,±2, ... , ±Ls se L, for par
ou ±1, ±3 ... , ±Ls se L, for ímpar. Assim, L; pode ser pensado como o número
de neurônios intermediários lineares de um perceptron de Ising com três camadas
neurais,

Outro problema interessante que pode ser abordado com o auxílio de percep-
trons com pesos discretos é a determinação do conteúdo de informação de um mapa
linearmente separável

ti = sign (~M/jOsI )
com M/p real (Meir e Fontanari 1992c, 1993a). A denominação linearmente separável
deve-se ao fato do hiperplano Ef M/p Si = O separar a região onde os vetores § sâo

(3.39)
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associados a t = 1 da região onde são associados a t = -1. A questão básica é
a seguinte: Dadas a entradas Si (1 = 1, , P), quantos bits são necessários para
descrevera sequência das saídas (tl, t2, , tP)? Como mencionado anteriormente,
se os ti = ±1 forem gerados aleatoriamente com a mesma probabilidade então não há
como comprimir a informação contida nessa sequência, sendo necessários P = oN
bits de informação - um para cada ti - para descrevê-Ia. Uma abordagem elegante a
esse problema, bastante explorada por Chaitin (1987), é a construção de um modelo
simples que gere a sequência dos ti dadas as entradas Si. Naturalmente, o número de
bits necessários para especificar o modelo será. um limitante superior para o número
de bits necessários para descrever a sequência (tI, t2, ... , tp). A idéia é então utilizar
um perceptron com pesos discretos lVi = ±1, ±2, ... , ±Ls para implementar o mapa
parcial. O número de bits necessários para descrever esse perceptron - o modelo
capaz de gerar a sequência das Psaídas - é simplesmente N log2 (2Ls). Para o:
fixo, deve-se encontrar o menor valor de Ls, ou seja, o modelo mais simples, tal que
os P = o.N exemplos (SI, ti) sejam corretamente realizados. Este é exatamente o
problema inverso ao da determinação da capacidade máxima de memorização o:c de
um perceptron: para Ls fixo deve-se encontrar o valor máximo de a tal que o erro
de treinamento seja nulo. Como a rede estudante é sub-dimensionada, este valor
máximo ac = ac (Ls) é determinado pela condição de que a entropia da solução com
simetria de réplicas se anule. A figura 13, reproduzi da de Meir e Fontanari (1993a),
mostra ac como função de Ls. A relação é praticamente linear sendo muito bem
descrita pela equação ac ~ 1+Ls para Ls > 4. Neste estágio, a solução do problema
original é clara: o menor valor de Ls para o qual os P = aN exemplos são realizados
corretamente é L, ~ a - 1, o que implica portanto em N (1 + log2 (a - 1)), válido
para a > 5, ser um limitante superior para o número de bits que descrevem a
sequência das saídas (tl, t2, ... , tP) de um mapa linearmente separável.

A comparação dos desempenhos de generalizaçã.o entre uma rede estudante com
pesos discretos e outra com pesos contínuos na realização do mapa (3.39) mostra que
para a < ac (Ls) os erros de generalização dessas redes são praticamente idênticos
(Meir e Fontanari 1992c). Esse resultado confirma a noção intuitiva de que a dis-
cretização dos pesos não deveria afetar muito o desempenho da rede neural. Note que
o problema da seleção de modelos aparece também no presente contexto: uma vez
que para a < O:c (Ls) fixo qualquer valor L ~ Ls realiza os exemplos de treinamento
perfeitamente, qual é então o valor de L que resulta no menor erro de generalização?
O critério da navalha de Occam aponta para o menor valor de L (o modelo mais
simples). A escolha correta, obtida comparando-se os erros de generalização para
diversos valores de L (figura 14), é exatamente a oposta: quanto maior L (maior a
complexidade do modelo) menor é o erro de generalização.

Os resultados discutidos até o momento, referentes ao caso sub-dimensionado,
foram restritos ao regime o: :S O:c (Ls) onde a solução com simetria de réplicas além
de ser localmente estável possui entropia positiva.

Além do método das réplicas, a chamada 'aproximação annealed' foi também
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Figura 13: Capacidade máxima de memorização Qc como função da complexidade
do modelo Ls. O símbolo O refere-se ao mapa linearmente separável, enquanto
que o símbolo o refere-se ao mapa aleatório, apresentado aqui com o propósito de
comparaçao apenas.

intensamente empregada no estudo de perceptrons (Seung et ai 1992). Nessa apro-
ximação, as variáveis aleatórias estáticas ti e Si tornam-se variáveis dinâmicas, de
modo que a média sobre elas é realizada no argumento da função logaritmo. Um dos
maiores defeitos dessa aproximação é a previsão, mesmo no caso sub-dimensionado,
de que o erro de treinamento a temperatura zero seja sempre nulo, qualquer que
seja o valor de Q (Seung ei ai 1992). Entretanto, a utilização do ensemble micro-
canônico em substituição ao tradicional ensemble canônico, simplesmente inverteu
essa situação, com a 'aproximação annealed' produzindo um limitante inferior rigo-
roso não-trivial para o erro de treinamento a temperatura zero (Fontanari e Meir
1993). A idéia atrás desse resultado é surpreendentemente simples, sendo descrita a
seguir. No ensemble micro-canônico, a grandeza fundamental é a densidade média
de entropia definida como

1
S (E) = N (InA!' (E)), (3.40)

onde A!' (E) é o número de pesos lV com erro de treinamento Et igual a E. Por outro
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lado, essa mesma grandeza expressa na 'aproximação annealed' assume a forma

1
8a (c) = N In(N (c)), (3.41)

de modo que
(3.42)

devido a convexidade da função logaritmo. O menor erro de treinamento possível
Ct= Emin (ou Et a temperatura zero na linguagem do ensemble canônico) deve satis-
fazer S (E < Emin) = -00 e 8 (E > Emin) > O. Por outro lado se E = Eminé o valor_ _ , t a

do erro de treinamento no qual 8a = O então a desigualdade (3.42) implica neces-
sariamente em E~in ~ Emin. Como consequência, a 'aproximação annealed' produz
também um limite superior rigoroso para O:e, pois se c~1Ín> O então Emin também
será não-nulo. Curiosamente, no problema do mapa aleatório, esse limite superior
coincide com o limite da teoria de informação, a saber, O:e ~ log, (2Ls). Esses limites
são rigorosos pois o cálculo de In(N) não envolve réplicas nem nenhum procedimento
matemático que não possa ser plenamente justificado. A 'aproximação annealed' é
exata para modelos em que os estados de equilíbrio sejam descorrelacionados, ou
seja, qab = O (Va, b).

Neste estágio, a generalização do procedimento descrito acima para o esquema
das réplicas substituindo-se 8a por 8rs, isto é, pela entropia calculada com a pres-
crição simetria das réplicas, é praticamente inevitável. (Esse procedimento será
referido a seguir por método do micro-canônico). Em particular, se essa prescrição
for localmente estável em Et= E~in onde 8rs = O, então c~in é um forte candidato
para o erro de treinamento mínimo do perceptron com pesos discretos, já. que satis-
faz todas as exigências físicas usuais - estabilidade local e entropia nula. Em face
à discussão anterior sobre fases congeladas a temperatura não-nula, fica claro que,
na prescrição simetria das réplicas, os estados fundamentais obtidos com o ensemble
canônico (T ---+ O) e com o micro-canônico (8rs = O) são diferentes. De fato, a
aplicação do procedimento descrito acima reproduz a solução exata do perceptron
de Ising Booleano (Fontanari e Meir 1993). No caso de modelos que não apresentem
fases congeladas, a estimativa de Emin pelo método do micro-canônico mostra-se
comparável à do primeiro passo de quebra de simetria das réplicas no ensemble
canônico (veja a discussão do perceptron de Ising linear).

Com o método do micro-canônico descrito acima foi então possível estender a
análise do efeito da discretização ou precisão dos pesos para o regime o: > O:e (Ls).
O erro de generalização a temperatura zero como função de (t para diversos valores
de L; é mostrado na figura 14, reproduzida de Meir e Fontanari (1993a). Note, em
particular, que o desempenho de generalização das redes com pesos discretos nào
diferem muito do da rede com pesos contínuos no regime (t < (te (Ls). Nessa análise,
a prescrição simetria das réplicas mostrou-se localmente estável para Et = E~in,
independentemente de L, e 0:.
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Figura 14: Erro de generalização a temperatura zero para, de cima para baixo,
L, = 1,2,3,4,5,10 e 00 (pesos reais). As linhas tracejadas verticais indicam os
valores O:c (L s ).

No caso de haver ruído na comunicação entre mestre e estudante ou mesmo no
caso do mapa aleatório, para um dado o: fixo existe um valor de L, acima do qual a
prescrição simetria das réplicas passa a ser instável para f.t = f.r;in, e consequente-
mente, o método do micro-canônico passa a ser inconsistente. Essa é a razã.o por
que o estudo do efeito do ruído foi restrito à região o: ~ O:c (Ls) (Meir e Fontanari
1992c), enquanto que a análise do problema do aprendizado por exemplos puros
pôde ser realizada para qualquer valor de O' (Meir e Fontanari 1993a).

O problema da seleção de modelos, já mencionado em discussões anteriores, pode
ser tratado de forma analítica no contexto de redes neurais. Basicamente, o pro-
blema é decidir qual entre vários modelos que descrevem corretamente um conjunto
limitado de observações (conjunto de treinamento) minimiza a probabilidade de er-
ros em observações futuras (erro de generalização). Naturalmente, um critério de
seleção de modelos deve fazer uso apenas de informação referente ao desempenho
dos modelos nos exemplos de treinamento. Como o erro de treinamento é o mesmo
- zero, por hipótese - para todos os modelos, é necessário definir outra grandeza
que os diferencie no regime de treinamento. Rissanen (1986) propôs que o modelo
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correto deveria minimizar a grandeza denominada complexidade estocástica definida
por

1= _.!.. Eln P (tm+t I o.; §m+t) , (3.43)
N m=O

onde P (tm+1 I Dm, §m+l) é a probabilidade de um dado modelo produzir a

saída tm+1 dada a entrada §m+l após ter sido treinado no sub-conjunto Dm =
{ (§1, tI) , ... , (§m, tm)} do conjunto de treinamento Dp. Note que essa definição
envolve apenas informação disponível no regime de treinamento. A definição (3.43)
tem um enorme apelo intuitivo: a rede neural é treinada em rn exemplos de treina-
mento e então testada com o exemplo, também de treinamento, tn + 1. A rede
ideal é a que minimiza a probabilidade acumulada de erros nesses testes simulados
de generalização, realizados com os exemplos de treinamento. A fim de escrever a
complexidade estocástica em termos das grandezas termodinâmicas usuais, deve-se
explicitar a dependência nos pesos VII,

(3.44 )

onde
... exp { -~ L~1 [ti - (TI (VII) r}

P (VI! I Dm) = Zm
é a distribuição de Gibbs e

(3.4.5)

(3.46)

é a probabilidade da rede neural de pesos lV produzir a saída tm+t dada a entrada
§m+t. Nesta última equação, z garante a normalização Lt P (t I §, VII) = 1, en-
quanto que na eq. (3.45) o fator de normalização Zm é a função de partição para
um conjunto de treinamento com rn exemplos. O traço (soma ou integração) sobre
os pesos W pode ser formalmente efetuado na eq. (3.44) resultando em

P (tm+1 I D §m+l) = Zm+l
m, Z 'Z m

(3.47)

o que torna o cálculo de (3.43) imediato,

1 (Zp)I = -- ln - + a ln z.
N Zo

(3.48)

Note que Zo = Trlir é simplesmente o número de configurações permitidas no espaço
dos pesos. Através da adoção de uma medida normalizada do espaço dos pesos l,tT
pode-se fazer Zo = 1 sem perda de generalidade. Por outro lado, z = J21r / f3 no caso
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linear e z = 1 + e-2{3 no caso Booleano. Efetuando-se a média sobre as realizações
dos exemplos de treinamento obtém-se a complexidade estocástica média

(I) = {3f + o ln z (3.49)

onde f é a densidade média de energia-livre. Portanto, o critério de Rissanen resume-
se basicamente na escolha do modelo que minimiza a energia-livre ou, simplesmente,
maximiza a entropia (s = o:{3Et - (31), uma vez que nos casos de interesse o erro
de treinamento é nulo (Meir e Fontanari 1993b). Naturalmente, a vantagem de
estudar critérios de seleção de modelos no contexto de redes neurais é que se pode
calcular analiticamente o erro de generalização e, consequentemente, determinar com
exatidão qual modelo minimiza a probabilidade de erros em novos exemplos.

A aplicação do critério de Rissanen no caso do perceptron linear com pesos reais
já foi discutida anteriormente (Fontanari 1993). Naquele caso, a minimizaçâo de
(I) resulta na determinação correta da norma. dos pesos da rede mestra Q = 1\1.
Entretanto, essa escolha de Q não corresponde ao erro de generalização mínimo para
o: < 1, conforme mostra a figura 8.

Como já mencionado, no caso de redes neurais com pesos discretos, para o: <
o:c(Ls), qualquer valor de L > L, resulta em erro de treinamento nulo, fornecendo
assim outra oportunidade para testar o critério de Rissanen. Embora em Meir e
Fontanari (1993b) sejam considerados ambos os casos Wj

Q discreto e Wj
Q rea.l, os

resultados sào mais claros no último caso. Em particular, para o: < O:c (Ls) fixo, o
erro de generalização diminui monotonicamente com o aumento de L. O seu valor
mínimo é obtido então no limite L -+ 00 (pesos reais). Já o critério de Rissanen
escolhe o menor valor possível de L, ou seja, L = Ls. Neste sentido, esse critério
quantifica o critério intuitivo da navalha de Occam que, infelizmente, não é correto
neste caso. Deve ser enfatizado, entretanto, que no limite assintótico o: -+ 00, o
critério de Rissanen certamente apontará para o modelo que minimiza o erro de
generalização pois, nesse limite, a densidade média de energia-livre passa a ser do-
minada pelo termo o:{3f.t, com o erro de treinamento tendendo ao de generalizaçã.o.
Finalmente, é importante mencionar que para L, fixo, pelo menos nos casos analisa-
dos, existe uma relação monotônica entre Eg e (I), indicando uma forte correlação
entre essas grandezas, embora a primeira seja medida com exemplos fora do con-
junto de treinamento enquanto que a segunda contém informação referente apenas
ao conjunto de treinamento.

Independentemente das duas motivações principais da pesquisa em redes neurais
relatada nesta resenha - a compreensão das propriedades de equilíbrio de sistema.s
desordenados e a modelagem matemática do fenômeno do aprendizado em sistemas
artificiais - existe uma outra motivação, talvez de caráter um pouco lúdico, para
estudar redes neurais: é a tentativa de reprodução em redes neurais artificiais de
experiências clássicas (intencionais ou acidentais) realizadas em cérebros biológicos.
De particular interesse é o estudo do efeito produzido por lesões cerebrais que, aliás,
são as fontes de praticamente toda a informação disponível sobre os mecanismos
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de funcionamento do cérebro. Nessa linha, Barbato e Fontanari (1993) estudaram
o problema da diluição no perceptron de Ising Booleano. Neste caso, a diluição
consiste na eliminação de uma fração dos pesos sinápticos, que é exatamente o tipo
mais comum de dano causado por lesões cerebrais. Como a tarefa da rede estudante
diluída é reproduzir o mapa gerado por uma rede mestre não-diluída, esse problema
é uma versão do caso sub-dirnensionado discutido anteriormente. Em particular, sua
solução para a arbitrário é possível graças a aplicação do método do micro-canônico.
É muito interessante observar o efeito da intensidade da lesão (grau de diluição) nos
erros de treinamento e generalização da rede neural. A conclusão principal dessa
análise é o fato da capacidade de generalização (medida por (9) ser afetada mais
severamente pela lesão do que a capacidade de memorização (medida por tt).

2
a

Figura 15: Diagrama de fases do perceptron de Ising linear. A curva sólida cor-
responde a Tze e a curva tracejada a Tat. O cruzamento dessas curvas ocorre em
a = 0.616 e T = 0.081.
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3.2.2 Perceptron Linear

Neste caso, a energia de treinamento é novamente dada pela equação (3.34). Uma
vez eliminados os termos aditivos constantes e levado em conta os papéis do limiar
h.; e do sinal das interações Jij, este modelo torna-se formalmente idêntico ao modelo
de Hopfield com os pesos lVi = ±1 desempenhando o papel dos neurônios naquele
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modelo. No entanto, a presença do limiar (ou campo) aleatório hi torna a ter-
modinâmica desse problema bastante complexa, mesmo no caso do mapa aleatório
ao qual a discussão a seguir ficará restrita.

A utilização da prescrição simetria das réplicas na análise da termodinâmica do
perceptron de Ising linear resulta na capacidade crítica ac = 1/7r. Entretanto, a
entropia da solução com erro de treinamento nulo é -00 para a ::; 1/7r. O primeiro
passo de quebra de simetria das réplicas não melhora muito essa situação: a entropia
continua divergente mas em um intervalo um pouco menor, a < 0.21 (Fontanari e
Meir 1993). Espera-se, naturalmente, que a medida que novos passos de quebra
de simetria sejam implementados esse intervalo diminua, eventualmente tendendo a
zero no limite de infinitos passos de quebra de simetria das réplicas. Este é, muito
provavelmente, o exemplo mais mal-comportado de sistema desordenado apresen-
tado na literatura. O diagrama de fases deste modelo no plano (a, T), mostrando a
linha Tat abaixo da qual a solução com simetria de réplicas é instável e a linha Tze
abaixo da qual sua entropia é negativa, é apresentado na figura 15, reproduzi da de
Fontanari e Meir (1993). Para a < 0.616 a situação é similar ao caso Booleano onde
Tze > Tat (Vo ), enquanto que para a > 0.616 o diagrama de fases é semelhante ao
do modelo de Sherrington-Kirkpatrick onde Tze < Tat (Va).

Como a implementação completa da prescrição de Parisi está fora de questão, é
necessário desenvolver outros métodos de aproximação que pelo menos produzam
soluções fisicamente aceitáveis. Foi, aliás, na tentativa de elucidar a terrnodinârnica
desse problema que o método do micro-canônico, tanto na 'aproximação annealed'
como no esquema das réplicas, foi desenvolvido (Fontanari e Meir 1993). A 'apro-
ximação annealed' mostra de forma rigorosa que ac = O, resultado este que também
é confirmado pela utilização da prescrição simetria das réplicas no ensemble micro-
canônico. Para a < 0.616 o método do micro-canônico produz soluções fisicamente
aceitáveis, ou seja, soluções com entropia positiva e localmente estáveis. Ainda,
as estimativas de t;min obtidas com o primeiro passo de quebra da simetria das
réplicas no ensemble canônico e com a prescrição simetria de réplicas no ensemble
micro-canônico são praticamente indistinguíveis para a > 0.21. Esses resultados
demonstram a utilidade do método do micro-canônico no estudo de sistemas com
graus de liberdade discretos nos quais a prescrição de Parisi é de difícil aplicação.
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4 Otimização e Evolução de Populações
Os dois tópicos discutidos nesta seção não estão diretamente relacionados ao estudo
de redes neurais, embora também tratem da modelagem matemática de sistemas
desordenados.

O primeiro tema aborda criticamente um dos algoritmos heurísticos de otimização
mais populares - 'simulated annealing' (Kirkpatrick et al 1983). Um dos grandes
méritos desse algoritmo foi ter despertado o interesse da comunidade de matéria
condensada para o estudo analítico de problemas combinatoriais complexos, que
acabaram por mostrar-se bastante similares aos vidros de spin com interaçôes de
alcance infinito (Mezard et ai 1987).

O segundo tema trata da modelagem matemática da evolução de populações ou
espécies segundo as 'leis' da teoria Darwiniana. No primeiro modelo discutido - o
modelo do mapa adaptativo - a evoluçâo de uma população é modelada por um pas-
seio aleatório direcionado sobre o relevo da função adaptabilidade da espécie. Este
modelo é um bonito exemplo de sistema desordenado com dinâmica determinÍstica
e mostra como as lições aprendidas com o método das réplicas podem auxiliar na
análise de sistemas desordenados (Fontanari 1991). O outro modelo considerado in-
vestiga a relação entre os fenômenos do aprendizado e da evolução. Este é o famoso
efeito Baldwin (Baldwin 1896, Hinton e Nowlan 1987) que, segundo o evolucionista
Maynard Smith (1987), pode ser a solução de um dos maiores desafios da teoria
Darwiniana, a saber, explicar como a evolução pela seleção natural pode produzir
um órgão que só é útil ao organismo depois de perfeitamente formado.

4.1 Otimização
Genericamente, o objetivo de qualquer algoritmo de otimização é minimizar uma
dada função custo ou energia E ( {S}) onde o conjunto das variáveis {S} descreve
uma configuração do problema a ser otimizado. A estratégia de otimizaçâo mais
simples é o melhoramento iterativo de uma configuração arbitrária inicial, também
conhecido como a estratégia do 'fominha'. Principiando com uma configuração
arbitrária {S}, outra configuração {S'} é gerada através de um rearranjo da con-
figuração inicial. Essa nova configuração é aceita, isto é, toma o lugar da antiga se
8E = E' - E ~ o. Um novo rearranjo é então tentado e o procedimento repetido
até que não seja mais possível diminuir o valor do custo associado a uma das con-
figurações obtidas nesse processo. Embora de fácil implement ação , esse algoritmo
leva, em geral, a mínimos locais da função custo E. A fim de prover um mecanismo
de escape desses mínimos locais, Kirkpatrick et ai (1983) propuseram um novo algo-
ritmo, denominado 'simulated annealing', que aceita com uma certa probabilidade
uma nova configuração com custo mais elevado que a anterior. Mais especificamente,
a probabilidade de aceitação da nova configuração P ({S'}) é igual a exp (-bE /T)
se 8E > O e igual a 1 caso contrário. Aqui, T é um parâmetro de controle do algo-
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ritmo que desempenha o mesmo papel da temperatura em um sistema físico. Esse,
é claro, é o algoritmo de Metrópolis que, assintoticamente, gera configurações {S}
distribuídas de acordo com a distribuição de probabilidade de Gibbs. Em particu-
lar, para T = O a estratégia do melhoramento iterativo é recuperada, enquanto que
para T -+ 00 todas as configurações do problema combinatorial podem ser visitadas
pelo algoritmo. A rigor, 'simulated annealing' é muito mais do que simplesmente
um novo critério de aceitação. De fato, o algoritmo é inspirado em uma analogia
com o problema da cristalização de um material (metal ou vidro) fundido, conforme
indica a tradução do verbo inglês 'to anneal': resfriar muito lentamente após um
aquecimento prévio. Assim, a idéia básica do algoritmo é realizar rearranjos das con-
figurações inicialmente a temperatura alta, tal que a energia térmica seja suficiente
para transpor os mínimos locais com barreiras mais elevadas, e diminuir lentamente
a temperatura a medida que a estrutura fina do relevo da energia (mínimos locais
com barreiras pequenas) vai surgindo.

Desde o momento da sua proposta (Kirkpatrick et al 1983), 'simulated annealing'
tem sido um dos mais utilizados algoritmos heurísticos de otimização. Entretanto,
não é muito claro se este algoritmo é realmente popular entre os engenheiros de
produção, cuja função básica é solucionar os problemas de otimização práticos que
surgem na indústria, ou se essa popularidade deve-se ao número enorme de físicos
que passaram a trabalhar em problemas de otimizaçâo motivados pela analogia
entre 'simulated annealing' e o problema da cristalização. De fato, essa última
hipótese parece ser correta, pois questões um tanto óbvias como a identificação
dos componentes do algoritmo que realmente são importantes para a obtenção de
mínimos de baixo custo nunca foram formuladas. Embora a distribuição de Gibbs
seja sagrada em matéria condensada, não há, em princípio, nenhuma razão para
utilizá-Ia na otimização de problemas combinatoriais. Para verificar esse ponto,
Moscato e Fontanari (1990) propuseram o seguinte critério de aceitação: P ({ S'}) é
igual a O se hE > T e igual a 1 caso contrário. Note que este critério é determinístico,
ao contrário do critério de Metrópolis utilizado por Kirkpatrick ei ai (1983). A figura
16 ilustra esses dois critérios.

Os dois critérios de aceitação foram testados na otimização de dois problemas
combinatoriais clássicos pertencentes à classe NP-Completa, a saber, o problema do
caixeiro-viajante e o da colocação de micro-circuitos em uma placa. No primeiro,
deve-se determinar o roteiro de comprimento mínimo que passa por um conjunto
de cidades. No segundo, deve-se minimizar o comprimento total dos fios que ligam
os micro-circuitos. A comparação entre as soluções encontradas pelos dois algorit-
mos mostra de forma inequívoca que a estocasticidade do critério de aceitação de
'simulated annealing' é totalmente desnecessária, uma vez que o desempenho dos
dois algoritmos é essencialmente o mesmo. Do ponto de vista de implementaçâo,
entretanto, o critério determinístico é mais eficiente pois não envolve cálculos de
exponenciais nem a geração de números pseudo-aleatórios,
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Figura 16: Probabilidade de aceitação de uma nova configuração de acordo com os
critérios de Metrópolis (curva sólida) e de Moscato e Fontanari (curva tracejada).

4.2 Evolução de Populações
Embora o paradigma de sistemas desordenados em matéria condensada seja o vidro
de spin, particularmente na versão onde as interaçôes têm alcance infinito, existem
outros modelos de sistemas desordenados passíveis de solução analítica. O mais
interessante deles é o modelo do mapa aleatório proposto e estudado por Derrida
e Flyvbjerg (1987a,b). O espaço de fases deste modelo é composto por M pontos
(configurações), sendo a dinâmica que leva de um ponto a outro desse espaço definida
conforme segue. Para cada ponto 1 ::; i ::;M, escolhe-se aleatoriamente outro ponto
T (i) entre os M pontos do espaço de fases como sendo o sucessor temporal de
i. Assim, se no instante r o sistema está na configuração i, no instante r + 1
estará na configuração T(i). O mapa é aleatório pois, para cada i, T(i) é escolhido
aleatoriamente. A dinâmica, entretanto, é determinística pois T (i) é fixo, ou seja,
se no instante r' o sistema voltar a configuração i então no instante r' + 1 ele
estará novamente na configuração T (i). Em particular, se T (i) = i então i é um
ponto fixo da dinâmica. Essa dinâmica é bastante complexa, pois o espaço de
fases é dividido em um certo número de atratores S (desde pontos fixos a ciclos
limite de período menor ou igual a .M), cada qual com um peso lVs definido como
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sendo a medida normalizada da bacia de atração do atrator S. As propriedades
estatísticas desses atratores podem então ser comparadas, por exemplo, com as
do modelo de Sherrington-Kirkpatrick. A grandeza de interesse para esse tipo de
comparação é a distribuição TI(Y) com Y = Es Wl. De fato, essa distribuição é
muito semelhante nesses dois modelos, apresentando, em particular, singularidades
em Y = 1 e Y = 1/2 (Derrida e Flyvbjerg 1987a,b).

O modelo do mapa adaptativo (Fontanari 1991) é bastante similar ao modelo
descrito acima: dado um ponto 1 :::;i :::;AI, escolhe-se aleatoriamente um ponto
A (i) entre os .M + 1 - i pontos maiores ou igual a i. A relação com o problema
da evolução deve-se a observação de que o inteiro i pode, além de determinar uma
configuração do espaço de fases, medir a adaptabilidade do organismo ao meio-
ambiente. Assim, um dado organismo só pode evoluir para outros organismos mais
adaptados. É claro que, sendo as mutações de caráter aleatório, a afirmação anterior
não é correta. Entretanto, se for escolhida uma escala de tempo apropriada essas
fiutuações devidas às mutações na 'direção errada' acabam por desaparecer. Embora
um pouco surpreendente, esses passeios adaptativos possuem uma certa relevância
biológica, conforme discutido extensamente em Kauffman e Levin (1987) e Kauffman
(1989).

Os pontos fixos A (i) = i representam máximos locais (armadilhas) no passeio
adaptativo. Em particular, a probabilidade de que i seja um ponto fixo do mapa
é 1/ (M + 1 - i). Assim, o máximo global da função adaptabilidade M é sempre
um ponto fixo da dinâmica. Ao contrário do modelo do mapa aleatório, os estados
estacionários do mapa adaptativo são pontos fixos apenas, similarmente à dinâmica
de sistemas de spin a temperatura zero.

Alguns resultados ilustrativos da análise do mapa adaptativo no limite M -+ 00

são apresentados a seguir. O número médio de pontos fixos é ln M e o tempo
médio do passeio adaptativo, antes de alcançar um dos pontos fixos, é ln (AI - 1).
A probabilidade de que um passeio adaptativo termine na configuração i é Qi =
1/ (M + 1 - i) (M + 2 - i), de forma que 50 % desses passeios acabam por atingir o
máximo global, QM = 1/2. Relacionado a esse resultado está a probabilidade de que
um ponto arbitrário pertença a bacia de atração do ponto fixo i, dada simplesmente
por 1/ (M + 2 - i). É interessante observar como o cenário de um 'massivo central'
emerge desses resultados: praticamente todos os máximos locais com bacias de
atração não desprezíveis encontram-se muito próximos ao máximo global M, A
distribuição TI(Y) não apresenta singularidades, indicando ser a estrutura estatística
dos atratores do mapa adaptativo totalmente distinta das encontradas nos modelos
de vidros de spin ou mesmo no modelo do mapa aleatório.

A proposta controversa de Baldwin (1896), relacionando os fenômenos do apren-
dizado e da evolução, é de que propriedades que foram objeto de aprendizado em
gerações antigas podem ser incorporadas ao patrimônio genético da população, pas-
sando então a serem geneticamente determinadas. Não é surpreendente que essa pro-
posta sempre estivesse sob séria suspeita de ser Lamarckista, afinal é difícil aceitar
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que um fenômeno de caráter individual como o aprendizado possa afetar a com-
posição genética da população. O mecanismo totalmente Darwiniano que torna
esse efeito possível só foi devidamente esclarecido em 1987, através da simulação da
evolução de uma população de indivíduos 'simplificados' (Hinton e Nowlan 1987).
Nesse modelo, cada indivíduo possui uma rede neural com L conexões (acoplamen-
tos), sendo cada uma delas determinada por um gene específico. Esses genes podem
ocorrer em três diferentes formas (alelos), a saber, '1','0' e '7'. O alelo '1' determina
que a conexão seja formada, o alelo 'O' que a conexão não seja formada e o alelo "?'
especifica uma conexão plástica cuja formaçã.o será determinada pela interação do
indivíduo com o meio (aprendizado). Entretanto, antes que os indivíduos entrem
na fase de reprodução (sexuada, nesse modelo) suas redes neurais devem estar com-
pletas. Apenas uma rede neural - todas as L conexões formadas - confere vantagem
reprodutiva ao indivíduo; todas as outras redes neurais têm a mesma capacidade
reprodutiva. Daí o comentário de Maynard Smith (1987) sobre a evolução de órgã.os
úteis somente quando completos. O aprendizado nesse modelo é modelado por um
processo estocástico em que cada indivíduo tem G chances de adivinhar a rede neu-
ral correta. É claro que se o indivíduo tem pelo menos um alelo do tipo 'O' então
nunca realizará esse objetivo. Se, por outro lado, o indivíduo possui P alelos do
tipo '1', Q alelos do tipo '7' e nenhum alelo do tipo 'O' (ou seja, P + Q = L), a
probabilidade de que ele adivinhe a rede neural correta em uma única tentativa é
c = 2-Q. No caso de 9 ~ G tentativas suas chances aumentam para c (1 - C)9-

1
.

Quanto mais rápido o indivíduo aprende (menor g), maior é a sua vantagem repro-
dutiva, embora seja sempre menor que a de um indivíduo que tenha nascido com a
rede neural correta, isto é, possua todos os alelos do tipo '1'. Note que os alelos dos
indivíduos não são modificados no processo de aprendizado. Por exemplo, mesmo
que um dado indivíduo tenha aprendido a rede neural correta, ele passará aos seus
descendentes P aielos do tipo '1' e Q do tipo '7', pois a informação adquirida no seu
aprendizado não é repassada ao nível genético.

As simulações de Hinton e Nowlan (1987) mostram que a população, embora
inicialmente com uma baixa proporção de alelos corretos '1', acaba por desenvolver
uma alta proporção desses alelos. Isso deve-se, basicamente, a vantagem reprodutiva
conferida aos indivíduos portadores dos a.lelos'1' e '7' que, através do aprendizado,
optam por formar as conexões não especificadas geneticamente.

O estudo analítico do efeito Baldwin em uma população de indivíduos assexuados
pôde ser realizado através da combinação de técnicas clássicas de genética popula-
cional (Hartl e Clark 1989) e de uma aproximação do tipo 'annealed' para realizar
médias sobre a variável aleatória 9 (Fontanari e Meir 1990). Os resultados obtidos
para as frequências dos diferentes alelos na população como função do número de
gerações são qualitativamente semelhantes aos obtidos por Hinton e Nowlan (1987)
em suas simulações de populações sexuadas. A comparação da evolução de po-
pulações com e sem aprendizado mostra que o aprendizado acelera a saturação da
população (isto é, todos os indivíduos possuem todos os alelos corretos) por um fator
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106• Este número, é claro, não possui nenhum significa.do absoluto, mas serve pa.ra
mostrar como o emprego em evolução de argumentos combinatoriais populares do
tipo 'o tempo necessário para construirmos um avião De-l0 juntando aleatoriamente
suas peças supera em várias ordens de grandeza a idade do Universo' podem estar
errados, pois o aprendizado pode acelerar enormemente esse processo. O mérito
desse trabalho é mostrar que, embora complexo, o efeito Baldwin pode ser estudado
analiticamente, e não apenas através de simulações, com uma matemática bastante
elementar.
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5 Conclusão
o tema central desta resenha é a aplicação de técnicas de mecânica estatística ao
estudo de redes neurais. O aspecto interessante - e inesperado - desse estudo é que a
própria mecânica estatística acabou por beneficiar-se com a descoberta de uma série
de modelos de spins clássicos que apresentam comportamentos bastante exóticos
a baixa temperatura. De fato, um tópico de caráter fundamental levantado nesse
estudo é a validade da prescrição de Parisi para quebrar a simetria perrnutacional
das réplicas em modelos de spins contínuos com interações de alcance infinito. Essa
prescrição foi proposta e testada adequadamente apenas em sistemas de spins dis-
cretos. Se essa prescrição realmente descrever a estrutura dos estados de equilíbrio
de qualquer sistema desordenado com interaçôes de alcance infinito (como parece
ser o caso), então deve haver alguma propriedade muito importante comum a todos
esses sistemas que ainda não foi descoberta. Tendo isso em mente, seria interessante
descobrir novos modelos de spins contínuos que apresentassem fases com quebra de
simetria das réplicas. O modelo que está sendo investigado atualmente, em cola-
boração com Daniela Barbato, é a versão diluída do perceptron linear (ou modelo
esférico). Outra frente de ataque a esse problema é o estudo de mapas aleatórios com
dinâmicas exatamente solúveis. Neste caso, a idéia seria mostrar como a estrutura
estatística dos atratores desses modelos, determinada pela distribuição das bacia.s
de atração normalizadas Ws, poderia ser explicada pela prescrição de Parisi.

Várias outras questões, embora bem menos ambiciosas, foram deixadas em aberto
nos trabalhos objetos desta resenha. Por exemplo, não existe nenhum algoritmo
heurÍstico específico para treinar redes neurais com pesos discretos Wi = ±1, ... ,±L
para L > 1. Seria interessante tentar a mesma abordagem de algoritmos genéticos,
tão bem sucedida no caso de Ising L = 1, para essas redes neurais. Outra questão,
cuja solução não deve ser muito difícil, é a elucidaçâo do diagrama de fases do per-
ceptron de Ising linear através de simulações de Monte Carlo. Conforme mencionado
na análise daquele modelo, duas fases com quebra de simetria das réplicas parecem
co-existir e seria muito interessante tentar caracterizá-Ias através de simulações.

Para concluir, são relacionados a seguir apenas os resultados considerados mais
importantes entre os apresentados nesta resenha, selecionados por responderem a
algumas questões fundamentais da teoria de redes neurais ou por proverem uma
nova técnica de análise para sistemas desordenados,

• O modelo de Hopfield de memória associativa apresenta uma tendência
espontânea à categorização (Fontanari 1990).

• A estratégia de aprendiza.do ótima não é a simples minimização do número
de erros cometidos nos exemplos de treinamento; é possível obter um melhor
desempenho de generalização permitindo erros na fase de treinamento (Meir e
Fontanari 1992a).
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• o tempo de convergência de um algoritmo do tipo perceptron escala com 0'2

onde O' = P/ N é a razão entre o número de exemplos de treinamento e o
número de neurônios do perceptron (Fontanari e Theumann 1993b).

• O conteúdo de informação em bits de um mapa linearmente separável é li-
mitado superiormente por N (1 + log, (O' - 1)) para O' > 5 (Meir e Fontanari
1992c).

• A combinação do ensemble micro-canônico com a 'aproximação annealed' re-
sulta em uma técnica analítica poderosa capaz de produzir um limitante infe-
rior rigoroso para a energia do estado fundamenta.! de um sistema com graus
de liberdade discretos (Fontanari e Meir 1993). Este resultado em particular
transcende a área de redes neurais,

Naturalmente, a obtenção desses resultados só foi possível graças a experiência
acumulada na realizaçâo de outros projetos cujos resultados nào fora.m tâo significa-
tivos.
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Learning noisy pattems in a Hopfield network
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We study tbe ability of a Hopfieldnetwork witb a Hebbian learning rule to extract meaningfulin-
formation from a noisy environment. We findtbat tbe network is able to learn an infinitenumber of
ancestor pattems, baving been exposedonly to afinite number of noisy versions of eacb. We bave
also found tbat there is a regime wbere tbe network recognizes tbe ancestor pattems very well,
wbile performing very poorly on the noisy pattems to which it had been exposedduring the learn-
ing stage.

Much of the recent work on spin-glass models for asso-
ciative memory! has focused on the retrieval process! and
on the process of learning itself.3-5 ln most of these
studies however, it had been assumed that during the
learning stage, the system is exposed to the very same
patterns which it is later expected to recaU correctly. An
interesting question which arises is whether it is possible
for a network, exposed to a noisy environment, to extract
the meaningful information from that environment, using
simple local learning rules. 6,7 ln this paper we address
this question, in the context of the Hopfield model, and
obtain exact (replica symmetric) expressions for various
quantities characterizing the performance of the network.

The model we study is the following. Consider a fuUy
connected system of N spins, in which we wish to embed
p ancestor patterns {sr}, u= 1, ... ,p, i = 1, ... ,N. As-
sume that the system is exposed to noisy versions of these
p patterns. We denote the noisy versions of the p ances-
tor patterns by {srVj, with v=I, ... ,s, i.e., s noisy ver-
sions of eachancestor pattern are presented to the net-
work. The connection Jij between spins i and j is given
by the Hebbian rule

=~ p s /-,V /-,v • •Jij N ~ ~ Si Sj (z=l=J). (1)
p=1 v=1

We choose the probability distribution ofthe {srVj to be

with b E [0, 1] and sr = ±1 with equal probability.
This probabilitydistribution was used in a different

context by Gutfreund" in his study of the storage of
hierarchicaUy correlated patterns. Our aim is to calcu-
late the response of the system to the ancestor patterns
{sr}, given that the learning took place with the noisy
patterns {srV

}, and the Hebbian rule (1). The Hopfield
model is obtained in the case b = 1, i.e., the learned pat-
terns are just the patterns to be stored. One also expects
that for s »1, i.e., learning many noisy versions of the
same pattern, the noise should average out and we get
good recall of the ancestor patterns. In this paper we
study the case where p = aN and s 'is finite in the thermo-
dynamic limito We will see that even if the number of

noisy versions is smaU, the network performs very well
and retrieves the correct ancestor patterns {st [.

Before discussing the full solution of the model within
the replica framework it is helpful to describe an approxi-
mation, first proposed for the Hopfield model by Kinzel,"
and proven to be exact for the case of the strongly diluted
model discussed by Derrida et al.1O This approximation
will be referred to below as the diluted approximation.

We assume that the network is in state S= {Si j, which
has a nonzero correlation with the patterns slv and s:,
but has negligible correlation [O ( 1IV N )] with ali pat-
terns with Jl > 1. The field acting on Si is
hr= ~ J ..s.

I ~ IJ J
j (*iJ

=~s:v~ ~ sJvSj+ ~ ~srv ~ ~ s;VSj
v N j (*il p (>1) v j (*j)

(3)
and the state of the spin at the next time step S; is deter-
mined probabilistically according to the field h, acting on
it,

1
+1 with probability [1 +expt - 2{3hi )r'

s;= -1 with probability [1 +expí +2{3hi )]-1 (4)

where {3-1= T is a parameter measuring the noise leveI of
the system (temperature). There are two quantities of in-
terest. The fírst is the overlap of the state S with the pat-
tern s: and the second is the overlap with the noisy pat-
terns s:v. Thus we define

(5)

We also define the single-site averaged quantities

(6)

where < ) denotes a thermal average and « » stands for
an average over the distribution given in Eq. (2). Multi-
plying Eq. (3) by s:v, and performing the thermal aver-
age, we obtain
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Without 1088 of generality, we set v= 1 in the above equa-
tion. We also note that since we expect M u to be O (1)
we may replace Mo ..for Â> 1by b 2M 11' since the fluctua-
tions in this step are O (1/vN). In what follows we wiIl
be interested in the fíxed point solutions, thus we take
m ; v = m Iv' In the diluted approximation, we take the
second argument of the hyperbolic tangent to be a Gauss-
ian random variable, neglecting its site dependence and
the correlations between (Si> and {SrV > .

With these remarks in mind, we write the equation for
mil in the forro

ml)= <tanh{f3[(l+b2zs)ml1+varz]}> , (8)

where we have replaced Mil by m 11' The average in Eq.
(8) is over the Gaussian random variable z, with zero
mean and unit variance, and over the random variable zS'
with the probability distribution

]1
2]<S-I-k)/2

Pi.z =k)= s -1 l+b
S s-l-k 2

2

I 2]<S-I+k)!2l-b
X --

2

The variable ar is given by

(10)

Performing this average yie1ds

ar=as[1+(s-l)b4] . (11)

To obtain the equation for m I we proceed along simi-
lar lines. The only point to note is that, using arguments
similar to those discussed above, we replace M Iv appear-
ing in Eq. (7) above by bm I' We note that this procedure
cannot be done with respect to the variables M JJV and
M JJ (IL > 1), since these variables themse1ves are O ( 1/
VN). Thus we obtain

(12)

Here ar is given by Eq. (11), and the probability distribu-
tion of Xs is

I ]<S-k)!21 ]<S+k)/2l+b l-b---- ----
2 2

P(XS =k.t= ss-k
2

(13)

Taking the limit f3--HX) in Eqs. (8) and (2), and ex-
panding in powers of m I and mil we find two critical
values of a. For

(14)

(7)

mll =0, i.e., the network cannot retrieve the noisy ver-
sions of the ancestor pattems. For

a>a~=(2hT)sb4/[1+(s-l)b4] (15)

m 1=0, i.e., the network cannot retrieve the ancestor pat-
tems.

At this stage we can already see that the network ex-
hibits some interesting behavior. From Eqs. (14) and (15)
we see that there is a region in the (b,s) space where
a~> a~1• In this region, we have m 11 = O and m 1=;ioD.

Thus, although the system is unable to recognize the pat-
tems to which it has been exposed, it can still very well
recognize the ancestor pattems. Similar behavior has
been found by Virasorto!' in a different context.

Having discussed the diluted approximation, we now
tum to the ful1y connected model. To do that we intro-
duce an energy function

E = - t l: l: JjjSjSj
i j <""i)

(16)

(9)

with Jjj given by Eq. (1).
Our goal is to characterize the states that minimize the

quenched free-energy density

+Bf= lim lim ((ZII»-l)/nN ,
N ....•ec 11 ••••• 0

(17)

where

(18)

Using standard techniques/ and assuming replica symme-
try we obtain the following equations for the order pa-
rameter m li :

mll =<tanh{f3[(1 +b2zs)m 11+varllz] I> ,
(19)

(20)

{l-C" (l-b2)[1 +b2(s _l))}2+ b4(s -1)

{[1-( l-b2)CII f-sb2CII [1-( 1- b2)C 11] J 2 '

(21)

where C II = f3( 1- q li ) and z, is distributed according to
Eq. (9). In writing Eqs. (19H21) we have picked the solu-
tion with m l v = b 2m 11' v=;io 1, as in the diluted approxima-
tion. We have also assumed that mJJv is nonzero only for
IL= l. We note that the expression for mil is identicaI to
the one we obtained in the diluted approximation, Eq. (8).
However, the expression for r, the noise term, is much
more complicated, since now we have taken into account
the fuIl correlations between {Sj} and {SrV

} for IL > 1.
In arder to complete the calculation, we must compute

the equation for the variable m I' This equation cannot
be obtained within the replica framework where the natu-
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ral order parameter is m 'v. However, using the cavity
method 12 in its simpler form proposed by Domany
et ai., '3 we can show that m, satisfies the equations

m, = Üanh[f:1(bxsm , +~z)]} , (22)

q, = Üanh2[f:1(bxsm, +Var,z)]} , (23)

where r, is given by Eq. (21) (with qll rep1aced by q,)
and x. has the probability distribution given in Eq. (13).
In the remainder of the paper we discuss the solutions of
the zero temperature limit of Eqs. (9)-(21) and Eqs. (22)
and (23).

Let us focus first on the solutions of the equations for
m,. One finds three types of solutions. The first solution,
m =0, corresponds to the spin-glass phaseê and exists for
all a. For a<ar(b), however, there appears an addition-
al solution, the retrieval solution, with m, - 1. This solu-
tion appears through a fírst-order transition and corre-
sponds to a state which is condensed into one of the
ancestor patterns. In addition to these solutions, we find
an additional spurious solution with m, > O. This solu-
tion exists for a < as (b), and emerges continuously from
the spin-glass phase.

In Fig. 1 we plot a~/ao versus b for several values of s.
Here ao is the value obtained by Amit et al.? for the
Hopfield model (ao """O. 138). As expected, for s-+ 00 the
curve approaches the value a~/ao= 1 for any nonzero b.
The analytic expression for a!, obtained by expanding

1.0r---r----r---:::t===-..,--=.,.

0.8

0.2

b
FlG. 1. Normalized critical a,a! vs b, for the retrieval solu-

tion for s =1, 20, 100, and 1000. A retrieval solution with
m 1-1 exists only for a <a! and disappears discontinuously at
a!.

40

0.8

0.6

0.4

0.2/-----

b

FIG.2. Normalized critical a,a!' vs b, for the retrieval solu-
tion for the variable mil' shown for s =2, 5, and 10. A retrieval
solution with mil - 1 exists only for a <a! 1 and disappears
discontinuously at a!.

1.0r----...,....-~--,r-----r---__,--",.......,

0.8

0.2

%~--0~.~2---0~.4~--~0~.6~---0~.8~---1~.O

b

FIG. 3. Retrieval and spurious solution for mil' plotted vs b
for several values of a and s =10. The two solutions coincide at
a=O.
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Eq. (22) for smalI m I, is given by

ai = 2 [(s + l)b2-1]2(l-b2)2

s 1TS [b4(s -1)-1 +2b2]2+b8s2(S-1)

Since a!(b=O)a:1/s for s»I, the region where the
spurious solution exists diminishes with increasing s, as
opposed to the retrieval solution.

The equations for m 11 possess the same three types of
solutions, as those for m I discussed above. However, the
dependence of these solutions on b is different. In Fig. 2
we plot a:I, the critical value for the retrieval phase (we
again normalize a with respect to ao)' versus b. It is easy
to see that in the limit b =0, one has the result
a:1 lao= 1/s, while for b = 1 a~1lao= 1. The analytic ex-
pression for a: I is given by

all= ~ b4 [1+(s -1 )b2f(s -I )2(1'-b2)2
s 1T S [2b2(s-1)-s+2f+(s-I)[I+(s-l)b4]2

(25)

(24)

To better understand the interplay between the re-
trieval and spurious solutions, we plot in Fig. 3 mil

versus b for several values of a near zero. For a=O these
two solutions coincide. As a increases, however, there is
an intennediate range in b where the retrieval solution
does not exist, and m 1i jumps discontinuously from the
retrieval solution to the spurious one. As can be seen in
the figure, the size of the jump increases with a. For
a::: 0.1, only the spin-glass solution mil =0 exists for
smalI b. This solution undergoes a continuous transition
to the spurious solution which in tum undergoes a
discontinuous transition to the retrieval solution (b -I).
The same kind of behavior occurs in the solutions of the
equations for m I: the retrieval and spurious solutions
coincide at a=O but split into two district solutions for
any nonzero a. For any practical purposes the spurious
solutions are not useful for the retrieval of either the
ancestor pattems or the noisy pattems, since their re-
trieval quality cannot be distinguished from the remanent

overlaps due to the nonequiÍibrium states.J" We can easi-
ly see that for s = 1one should expect a solution with the
same properties as the spurious states. In this limit we
recover the Hopfield model with stored pattems {SfV}
and therefore there exist equilibrium states with a high
overlap with these patterns. Since the ancestor pattems
(Sf} bave an overlap b with the learned pattems, we ex-
pect a solution with m I a:b. In fact, for b « 1 we find for
the spurious solution ml·~ b erf(211Ta). A similar argu-
ment in the limit of large s shows that mil must also
posses a similar kind of solution. Note that for s -+ 00,

a1-0 and therefore the spurious solutions for m I disap-
pear in this limito From ~s. (24) and (25) one can see
that a~ =al=(211T)(1-b2) , in agreement with the in-
tuitive idea that storing an infinite number of noisy ver-
sions of the ancestor states is equivalent to storing the
ancestors themselves.

In summary, we have demonstrated analytically that a
network using local Hebbian leaming roles is able to
leam an infinite number of patterns, having been exposed
only to a finite number of noisy versions of each. We
have also found that there is a regime where the network
recognizes the ancestor patterns very well, while per-
forming very poorly on the noisy pattems to which it had
been exposed during the learning stage. However, if the
number of noisy versions is small, and the correlation be-
tween them and their ancestor pattem is small, the net-
work is unable to recognize the ancestor pattern although
it may recognize the noisy pattems very well. We should
emphasize that our results refer to the equilibrium states
of the system, and do not tell us anything about the ac-
cessibility of these states by the dynamics.
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Calculation of leaming curves for inconsistent algorithms
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The training and generalization errors of three well-known learning algorithms are calculated using
methods of statistical physics. We foeus in particular on inconsistent algorithms that are unable to per-
fectly classify the training examples, and show that the asymptotic behavior of these algorithms is
different from the case of consistent algorithms. Our results are in agreement with bounds derived by
computationallearning theorists. We further find that the replica-symmetric theory is stable everywhere
for two of the algorithms studied, which leads us to conjecture that it is the exact solution in these cases.
We also demonstrate that one of the algorithms studied performs almost indistinguishably from the
Bayes learning algorithm, while having the advantage of being implementable in a single-layer network.

PACS numberís): 87.1O.+e, 02.50.+s, 05.20.-y

I. INTRODUCfION

Much recent progress in the theoretical understanding
of the learning ability of neural networks has come from
two different sources. On the one hand, researchers in
the computational learning community have pursued a
line of investigation pioneered in the 1970s particularly
by Vapnik and Chernovenkins [1], which focused on the
analysis of the worst case performance of learning algo-
rithms. We refer in what follows to work along these
lines as the VC theory, although many new results have
been obtained since theseminal work of Vapnik and
Chernovenkins. While these analyses have produced an
impressive array of results under very general conditions
[2], it hasnot been cIear how these results relate to
specific instances, or to the average case performance. In
particular, the VC results usually take the form of upper
bounds on the worst case performance of any consistent
learning algorithm for arbitrary probability distributions
over both the space of examples and the space of learning
tasks. Thus it is not cIear how tight these bounds are and
how they are related to the average case performance of
specific learning algorithms in typical situations. The
term consistent refers in the learning context to algo-
rithms which are able to learn the training examples per-
fectly, i.e., do not miscIassify any of them.

A second line of research, initiated by the papers of
Gardner [3] and Gardner and Derrida [4], is concerned
with the calculation of the average case performance of
specific learning algorithms, under very restrictive condi-
tions. In particular, the results obtained so far are limit-
ed to the cIass of single-layer feedforward neural net-
works.-with particularly simpie probability distributions.
This approach suffers from the additional problem of not
being mathematically rigorous. We note, however, that
results obtained with this approach have in general given
very good agreement with computer simulations [5,6].

Moreover, at the present time we are not aware of any al-
ternative technique for calculating the average case per-
formance.

An initial attempt at bridging the gap between the two
approaches discussed above has been recently taken in
Ref, [7]. One of the main thrusts of that paper is that the
results obtained from the general VC dimension analysis
provide, in fact, rather tight bounds on the average case
performance as calculated by the statistical physics ap-
proach poineered by Gardner. In this paper, however,
we cover a situation which has only very recently been
addressed by VC-dimensiontheorists [8]. In particular,
we focus on learning algorithms that produce hypotheses
which are not necessarily consistent with .the training ex-
amples, but that nonetheless produce small generalization
errors. Three batch mode algorithms are considered in
the present work: (i) the zero-temperature Monte Carlo
algorithm [9], (ii) the perceptron learning rule [10], and
(iii) the relaxation algorithm [11]. We will show that a
careful choice of a single parameter inthe latter algo-
rithm yields performance results which are almost indis-
tinguishable from the Bayes learning algorithm studied
recently by Opper and Haussler [12], while having the
meritof being implementable in a single-layer network.
The Bayes algorithm, on the other hand, requires a hid-
den layer in order to be implemented.

Our study incorporates a margin parameter K which
biases the algorithms to favor networks less sensitive to
the effects of noise in the training data. However, since
in this case the quantity to be minimized is not the
classification error [see the definition in Eq. (2.10) below],
but rather the training error, such networks can in fact
produce .nonzero classification errors for large enough
training sets. Thus the tuning of K allows us to distin-
guish between consistent and inconsistent algorithms.
We also find that the asymptotic dependence of the gen-
eralization error on the size of the training set is different,
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depending on whether the learning algorithm is con-
sistent or noto We note that Griniasti and Gutfreund [13]
have recently investigated these learning algorithms in
the context of recurrent neural networks, with particular
emphasis on their retrieval properties.

The remainder of this paperis organized as folIows. In
Sec. 11 we introduce the model in detail, after which we
present in Seco 111 the results of its analytic solution
within the replica symmetric theory. This section also in-
cludes a discussion of the stability of the solution, as welI
as a comparison of the results with the annealed approxi-
mation. The results of the replica symmetric theory are
discussed in detail in Seco IV. Finally we present a sum-
mary of our results in Seco V, together with some open
questions.

11. MODEL

We consider the problem of Ieaming from examples in
single-layer neural networks. We assume the examples
presented to the Ieaming network, to be referred to as the
student, are drawn from another single-layer perceptron,
which we name the teacher. The exampIes are drawn
from a probability distribution v(S), while the teacher
function f is drawn from a probability distribution <[J(j).
The main question we address in this paper is that of ob-
taining average learning curves for the three algorithms
under study. By leaming curve we refer to a pIot of the
generalization error as a function of the size of the train-
ing set. The average will be taken with respect to these
two probability distributions. We then compare the per-
formance of these algorithms to that of the optimal Baye-
sian c1assifier, analyzed recently by Opper and Haussler
[12].

We focus on the binary input/output case here, where
both the input and the output of the student and teacher
networks are binary ±1 variables. We assume the stu-
dent is exposed to a stream of P =aN input/out-
put examples (SI,t1),(S2,t2), ... , (SP,tP), where
sl=(SLsL ... ,SJv) and the outputs ti are assumed to
be generated by a single-layer perceptron. Thus the tar-
gets t Iare given by

tl=sgn [ ~ WJsJ]. (2.1)
)=1

The response of the student network to an input Si is
similarly given by

ul=sgn [ .i wjsJ]. (2.2)
)=1

The objective of the leaming process is to be able to
predict the outcome of a random input with as small an
error as possible. To quantify this notion we define a gen-
eralization error which measures this probability, and is
simply given by

€(W)= f dv(S)9(-tu) (2.3)

where the Heaviside function 9( -tu) is O or 1 depend-
ing on whether the network output o is correct or not.

Another quantity of interest is the training errar which
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measures the cumulative error on the training set
SI

, •.• , sP and is usually taken to be of the form
P

E(W)= ~ (;(W;SI) , (2.4)
1=1

where the specific choice of' thefunction (;(W;S) is up to
the trainer. The leaming algorithm corresponding to a
particular choice of error function would then just be
given by the gradient descent rule

dWj aE(W)
Tr=-1J aW

j
(2.5)

In order to describe the error function it is useful to
define the variable

t N
à(W,S,t)= _r.;: ~ WjSj .

v N j=t

The first forro we consider is just the 0,1 loss function,
studied in detail by Gardner and Derrida (GD) [4]. AI-
though this error function does not give rise to a
gradient-descent leaming algorithm through Eq. (2.5), as
it is piecewise constant, it is still useful to investigate its
properties since it is directly related to the actual
c1assification error [see Eq. (2.10) be1ow]. Moreover, the
GD error function can be minimized through simulated
annealing methods [14], although this approach is of
eourse much more computationally expensive than
gradient-descent leaming. Following Gardner and Derri-
da [4] we define

(;GD(W;S)=e(K-à) . (2.7)

(2.6)

Obviously for K=O this choiee of error funetion corre-
sponds to the number of misc1assifications. The second
function we are interested in is the perceptron funetion
(P) [10,15],

(;p(W;S)=(K-à)e(K-à)·, (2.8)

while the third function considered is the re1axation func-
tion (R) [15],

(;R(W;S)=(K-à)2e(K-à) . (2.9)

The three error measures we focus on have been well
known for many years, although except for the first one
we do not know of any analytic calculation of the learn-
ing curves for these algorithms. The leaming algorithm
corresponding to the choice (2.8) is just the eelebrated
perceptron leaming algorithm [10] (perforroed in batch
mode), while that corresponding to (2.9) is the relaxation
algorithm, introduced by Agmon [11] as a method to
solve a set of linear inequalities, and later generalized by
Mays [16] to inc1ude the margin parameter K. In faet
these authors were concemed with the on-line version of
the leaming process, where the weight adaptations are
made after each pattem presentation. The re1axation al-
gorithm has recently also been studied in the eontext of
neural networks by Anlauf and Biehl (17J.

It is important at this stage to emphasize the difference
between the training error given by (2.4) and the
classification error Ec(W), which measures the number of
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misclassifícations on the training set. This distinction is
only relevant, of course, in the case K >o. For K =O, both
the classification and the training error will be shown to
vanish for any a. Thus we define

p
Ec(W)= ~ e( -tlq/) , (2.10)

1=1

with ti and ql being given by (2.1) and (2.2), respectively.
As we point out in Appendix B, the classification error
(2.10) becomes nonzero above a critical value of a, after
which it increases to a maximum and then decreases to
zero for a-+ 00. The fact that the classification error is
nonzero substantiates our claim that for K > O the algo-
rithms are in fact inconsistent. lt may be argued at this
stage that introduction of the margin term K does not
seem to make much sense, since it produces a nonzero
classification error. However, as we show below, if the
training set is of limited size, it is always better to train
the network with nonzero K, thus sacrificing a nonzero
classification error for a minimal generalization error.
Moreover, Mays [16] has shown that training with K> O
speeds up the leaming, although this is an issue we do not
address here.

lt should further be noted that if a ground-state energy
of zero exists for one of these error functions, it exists for
all three. Thus we expect that as long as the number of
training examples is not large, so that the training error is
zero, al1 three error functions will produce identical re-
sults. The difference between them becomes apparent
when the training error is nonzero. lt should also be not-
ed that with these definitions it is quite possible to have
the generalization error sma11er than the training error
for K> O. This is due to the fact that we have defined the
generalization error in Eq. (2.3) as the probability of
misclassification, without reference to K, while the train-
ing error vanishesonly if á(W, S, r) > K for a11 training
pattems. We believe that this is the sensible definition in
this case, since the generalization error should not be
defined with respect to the learning parameter K.

At this stage it is useful to introduce a probabilistic ele-
ment into the problem. Since the only information avail-
able to us is the training error, we would like to consider
the space of all networks of a giuen training error. As we
are assuming no prior knowledge, it is natural to require
that a11networks of a given training error are equivalent.
Within the space of all networks (of a given architecture)
it is useful to introduce a probability distribution which is
constrainedsolely by the given average training error.
Using the maximum entropy principle, which requires
that we pick the probability distribution of maximal en-
tropy which obeys the eonstraints (in this case on the
training errors), we are immediately led to the standard
Gibbs distribution

'P(W)=z -Ie -f3EIWI ,

where the partition function Z is given by

Z ~ f d/-L(W)e-IJE\W)

(2.11)

(2.12)

and{J= 1í 1 18 the mverse "temperature." In order to
imposea measure dJ1íWi on weight-space.i-we foUow

Gardner [3] and restriet the weights to be real variables,
confined to lie on the surface of the N-dimensional sphere
ofradius N,

N dW.
d/-L(W)= n ~6(W.W-N).

;=1 21Te
(2.13)

Having defined a probability distribution over the
space of networks we may proceed now to define the
average training and generalization errors as fo11ows:

E/(T,P,K)=P-I« (E(W»r» ,

Eg(T,PK)=« (E(W»r» ,

(2.14)

(2.15)

where the thermal average ( ) r is taken with respeet to
the probability distribution P(W) and « » is an average
over the probability distribution of the examples v( S).
We assume that the examples sI are independent, identi-
cally distributed ±1 variables, with Prob(1)
=Prob(-l)=t. Note that in principle we should also
average over the probability distribution of the teacher
'P(f). However, as we point out in Appendix A, if cer-
tain assumptions are made about this distribution one can
do away with this further average. The free energy is
given by the quenched average

F(T,P,K)=-T«lnZ» , (2.16)

for which the training error as well as the entropy may be
obtained by the thermodynamie formulas

(2.17)

(2.18)

lt is also useful to define the average classification error
Ec,

(2.19)

where Es(W) is given by (2.10). lt is not difficult to see
that Ec obeys the relations Ec ~E" as well as te ~ Ego

ln what fo11ows we will concern ourselves with the
zero-temperature limit {J-+ 00. However, as we are in-
terested in deriving explicit expressions for the training
errors we must consider the nonzero temperature case
first,then taking the limit in Eq. (2.17) after ca1culating
the derivative. We note that learning at nonzero temper-
ature has been shown to be advantageous when the train-
ing examples themselves are noisy [18]. We limit our-
selves in this study to the case of errar free examples.

Probably the most interesting question one can ask
about the above learning algorithms is how weU they gen-
eralize. Using the framework of statistical physics, as ap-
plied by Gardner and Derrida [4] to this class of prob-
lems, we are able to answer this questiono As we show in
Seco IV, the three algorithms have different generaliza-
tion abilities. We do not address here the issue of the
convergence properties of these algorithms. For a discus-
sion of this issue the reader may consult the textbook by
Duda and Hart [15].
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ID. THE REPLICA APPROACH

The mathematical problem we are faced with at this
stage is the calculation of the average free-energy density
in the thermodynamic limit N __ 00, where the average is
taken with respect to the probability distribution of the
examples dv(S). Since the free energy is related to the
logarithm of the partition function, we resort to the well-
known replica trick

I· « I Z» I· I· «Z n » - 11m n = trn tm .
N_co N_con_O n

(3.1)

In order to proceed we follow a common strategy in the
physics literature, by first calculating limN_co «zr» and
then taking the limit n __ O. While this interchange of
limits has been shown to be valid for the spin-glass prob-
lem [19], we do not know of any arguments for its validi-
ty in general.

Using the standard approach to these problems [3,4]
we proceed to evaluate limj, _ cc «zn», obtaining the fol-
lowing expression:

The integrals are then evaluated in the limit N __ 00 by
the standard saddle-point method [20]

f fi. dx,e -NF(X)~(21T')m12N-m/2IDet [ a2
p Ilx-o

l12

;=1 ax;axj

Xe -NF(xo) [1+0 [ ~ II ' (3.3)

where Xo is the sadd1e point at which ap /ax =0, and it is
assumed that the Hessian matrix a2p/ax;aXj' evaluated
at xo, is a positive definite matrix (i.e., the point Xo is a
true minimum).

Since the expression for P is rather lengthy, we direct
the reader to Appendix A where it is explicitly displayed.
The physically meaningful order parameters qa(J and Ra
are given by

qa(J={ ~ wa.wp
) '1 ' (3.4)

Ra={ ~ wa.wo) '1' (3.5)

where the averages are with respect to the probability
measure

n
dTJ(W)= lJ

1
d/L(Wa)exp [ ~ 1ja(JWa·WP

a<p

+ ; D.a Wa·WO ]. (3.6)

Thus we see that q a(Jis related to the correlation between
two solutions a and {3,while R a is related to the overlap
of a solution a with the teacher.

A. The replica symmetric 101ution

To proceed further, one is required to solve the
saddle-point equations for general n and then take the
limit n __ O. This procedure is in general very complexo
In order to make progress, however, it has been cus-
tomary to make an ansatz conceming the solution of
these equations. In particular, the most commonly used
replica-symmetric assumption is just that alI the variables
take on values independent on the replica index, i.e.,

qap=q, fJap=fJ 'fia <{3 ,

Ra=R , Ra=R Va.

(3.7)
(3.8)

With this ansatz in mind, one proceeds to obtain the
folIowing expression for the free-energy density in the
limits N __00 and n --O:

-(3f= ~ [ \-=-~+ln(l-q) I+aG1(q,r). (3.9)

The specific forms for the functions G1 at nonzero tem-
perature, for the three cases studied, are again given in
Appendix A, as they are rather lengthy. The variable r
appearing in (3.9) is related to R by

R
r= v'M (3.10)

where M =N-I~;( wf')2. We further assume that the
teacher weight components W? obey the law of large
numbers [21] and thus M approaches a definite limit
when N __00. We elaborate on this assumption in Ap-
pendix A. It is interesting to note at this stage that alI
reference to the teacher probability distribution has van-
ished, since M was eliminated from the expression for the
free energy through a rescaling of the order parameter R.
Thus we conclude that if the replica theory is correct, the
properties of the system are independent of the specific
teacher distribution, as long as the random variable M
approaches a definite limit for large N. We note that this
situation occurs only because the student weights are
real. In the case where these weights are constrained to a
discrete and bounded set ofvalues [6] we need to consider
the full probability distribution of the teacher weights.

Following Gardner and Derrida [4] we realize that in
the zero-temperature limit {3-- 00 we may expect two
types of solutions. The first one, with q < 1, is given sim-
ply by setting (3= 00 in Eqs. (A9)-(All) of Appendix A,
obtaining an equation valid in alI three cases,

lim(-{3f)=l.l~+ln(1-q11
p_co 2 l-q

+f Dt H(SI)lnH(S2) (3.11)

where

rt (3.12)
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S2= K+Vq t (3.13)
Vl-q

We have also introduced the standard definitions

and

Ht xi= f a> Dt .
x

Solving the saddle-point equations resulting from set-
ting the derivatives of f with respect to q and r to zero we
find that for a < ar (K) they possess solutions with q < 1.
At ac' however, q -+ 1 and the equations become singular.
Note that for K = O, ar = 00, so that there always exists a
solution with q < 1 in this case. This transition to q = 1
at a finite value of a has been observed already by
Gardner and Derrida [4] in the context of a random map-
ping and by Gyõrgi and Tishby [18] in the context of
learning from examples with noisy input patterns. For
a > ar' we must thus consider the limit when {3-+ 00 and
l-q-+Owhile{3(1-q)< 00. Defining

x ={3(1-q) , (3.14)

we find the following expressions in the zero-temperature
limit:

fGD=- l-r2 + E.. f-d.,;'2;DtH(S)(K+d
2x X-K

+2af QC _Dt H(S) ,
-K+V2x

(3.15)

r'> - l-r
2 + E.. f =:». H(S)(K+t)2

2x X-K

-a f 00 Dt H(S)[x -2(K+tl] ,
-K+X

r'>- l-r
2

+ I~]f <X>Dt H(S)(K+02 ,
2x 1+2x-K

(3.16)

(3.17)

where

(3.18)

The values of the order parameter x and r are then ob-
tained bysetting the derivatives of f with respect to each
of them to zero.

The zero-temperature training energy can be obtained
by Eq. (3.9) together with the identity

Et(T=O)=.llim a({3f) . (3.19)
a {J--oo a{3

In the range a <ac' where Eq. (3.11) is valid, we find
e, =0, while for a> ar we obtain

E~D=2f 00 Dt H(S) , (3.20)
-K+~

?,=2 f a> Dt H(S)[(K+t)-X] , (3.21)
-K+.x

( 12

-R="f""n. PJ I~\ !-"-±_~ I (3.22)«: . -K-" '~'ll+2x j .

We immediately observe that when x -+ 00 the training
errors vanish in alI cases, which is consistent with the re-
sults obtained below ar' The fact that the three error
functions give rise to the same free energy below ar is ex-
pected, since it is clear from the basic definitions [Eqs.
(2.7)-(2.9)] that if a zero ground-state energy exists, it ex-
ists for alI models simultaneously.

B. Stability of the replica symmetric solution

As we mentioned above, the calculation of the integral
(3.2) in the limit N -+ 00 was performed by the saddle-
point method. In order to check that the replica sym-
metric solution is in fact a minimum and not just a saddle
point, it is necessary to calculate the Hessian matrix ap-
pearing in Eq. (3.3) and check that it is in fact positive
definite. Following the analysis of Gardner and Derrida
[4] one can show that the local stability of the replica
symmetric solution is determined by the condition

arOrl < 1 (3.23)

where ro and r 1 are the transverse eigenvalues [22] of the
matrices a2Go and a2G 1 evaluated at the replica-
symmetric saddle point. The expressions for Go and G 1

are given in Appendix A.
After some algebra, we obtain the following expres-

sions for the stability conditions in the three cases of in-
terest:

f -K+V2x .
2a DtH(S)<I, Gardner-Derrida

-K

f-K+X

2a Dt H (S) < 1, perceptron
-K

2a 1-Ê-]2f QC Dt H(S) < 1, relaxation
1+2x -K

where S is defined in Eq. (3.18).

(3.24)

(3.25)

(3.26)

C. The annealed approximation

For the sake of completeness we present the results ob-
tained for the annealed approximation. As is well
known, in this case we replace «isz » by ln «Z »,
which great1y facilitates the calculation. The result, at
zero temperature, obtained for alI three learning algo-
rithms is

2 f ec I K- rt ]lim (-{3f)=tln.<I + r )+2a Dt H • / 2 •
{3--<x> o V }- r

(3.27)

The saddle-point equation resulting from setting df / dr
to zero is

-k2/2{1_,2)
r =.!!:- ~ e ,(3.28)

211" f""DtHl K-rt ]
o Vl-r2

which possesses a single solution with r < 1 for any finite
a. This should be compared to the situation arising in
the-repliea-symmetrie- theorywhere the saddle-point
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equations resulting from Eq. (3.11) become singular at a
finite value of a, thus giving rise to a phase transition in
that case. Moreover, the annealed approximation also
predicts that the training error vanishes for any a, which
contradicts the replica symmetric results. These results
supply further support to the observation by Seung, Som-
polinsky, and Tishby [5] that the annealed approximation
gives qualitatively correct results in the consistent case,
while failing for the inconsistent one.

IV. ANALYSIS OF THE RESULTS

The first question we address in the context of the
replica-symmetric solution is its stability. Thus, using
Eqs. (3.24)-(3.26) we would like to know what are the re-
gions in the (a,K) plane where the replica-symmetric
solution is stable. We plot in Fig. 1 the curve KAT(a),
above which the replica-syrnmetric solution becomes un-
stable for the Gardner-Derrida errar function (2.7). The
second line appearing in the figure, Kc(a), is the critical
line above which learning with zero training error is im-
possible. As we can see, there is a large area of the (a, K)
space in which the replica-symrnetric solution is stable.
The situation in the case of the perceptron and relaxation
algorithms is even better. We find that the replica sym-
metric solution is stable for every a and K. Thus it would
seem like the replica-symmetric solution is the exact solu-
tion for this problem. To show this we present the stabil-
ity conditions (3.25) and (3.26) for a~ 00, thereby
Jemonstrating that our solution is stable even in this re-
gime. We find in this limit

-'?/2
e < 1 , .perceptron (4.1)

a

1T[ 1-2H (K)] < 1, relaxation .
2aK2

(4.2)

FIG. 1. Phase diagram in the (a,K) plane. The solid line
marks the critical above which the training and c1assificationer- .
rors are nonzero. The dashed line is the instability line for the
Gardner-Derrida error function, above which the replica-
symmetric solution becomes unstable. The replica symmetric
solution for the perceptron and relaxation models is stable
everywhere.
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FIG. 2. Generalization error versus a for the Gardner-

Derrida error function for K=O (solid line), K=O.5 (long
dashes), and K= 1 (short dashes),

These equations are obviously satisfied for any K, and
thus we conclude that the replica-symmetric solution is
stable for the perceptron and relaxation erro r functions.
We note that in the context of the random mapping prob-
lem, Griniasti and Gutfruend [13] have also dernonstrat-
ed the increased range of stability of the replica-
symmetric solution for the perceptron and reIaxation er-
ror functions as opposed to the Gardner-Derrida func-
tion.

Having estabIished the stability of the replica-
symmetric solution in the three cases, we wish to study
their performances as predicted by the theory. In Fig. 2
we pIot the generalization error against a for the
Gardner-Derrida error functions for K=O,O.5,l.O. As
can be seen in the figure, if a is small, the generaIization
error is minimized for large K. It is aIso interesting to
note that for K> Othe generalization error changes its be-
havior drastically at ao the point at which the training
error starts to deviate from zero. QuaIitatively similar
behavior can be observed in Figs. 3 and 4 for the percept-
ron and relaxation aIgorithms, respectively, although the
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a
FIG. 3. Same as Fig. 2 for the perceptron error function.
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curves are much smoother in this case.
In order to compare the error functions we have plot-

ted in Fig. 5 the generalization errors for the three mod-
eIs studied at K=0.5. For comparison we also present
the results for the Bayes algorithm, taken from Opper
and HaussIer [12]. Similar curves can be obtained for
other vaIues of K. We have found that the generalization
error for the relaxation algorithm is always smaller than
the other two. We also present a comparison of the train-
ing errors at K= 1 for the three error functions in Fig. 6.
We observe that for large values of a the training error of
the relaxation algorithm is always lowest, followed by
that of the perceptron.

Looking at Fig. 5 we observe that the Bayes learning
algorithm seems to decrease faster than the other algo-
rithms we have presented. In fact, solving the saddle-
point equations for large a we find to leading order in
lia

<g(K>O)~ [!f;DI]'" );; • perceptron (4.3)

E CK>O)~ [_I_IKDt(K_t)2]112_1_, relaxation
g 1TK2 o va

(4.4)

while Opper and Haussler [12] find for the Bayes algo-
rithm

Bayes 0.44
€g ~--.

a
(4.5)

We note, however, that the prefactors to the I/V~
terms in Eqs. (4.3) and (4.4) vanish for K=O. It is thus
clear that a nonzero value for K changes the asymptotic
behavior from a-I to a-I12. In fact, for K=O we get

(4.6)

which holds for all learning algorithms, and agrees with
results of Opper and Haussler [12] and Seung, Sompolin-
sky, and Tishby [5]. An interesting observation at this
point is that the asymptotic expressions we obtained in
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FIG. 4. Same as Fig. 2 for the relaxation error function.
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FIG. 5. Generalization error vs a for the Gardner-Derrida
(upper solid line), perceptron (long dashes), relaxation (short
dashes), and Bayes (lower solid line) learning algorithms. We
used K=O. 5 for the first three algorithms.

Eqs. (4.3) and (4.4) seem to violate the upper bounds ob-
tained from VC dimension analysis by Haussler, Kearns,
and Schapire [7]. However, this is not the case. The re-
sults of the above authors assume that the learning algo-
rithm learns the training set perfectly, while we show in
Appendix B, that with a nonzero value for K the
classification error is positive above ac• Thus the algo-
rithms wehave discussed do not fall in the realm of prob-
lems investigated by Haussler, Kearns, and Schapire, and
thus need not obey the bounds. We note that Seung,
Sompolinsky, and Tishby [5] have recently also found an
a - 112 asymptotic decay of the generalization errar for a
related problem. However, in their case the replica-
symmetric solution was unstable in the regime a--+ 00

and it was not clear whether this behavior would persist
if the exact solution were obtained. ln our case, on the
other hand, since we find the replica-symmetric theory to
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FIG. 6. Training error vs a for the Gardner-Derrida (solid
line), perceptron (long dashes), and relaxation (short dashes)
leaming algorithms at K= 1.
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be stable everywhere, we believe the above asymptotic re-
sults are exact.

In the annealed approximation we find that the asymp-
totic results obtained for the consistent case K=O behave
similarly to the replica-symmetric results. On the other
hand, in the inconsistent casex > O, we find very different
asymptotic behaviors in the two theories. This result
provides extra support to the observation of Seung, Som-
polinsky, and Tishby [5] that the annealed approximation
provides a reasonable approximation in the consistent
case, while failing badly in the inconsistent case. In par-
ticular we find for the annealed approximation

(4.7)

K 1
E (K>O)::::::-----

g 1TY2 ~
In Fig. 7 we present the learning curves for K=0,0.5, 1.0
obtained using the annealed approximation. While they
seem to agree qualitatively with the replica-symmetric re-
sults, they scale very differently for a-+ 00. In fact, the
result (4.8) for the inconsistent case violates the upper
bound of Haussler [8]. Moreover, as mentioned above,
this approximation predicts zero training error, and thus
zero classification error, which contradicts the replica-
symmetric results.

From the above results it would seem that while it is
advantageous to set K> O for small a, keeping K positive
give very poor asymptotic behavior compared to the K=O
case. It is therefore interesting to choose an optimal K in
such a way that for every a the generalization error is
minimized. We plot in Fig. 8 the curve KoPt(a) for the
three algorithms studied. Note that the curve for the GD
case coincides with the curve for the critical K, Kc (a),
given in Fig. 1. In all cases we find that to minimize the
generalization error, for a given a, it is always best to
train with K> O, and slowly decrease K as the size of the
training set increases. It is interesting to observe that
minimization of the generalization error for the percept-
ron and relaxation algorithms is achieved with nonzero

(4.8)

o 2 4 6
a

8 10

FIG. 8. Optimal value for K vs a for the Gardner-Derrida
(solid line), perceptron (long dashes), and relaxation (short
dashes)leamingalgorithms.

training (and classifícation) errors, even in the absence of
noise in the examples themselves. We believe that in this
case the finiteness of the training set (i.e., the fact that a
is fínite) introduces an effective sampling noise. This re-
sult is similar to that of Gyõrgi and Tishby [18], who
found that optimal generalization for noisy examples is
achieve by training at nonzero temperature, i.e., forcing
the training error to be nonzero. We show here that this
is the case even in the noise-free situation. ln distinction
to the results of Ref. [18], however, we find that as the
::Zê: of the training set increases the classification error
needed to achieve optimal performance decreases to zero,
since the sampling noise vanishes for large a. We plot in
Fig. 9 the optimal generalization curves for the three al-
gorithms, taken at K=KoPt, and again compare them to
the Bayes algorithm. On the scale of the figure, the per-
formance of the Bayes and relaxation algorithms and of
the Gardner-Derrida and perceptron algorithms are in-
distinguishable. We note that in order to get a transition

0.5 0.5

0.4 ~ 0.4
"+~

~
0.3 ~ 0.3'\ -O>

o,
00>

W "l', W'-0.2 ---- 0.2

0.1 0.1
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a a

FIG.7. Generalizationerror vs a in the annealedapproxima-
tion for K=O (solidIine),K=O.5 (longdashes),and K=l (short
dashe-o.

FIG. 9. Minimalgeneralizationerror vs a for the Gardner-
Derrida and perceptron (solid line) and re1axationand Bayes
(dashes!leamingalgorithms.
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results. It would be interesting to see whether this kind
of agreement still holds for multilayered problems, for
which to the best of our knowledge, we at present have
no average case results (although some results have been
obtained for the random map problem in multilayered
networks [24-26]).

Remarkably we also find our average case results in the
inconsistent case K> O to be in agreement with a recent
VC theory analysis by Haussler [8]. The above author
finds that the generalization error in this case is bounded
above by a constant times a-l12 which agrees with our
average case results. It thus seems that the results ob-
tained by the VC theory and the statistical physics ap-
proach agree both in the consistent as well as the incon-
sistent cases. Since we do not know of a lower bound in
the inconsistent case, it is still possible that there are
cases for which the generalization error decreases faster
than a-I12.
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APPENDIX A: THE REPLICA EQUATIONS

We give below the expressions for «Z n» within the
full replica space, together with the expressions obtained
within the replica symmetric framework. We assume the
examples Si are independent, identically distributed ± I
random variables with Probíl) =Prob( -1) =t. While
the calculations are rather tedious, they have beco me
pretty standard by now and will not be repeated.

where

(AI)

GO= ~lnf iId/L(Wa)exp [~Í/a{3wa,Wf3+ ~Rawa.wO]
a=1 a<{3 a

dxadxa
217' exp [-t1f(y,Xa)+i ~Xaíx -VRaIVM)]

Xexp [- ~ xax{3(qaf3-RaR{3IM)~+ ~x!(l-R~/M) I
a,{3 a
a<{3

and

a

with
N

M=2- ~ (w?)2.
N i=1

(A4)

At this stage we make the assumption that the random
variable M approaches a definite limit as N ~ 00 • This
assumption translates in fact into an assumption about
the probability distribution of the teacher function. For
example, assuming the components Wi

O are independent,
identicallydistributed random variables, one can use the
law of large numbers [21] to prove that the ftuctuations of
M vanish in the large-N limit. However, the law of large
numbers may hold under more general conditions.

The functions f(y,xa) take on the following forms in
the three cases studied:

jGD(y,Xa )=e(K-sgn(y)xa) , (AS)

jP(y,Xa)=(K-sgn(y)Xa)e(K-sgn(y)xa) , (A6)

jR(y,xa)=(K-sgn(y)xa)2e(K-sgn(y)xa) . (A7)

Using the replica symmetric assumption [Eqs. (3.7) and
(3.8)). W" nht8.i,.. th" i0!i, .wine exnression for rhe free-

tA2)

(A3)

I
energy density:

1[~ I-t1f=- . +ln(l-q) +aG1(q,r)
2 I-q

where we have defined r =R IV M and

G?D=2f'" DtH(sl)ln[H(s2)+e-{3H(-52»)' (A9)
- 00

Gf=2 f eo Dt H(sl )1n[H(S2)+ep2(I-Q)I2-{3(K+vqr)
- 00

XH(VI-q -52») ,
(AIO)

(A8)

G f =2 f oc Dt H (51 )
- ao

[
e -(3(K+Vq d1[1 +2{3( I-q)]

Xln H(S2)+ VI +2t1( I-ql

XH [- v't+~(1-t) II
(AlI)

with t. and t~being given by Eqs. (3.12) and (3.13l.
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APPENDIX B: CALCULATING
THE CLASSIFICATION ERROR

In order to calculate the average classification error
defined by (2.19) we use the following identities:

e, =P-'« (Ec( W))r»
=P-'((z-' f dJ.L(W)Ec(W)e -f3E(W))) rsn

where

(B2)

Multiplying numerator and denominator by Z" -I we
get

Ec=p-I((z -nf !lId,..t<Wa)Ec(WI)
Xexp [-p~E(wa) ])) (B3)

In the limit n ~O, Z-n~ 1, and thus

At this stage we may go ahead with the usual replica
manipulations, finally obtaining within the replica sym-
metric theory

f Dv 9( -yz)e -f3f(y,z)

e; = f Dt f Dy f -f3f()Dve y,z
(B5)

where

z =vv'l-q +yr-n/ q-r2 , (B6)

and f(y,z) are given.by Eqs. (A5)-(A7) depending on the
error function used (and replacing xa by z),

It is not difficult to see that in the region a < ac where
q < I, one obtains e,=0 by setting p~ 00. This result is
expected since we know that Ec ::::fI and fI =0 in this re-
gion. For a> ac one must make the limit carefully, bear-
ing in mind that x =P( 1- q) is finite. After some algebra
we get the following simple expressions for the percept-
ron and relaxation classification errors:

(B7)

(B8)

It is thus clear that the average classification errar Ec is
nonzero above ac' In fact, it displays a rather interesting
behavior, increasing from zero at a; until reaching a
maximum, after which it slowly decrease to zero. All this
time it remains bounded above by both EI and ég decay-
ing asymptotically as a- '/2. As mentioned in the text,
the fact that the classification error is nonzero proves our
claim that for K> Othe algorithms are inconsistent.
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VVecalculate the distribution of learning times of the optirnal st.ability perceptron al-
gorithm of Krauth and Mézard (1987) for the leaming from noisy examples problem. In
particular, we find that in the case of noiseless examples the average total number of learn-
ing steps scales with 0'2, where O' is tbe training set size, althougb the number of examples
tha.t must effectivelly be learned tends to zero like 0-1.
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The study of the learning and generalization capabilities of single-Iayer perceptrons has
undergone rapid progress since the seminal papers of Gardner (1988) and Gardner and
Derrida (1988). One of the reasons for the success of the equilibrium statistical mechanics
framework proposed in those papers is its independence from the algorithm used to train the
neural network. This fact has allowed the full analysis of discrete-weights neural networks
for which an efficient training algorithm is not known (Gutfreund and Stein 1990, Meir and
Fontanari 1992a) as well as the analysis of real-weights perceptrons for which the perceptron
algorithm of Rosenblatt (1962) and its variants are guaranteed to converge to an optimal set
of weights, provided it exists (Gardner and Derrida 1988, Gyõrgy and Tishby 1989, Seung
et al 1992). On the other hand, the study of the dynamics of the learning process must
necessarily depend on the training algorithm. Such a study has been carried out analyt.ically
for the linear perceptron by Krogh and Hertz (1992) where the dynamics of learning is
modelled by a Langevin equation. In a remarkable contribution, Opper (1988) has calculated
analytically the distribution of learning times for the optimal stability perceptron a.lgorithm
of Krauth and Mézard (1987), which can be used to traiu Boolean perceptrons. That analysis,
however, was restricted to the random mapping problem, with the input patterns chosen as
unbiased random variables. More recently, Wendemuth et al (1993) have extended Opper 's
calculations to biased input patterns.

In this note we employ the formalism developed by Opper to calculate the distribution of
learning times for the learning from examples problem (Gyõrgy and Tishby 1989, Seung ei
aI 1992). In this case, the inputjoutput pairs are generated by an also single-layer percep-
tron, so the algorithm is guaranteed to converge for all trainingset sizes, allowing thus the
determination of the scaling of the learning time with the training set size.

The neural network we consider in this note consists of N input units Si = ±1 (i =
1, ... , N), N real-valued weights lVi and a single output unit

(1)

where we have used the notation x· il = 2:f XiYi. The task of the perceptron is to realize
the mapping between the 2N possible input configurations ç and their respective outputs (
generated by the so-called teacher perceptron

. (l1'ra . ()~ = sgn VN . (2)

We make no assumption on the nature of the weights l;fl?,
The perceptron is then trained in a set consisting of P = oN inputjoutput. pairs (exam-

ples) {SI,(/} (1 = 1, ... ,P) where (I is the teachers output to input e and each component
SI is drawn from the conditional probability distribut.ion

(3)

·2



with

P(ç~) = ~ b(ç; - 1) + ~ b(ç; + 1). (4)

The input pattern Si is thus a noisy version of the pure pat tern çt. The noise parameter
O :::; I :::;1 allows the interpolation between the random mapping problem (, = O), studied by
Opper (1988), and the problem of learning from noiseless examples (, = 1). The equilibrium
properties of this neural network model have been studied by Gyôrgy and Tishby (1989)
who have shown that the storage capacity O'c of the network increases with increasing , anel
diverges for I ---+ 1. Moreover, they have shown that the generalization error s» , i.e. the
probability of the network making an error in an example not belonging to the training sct ,
tends to zero like 0'-1 for large O' and , = 1. A particularly relevant result dernonstrated
by those authors is the stability of the replica syrnmetric ansatz in the su bcritical (O' :::; O'J
region. More specifically, they have shown that the stability line (de Almeida and Thouless
1978) coincides with the critica.l line for alI,.

The optima.l stability perceptron a.lgorithm of Krauth and Mézard (1987) is an iterative
procedure to find the maximal value .6.opt. of the stability .6. > O such that

1iI-;' . 1] I
---,=-- - .6. > OJN - l=l, ... ,P (5)

where "li = (151 and IIV 1
2= N. Starting with l/r- = Õ t.he change in the weights at time i is

blV(t) = ~'I1l (t)
t N'/I

(6)

where l( t) is the label of the example such that lV . if I is minimal. The algorithm stops at
a certain time T when lV(T) . 1] I 2 c for all I, where c is a fixed positive number. Krauth
and Mézard have shown that. c/ 1 lXT 1---+ .6.opt in the limit. c ---+ 00. This optimality lias
made possible the analytical calculation of the distribution of learning times of the above
algorithm (Opper 1988). Essentially, Oppers idea is to write the st.ability D. in terms of the
number of time steps ti a certain example 1 has led to a change of the weight vector IX! and
then search for the distribution of ti that maximize the stability. At any time, the weight
vector can be written as IV = ~ LI ti 1] I so that Lhe halt ing condition becomes

r 1 --I", --m>l.11 = N "l . ~ Xm 1} -
m

l=l, ... ,P (7)

where XI = tLi c. In the limit c ---+ 00, the ;/:1 are so as to maximize .6.
equivalently, minimize t.he Hamiltonian

- c/ 1 IV 1 or,

IV 1 ( )2
H = 2.6.2 = 2.N ~ 2( 11jxI

The goal is to comput.e the probability density W(XI) for an arbitrary but fixed I. Following
Opper (1988) we introduce the characteristic function g(k) = (exp (ikxJ)) where (... ) stands

(8)

·3



•
•
•
•
•
•

for the averages over S' and (', In ordcr \.0 evaluate this function at t.he mínima of H that
satisfy constraint (7) we write

g(k) = lim (Z-l J TI dx,eu, - 1) exp (-f3H + ikxl))
{3-00 ,

(9)

where
z = J TI dx/eu[ - 1) exp (-f3H),

and 0( x) = 1 for x > O and O otherwise. The averages are carried out using a standard
replica trick to lift the denominator to the nurnerator ,

(lO)

] I' Z"-1- = 1111 .
Z n-O

( 11 )

with Z" evaluated for inieqer n.. Using the integra.l represent.ation of the Theta function anel
making a change of variables yields

g(k) =

(12)

where a = 1, ... , n is the replica index. ln the thermodynamic limit N --+ 00, g(J..~) can bc
calculated exactly. Within the replica-syrnmetric Iramework we can express g( k) in terrns
of eighteen saddle-point parameters which, however, can be reduced to only two by explic-
itly solving the saddle point. equations. As the calculations are straightforward anel rat.her
unilluminating we present the final result only. The characteristic function is given by

g(k) = 21~b.DiH (çt) + 21: t»H (çt)exp [iJ..~(t + ~)~/'\J ( 1:3)

where
,\ = 20:~31: tn H (çt) (t + ~), (] 4 )

,2R2
E, = (15)] _ ,,2 R2'

with the notation Di = di / ~ exp (_t2 /2) anel H (:1.') = J:1":" Di. The saddle-point paramc-
ters ~ and R are solutions of the equations

1 - R2 - 20:jlX' DiH (E,t) (t + ~)2 = O
-b.

(16 )

and
( 17)

4



-At this point we can already note that g( k) is independent of l'V o, a Iact which has also becn
observed in the study of the equilibriurn properties of real-weights neural networks (Gyorgy
and Tishby 1989, Meir and Fontanari 1992b).

The time needed to learn the P examples is T = L,I ti so that (T) = cO'N (XI), since
w(xt) is independent of the particular example I we pick. Thus the average total number of
learning steps T is simply

(T) . d 2
T = - = -7,0'-g(k = O) = ~- .Nc dl..~ (18)

The storage capacity O'c of the network is obtained by setting ~ = O in the saddle-point
equations (16) - (17), as the divergence on the number of learning steps signals the saturation
of the network. For sake of completeness we show in figure 1 the dependence of o , on the
noise parameter ,. The same graph was also obtained in the equilibrium analysis of Gyorgy
and Tishby (1989). For, < ] the algorithm of Krauth and Mézard presents a behaviour
pattern very similar to the 0\1(' found in the study of the random mapping problem (Opper
1988). ln particular, T diverges like (o , - 0')-2 for O' -+ O'c. Figure 2 shows T as function of
O' for l' = 0.1, 0.9 and 1. ln the more interest.ing case of learning from noiseless examples
b = 1) we find T ~ 0.649 0'2 for large 0'. implying thus that the convergence time increases
quadractically with the number of training examples.

As demonstrated by Opper (1988), even in the random mapping problem h = O) there
exists a Iraction Po of examples which are automatically learned when the network learns
the remaining exarnples. This phenomenon should be more pronounced in the case, = 1.
where the examples are generated by a deterministic rule. This piece of inforrnation can be
obt.ained from the probability density w(:r) = f dl..)2rr g( k:)e-ikx which in our case is given
by

w(:r) = 8(x)Po + 28(x) ~H [Ç(.T - 171)/0-] exp [-(x - m)2/20-2] (19)
~7r0-

where
Po = 21~LlDtH (çt) . o- = ~/À. (20)

Figure 3 shows Po as funct.ion of O' for several values of the noise parameter. For, = 1 we
find 1- Po ~ 0.990 0-1. Thus, although the number of examples which are not automaticallv
learned t.ends to zero as O' increases, they seem to be extremely hard to learn as indicated
by the divergence of the average learning t.irne T.

In sumrnary, we have calculated the distribution of learning times of the optimal stability
percept.ron a1gorithm (Krauth and Mézard 1987) for the learning from noisy examples prob-
lemo In particular, we find that in the case of noiseless examples the average total numbcr
of learning steps scales with 0'2, a.Jthough the number of examples that must effectivelly be
learned tends to zero like 0'-1. The results presenteei in this note are exact , since the replica
syrnmetric ansatz is st.able for O' < De,

. ,5
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On Lear nirig Noisy Threshold Functions wit h
F'irrit e Precision Weights
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Abstract

We address the issue of the precision required
by an N-input threshold element in order to
implement a linearly separable mapping. In
distinction with previous work we require only
the "bility to correctly implement the map-
ping of P randomly chosen training examples,
as opposed to the complete boolean mapping.
Our results are obtained within the statisti-
cal mechanics approach and are thus average
case results as opposed to the worst case anal-
yses in the computational learning theory Jit-
erature. We show that as long as the fraction
P j N is finite, then with probability elose to 1
as N - 00 a finite number of bits suffice to
implement the mapping. This should be com-
pared to the worst case analysis which requires
O( N log N) bits, We also calculate the ability
of the constrained network to predict novel ex-
amples and compare their predictions to those
of an unconstrained network. Finally, we ad-
dress the issue of the performance of the finite-
precision network in the face of noisy training
examples.

1 INTRODUCTION

An N-input threshold gate is characterized by N real
weights W1, •.. , WN. lt takes N binary (±1) inputs
51, ... ,5N and outputs the sign ofthe sum L:i'::1 Wi5j.
In this paper we address the issue of the precision re-
quired by a threshold gate in order to implement a linear
threshold function. By precision we refer to the nurnber
of bits needed to specify the weights to the output unit.
In this context, Minsky and Papert [MP69] showed that
any threshold function can be implemented by integer
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that copying is by permission of the Association for Computing
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weights, while Myhill and Kautz [MK61] showed that
the number of bits required per weight is n(N). More
recently, Raghavan [RagBB] has shown that this num-
ber is O(N log N) (see also Nat[91]). We note that this
result implies a size range of the weights of order NN.
In a similar. vein Siu and Bruck (SB91] have shown that
a linear threshold function with exponentially large in-
teger weights can be implemented by a depth 3 poly-
nomial size network, with polynomially large weights.
Both these results refer to the implementability of a
complete threshold function (i.e. one defined for each
of the 2N possible inputs) and are worst case results.

In continuing the line of research begun by E. Gardner
(GarB8], we consider average case results within the st a-
tistical mechanics framework. More precisely we will ad-
dress the question: Given P input examples 51, ...• sP
drawn independently from a probability distribution
dJ.l(S) together with their target values tI, ...• tP where

(l=l, ...• P); W?ER...

(1)
calculate the largest value of P such that a network with
given precision constraints can perfectly implement the
mapping with high probability as N - 00. We refer
to the set of P inputjoutput pairs as the training sei.
The network generating the targets ti through the real
weight vector WO is termed the teacher, while the net-
work with constrained weights attempting to implement
the teacher mapping will be referred to as the studcnt
and its weight vector denoted by W. Without loss of
generality we assume that each student weight compo-
nent, Wi. is allowed to take on one of a finite set of inte-
ger values. Note that we demand only implementability
of the partial mapping, defined for the P input /output
pairs, as opposed to the results mentioned in the first
paragraph. However, we wil! also calculate how well the
student performs on novel data. given his performance
on the training set. Moreover, our results are aver age
case results as opposed to the worst case results rnen-
tioned above. In fact, we will generalize the analyis to
the case of noisy targets (GT89][OH91] given by

I { ti
U = I-t

with probability (1 - >')
with probability >. (2)
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Note that À = 1/2 corresponds to the randorn mapping
case studied in [GS90], where the labels are generated
at random.

Gardner's approach [Gar88] in fact allows us to calculate
the average number of weight configurations which can
implement the partial rnapping, this number clearly be-
ing a monotonically decreasing function of P. We note
that by average case results we refer to an average over
the probability distribution of the examples dJl(S) as
well as that of the targets {ti} and the noise induced by
the parameter À in Eq. (2). Since we have assumed the
form (1) for the targets, the randomness in the choice
of the targets comes in through the probability distri-
bution of the teacher weights WO.

In order to define how well the student is able to irn-
plement the teacher mapping specified by Eq. (1), we
define the training error EN.P(W),

P

EN.P(W) = I.: !(W, Si)
1=1

(3)

where !(W, Si) is the loss incurred in misclassifying in-
put Si. In the remainder of this paper we consider the
O,110ss function !(W, Si) = 6{ -tlW .Si), where 6(x)
is 1 if x ~ O and zero otherwise. Since we are dealing
with noisy examples (i.e ). i= O) it is important to ask
how well the student can predict novel data, i.e. how
well it generalizes. Clearly learning the noisy data is
not a good strategy in this respect. We are thus led to
define the generalization error which rneasures how well
the student performs on novel data. Quantitatively it is
just the expected probability of a misclassification on a
nove! input, drawn from the same probability distribu-
tion as the examples. Thus we have

!(W) = J dJl(S) 6(-tW ·S) . (4)

For exarnple, for the case Si = ±1 with equal probability
we find that the generalization error is just the angle
between the teacher weight vector WO and the student
weight W.

2 THE STATISTICAL MECHANICS
APPROACH

To address the issues raised in section 1 we use the sta-
tistical rnechanics approach pioneered by Gardner and
Derrida[GD88J, which is very similar in its basic for-
mulation to the Bayesian approach [LTS89). Using the
principie of maximum entropy we pick the posterior dis-
tribution of the weights given the exarnples to be the
Gibbs distribution, which can be shown to maximize
the entropy given the constraints on the average train-
ing error. Thus we find

where the normalizing partition function ZN.P is given
by

ZN.P = J dJl(W) exp [-.8EN.P(~»), (6)

and dJl(W) is the measure on the weights. Here.8 =
llT is a free parameter corresponding to the inverse
temperature in statistical mechanics . Since we con-
si der bounded integer weights, it is elear that the mea-
sure dJl(W) is nonzero only on a finite set of points, de-
pending on the constraints imposed on the weights. In
the Bayesian framework the measure dJl(W) is the prior
measure on weight space, while the exponential Iactor
exp( -.8EN.P) is the like!ihood function. The situatian
here is similar to that discussed in [HKS91) in dealing
with incorrect priors, since the prior used by the learn-
ing network here is different from the true prior dP(WO)
generating the examples through Eq, (1). Note that for
zero temperature (.8 -- 00) the posterior distribu tion
(5) is supported on the set of configurations W with
lowest training error. It is obvious from this formula-
tion that many interesting quantities can be evaluated
using the partition function. For exarnple, the average
training error is given by

(7)

where {.. ')T refers to an average over the probability-
distribution (5) and ( .. ')D stands for an average over
the "disorder", i.e. the input examples {Si }, the tar-
get values {ti} and the noise. The partition function
is nothing but the generat.ing functional in probability
theory,

The results discussed above, being· very general, are
valid for arbitrary N. In the remainder of the paper
we will be concerned with the limit N - 00, P - oo
and O' = P1N < 00 for which analytic results can be
obtained. In this limit we define two irnportant ther-
modynamic quantities. The [ree energy density

f(O',T) = -T lim N
1

(InZN,p)DN-oo (8)

and the entropy S, defined as

S(O', T) = J~moo ~ ({ -In PN(W I {SP, uP} »)T) D '
(9)

which can easily be shown to obey the equation

lim S = lim N
1

ln r ,
fJ-oo N-oo

(10)

where r is the number of weight configurations of min-
imal error. From this result it is easy to see that when
the number of such configurations is o(eN) the entropy
vanishes in the limit N -- 00. Thus, the zero tem-
perature entropy is nonzero only as long as there are
exponential\y many solutions of the sarne minimal er-
ror (to order 1/ N). We should keep in mind of course
that since the weights are integers, the number of pos-
sible weight configurations is also exponential, i.e [{N,
where f{is the number of allowed levels per weight. It is
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obvious from equation (10) that the entropy cannot be-
come negative. This in fact can be seen from equation
(9), noting that the entropy of a discrete probability
distribution is non-negative. In what follows we will
refer to the value of O' at which the entropy vanishes
as O'ze(T). We show below that for T = O ({J = 00),

as long as Q $ O'ZE the average training error is zero,
and thus the partial rnapping can be perfectly imple-
mented by finite precision weights. When T > O, train-
ing with zero error can never be achieved even if ar-
bitrary precision is allowed. This is the case since for
T > O there are rnany configurations of non-zero train-
ing error which may have substantial weights according
to Eq. (5). However, training at non-zero temperature
has been shown to improve the generaliiation ability in
the case of noisy examples [GT89]. Although ali equa-
tions are derived for arbitrary temperature we focus in
this paper on the zero temperature limit, since we are
concerned mainly with the question of precision.

A useful tbermodynamic equality, which can easily be
derived from the basic definitions is

f = O'ft - TS t

together with the identities

(11)

ft
1 a«(Jf)
p8j3

S af
= -aT (12)

It is clear from the above that in order to calculate aver-
age quantit ies it is necessary to evaluate the average of
the logarithm of the partition function. This calculation
is very complex in general, but has been greatly simpli-
fied through the introduction of the replica approach
[EA75], based on the following identity

(ZN p) - 1
(In ZN,P) D = lirn ,D (13)

n-O n

valid for real n. The heart of the method is the eval-
uation of the expression on the right hand side of Eq.
(13) for positive uiteçer n and the analytic continuation
to real n ::::::O. Moreover, we are really interested in the
calculation of (ln ZN,P) D in the limit N - 00. Using
the relation

Z:',p = J (fi; dP(W4
)) exp [-Pt,EN,P(W4

)]

(14)
and going through a series of standard manipulations
[GOSS] one arrives finally at the expression

I· (zn) -- J IIdqabdqab J IIdRadRa
N:"~ N,P D aS:b 2;rij N a 27rij N

X exp [-N F(qab,qnb, n: Ra)] (15)

It should be noted that in deriving Eq. (15) we have
interchanged the limits N - 00 and n - O. The le-
gitimacy of this move has been demonstrated in some

cases [HP79), but not in general. In the limit N - co
this integral is dominated by the minimum of F, and
can thus be evaluated by the saddle-point method, gi\'-
ing rise to a set of saddle-point equaiions obtained by
setting the derivative of F with respect to each of its
variables to zero. Of course one needs also to cheek
that the saddle-point is in fact a minimum by 100kin!7
at the Hessian matrix [i.e. the rnatrix of second deriva~
tives of F) at that point, and verifying that it is positive
defini te. Going through the analysis, and assuming that
the analytic continuation to real n ::::::O is obtained bv
simply taking n to be a real number we obtain a set of
saddle-point equations in the lirnit n - O. Use of Eq,
(12) allows us to evaluate the training error and the en-
tropy in the limit N - 00. Analyzing the dependence
ofthese quantities on the pararneters 0',). and the preci-
sion constitutes the core of the results presented in this
paper.

We note in passing that severa! authors have pro-
posed using the annealed approximation, which re-
places (log Z) by the much easier to calculate quantity
log (Z). We note that we are interested here in the
unrealizable case where the full rrtapping cannot be per-
fectly implemented by the student. It has been shown
[SST92][MF92a][MF92b] that in this case the anneaied
results provide a poor approximation, and will thus not
be discussed further.

As mentioned above the saddle-point approach gives
rise to a set of -saddle-point equations which need to
be solved in the limit n - O. Although we have not
demonstrated it, one can show that the physical rnean-
ing of the variables qab and Ra is simply

n; = ~ «Wa)T' WO)D ' (16)

qab = ~({wah·(Wb}T)D (17)

Thus, qab (a '# b) is simply the average overlap between
two solutions W" and w-, qaa is the average magnitude
of the solution vector and R; measures the overlap be-
tween a solution Wa and the teacher weight WO. The
solution of the saddle-point equations in the limit n - O
is greatly facilitated by the replica symmetric assump-
tion,

(Va) ,
(Va) ,

(Va < b) ( 18)

and similarly for the hatted variables. In order for this
solution to correspond to a true minimum, one must
check that the Hessian rnatrix at the saddle-point is
positive-definite, i.e. that the solution is locally sta-
ble. Moreover, since we are dealing here with discrete
weights, the entropy 1l111stbe positive. Thus, a neces-
sary condition for the correctness of the replica syrn-
metric solution is that the entropy is non-negative. In
ali the results reported in this paper we find the replica-
symmetric solution is stable as long as its entropy is non-
negative. As we show in the next section, the training
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error is zero in this region. Since we are interested in the
region where the partial mapping is implementable (i.e.
zero training error), we restrict ourselves to the range
of a where the entropy is non-negative and the replica-
symmetric solution is physical (non-negative entropy)
and locally stable (positive definite Hessian matrix).

3 RESULTS

As discussed in the previous section we have calculated
the free energy using the replica symmetric ansatz for
the saddle-point equations arising from Eq, (15). We
have also checked that in the region we are interested in,
i.e. a ~ O'ZE, it is indeed locally stable. Here O'ZE is the
value of a at which the entropy of the replica-symmetric
solution vanishes.

Recall that we are dealing here with average case re-
sults, which requires from us a choice for the particu- __
lar probability distributions averaged over. In alI the
results reported below we have assumed that the prob-
ability distributions factorize. For example, dJj(W) =
fI~ldJj(Wd and similarly for the other distributions.
Thus, we need specify only the single site distributions
which we have chosen as follows:

1 L
dJj(Wd 2L I: (Dw;,1 + Dw •.-d, (19)

1=1
1

dJj( S;) = 2 (Ds; ,I + Ds; ,- d , (20)

where bij is the Kronecker delta function. In Bayesian
language the distribution of the student weights Wi is
equivalent to the assumption of a uniformprior over
the integers ±l, ±2, ... , ±L. Clearly the number of bits
needed to specify a weight is IOg2(2L).

Recalling the definition O' = Pj N, we find the free en-
ergy is given by the expression

. 1· "-li! = -RR+2Qq-QQ+Go(R,q,Q)+O'G1(R,q,Q)

(21)
where

c; = J dP(Wo) J Dz In J dJj(W)

x exp{w[zy'q+WOR+W(Q-~q)]}
(22)

G1 = J Dt H(çd ln [e-P + (1 - e-P)H(6)] ,(23)

and

Çl r;;t;; (24)= qM _ R2 t

Ô - Mt (25)Q-q'

M = ((WOf) + tan:!(1r.\) (26)
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We have also introduced the notation D:
(21r)-1/2exp(-z2j2)dz and H(x) = froo Dy. Note that
equation (21) is very general since it does not assume
any particular form for dJj(W) or dP(WO) ezcept that
the ditrerent components are independent. If we choose
the teacher probability distribution dP(WO) to be Gaus-
sian with zero mean and unit variance,

-1(WO)'
dP(WO) = e dWo

v'5 (27)

then the Go simplifies to

Go = J Dz ln J dJj(W)

x exp { W [zy'q + R2 + W ( Q - 4q) ] } .(28)

The saddle-point equations are obtained by setting the
derivatives oi ] to zero, and then calculating the entropy
and the training error using equations (12).

Let us first consider the case of noise-free examples, i.e
.\ = O and zero temperature, T = O. From Eqs (21)
and (12) we can calculat.e the function $(0', L). For
fixed L we find this quantity decreases monotonically
from a = O vanishing at O'zE(L). The average training
error is strictly zero in this region, implying that the
student can perfectly implement the partial mapping.
This behavior is intuitively reasonable. Recall frorn Eq.
(10) that the zero temperature entropy is equal to the
logarithm of the number of ground-states of the erro r
function. We expect that as a increases, i.e. the size
of the training set increases, the task of learning the
partial mapping becornes more difficult. This difficulty
is related to the shrinking of the number of zero-error
solutions. Finally, when at O'ZE this number becomes
o(eN) the entropy vanishes. The replica symmetric 50-

lution (18) predicts a negative entropy above O'ZE which
is clearly impossible in light of the discussion in section
2. This implies that the replica-symmetric solution can-
not be the correct solution in this region. Finding the
correct solution requires using a different ansatz for the
solution of the saddle-point equations, and in particular
demanda replica-symmetry breaking [MPV87][KM89].
Instead of attacking the formidable problem of solving
the latter equations, we restrict ourselves to the case
O' :s O'ZE where the replica symmetric solution is both
physical (non-negative entropy) and locally stable. We
leave the problem of calculating the training error above
ClZE to future work. In any event, as long as we are in-
terested-inperfeet -impleméntability, thisis the case of
interest.

As mentioned in the introduction, the question of pre-
cision has to do with the number of bits required
by the student in order to implement the mapping
(Si, ti), ~.. , (Sp, tP). We plot in Fig. 1 the minimum
number of bitsrequired versus a. Note that this func-
tion wiU changequantitatively if we choose different
constraints on the weights than t.hose in equat.ion (19).
The point to notice about this plot is that as long as
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Figure 1: The minimal number of bits, n, needed to
perfect!y implement the mapping of P = C'iN random
patterns.

the scaled number of examples C'i is not very large the
student can implement the partial threshold function
exactly, i.e. with probability 1 in the limit N ....•00. In
fact, if we compare the generalization erro r of the stu-
dent to that of a student with unlimited precision, i.e
real weights, we find that they differ very little in the
above region. This behavior can clearly be observed in
Fig. 2. The vertical lines in the figure are the points
at which the RS entropy vanishes. We thus conclude
that as long as the student can implement the par-
tial mapping without error, his prediction error differs
very little from that of a student with no precision con-
straints. We remind the reader however that our results
are average case results. Clearly one can find instances
where this result does not hold. It should also be noted
that the replica-symmetric theory predicts an asymp-
totic behavior (l/.,fã) in the case of finite L, while the
generalization error decreses as 1/C'i for the case of real
weights [GT89]. Although the replica-symmetric solu-
tion is definitely wrong in the region C'i -+ 00, we have
seen this type of behavior in other unrealizable cases
where the replica-symmetric theory was shown to be
correct [MF92b].

In order to discuss the effects of noise we have calcu-
lated the function C'iZE(À, L). Recall that the noise
levei in the examples is a monotonically increasing func-
tion of ,,\ E [0,1/2]. Thé extreme cases ,,\ = ° and
,,\= 1/2 correspond to the noise-free and the random
mapping case respectively. In Fig. 3 we plot C'izE(L)
for ,,\ = 0,0.1,0.5. It is interesting to observe that in
the noise-free case, ,,\= O, the maxirnurn number of ex-

a:

Figure 2: Generalization error for L = 1,2,3,4,5,10
compared to the case of unlimited precision. The curves
for L = 1, ... ,5 ali terminare at C'iZE(L) as explained
in the texto The lower two curves correspond to L = 10
and the case of unlimited precision (lowest curve).

amples which can be perfectly implemented by the con-
strained network is almost linear in L. In fact for L > 4,
the curve is well fitted by the equation C'iZ E = L + 1.
Since the number of bits is log:!(2L) we find that the
minirnal number of bits required to implement the rnap-
ping perfectly is In(C'i - 1) + 1 (from the figure we see
that C'i > 2 in the linear range). For the random case
,,\= 0.5 we find the well known results [Cov65) that for
L - 00 (i.e real weights) the critical capacity is O: = 2.
Finally, we plot in Fig. 4 the generalization error for
L = 5' for noise levels ,,\= 0,0.1, ... ,004.

At this point we would like to draw the attention of
the reader to an interesting connection between the
single-layer problem we have considered in this paper
and a multi-layer problem. Consider for exarnple a two-
layered network with L linear hidden units and binary
weights throughout. It is easy to see that the response
ofthe output unit in this network is identical to a single-
layer network with weights constrained to take on inte-
ger weights ±1, ±2, ... , ±L. In this sense, our results
can be understood as refering to a 2-layer network with
binary weights. Although we have focused in this work
on the unrealizable case where the student cannot per-
fectly implement the target function, we have consid-
ered elsewhere [MF92b] also the situation where the
student weight range includes that of the teacher. ln
this context we were able to quantitatively study how
the student precision (number of hidden units in the
multi-Iayered network) influences the quality of gener-
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alization. Assuming the student is allowed L, levels
per weight (which is assumed to be larger than the
LI levels required to specify t.he teacher weights), we
showed that there is a critical size .of the training set,
O'c(L), such that the generalization error is identically
zero above this point. If weconsider two student net-
works, each with LI and L2 levels per weight, we ciearly
have O'c(Ld < O'c(L2) if i; < LI < L2· We found that
as long as a < O'c(LI) the generalization errors of the
two student networks differed very little. This lends cre-
dence to some- recent clairns [MP91] that in real world
problems the specific architecture of a feedforward net-
work has little effect on the generalization ability of the
network, as long as the target function can be imple-
mented by the network. We did however find a distinct
difference in the generalization ability between networks
with sufficient resources (precision) and those with in-
adequate precision.

4 CONCLUSION

We have addressed the question of the precision required
by a threshold unit in order to implement a linearly sep-
arable mapping of P exarnples. In particular we have
focused on the maxirnal number of examples which can
be implement.ed using finite precision weights. Ali our
results have been obtained within the st atistical me-
chanics approach pioneered by E. Gardner and are thus
average case results, valid for the particular distribu-
tions we have picked. We feel however that the quali-
tative results observed should apply to rnany other dis-
tributions. Our results demonstrate that as long as the
size of the training set is not too large, then the fi-
nite precision constraints do not impose severe degra-
dation in performance compared to unlimited precision
networks, In particular, when the exarnples are noise-
free we find that if the number of bits per weight obeys
#(bits) > In(O'-l)+ 1, then the network can implement
the partial-mapping perfectly. Moreover, the quality of
prediction is not very different from that of a network
of unlimited precision.

An interesting aspect of our results is that they are very
different from the worst case analvsis results. While
the upper bounds of [Rag88] and [Nat91] were derived
in principie for complete boolean functions, it is not
hard to see from the proofs that they apply also for
a number of training exarnples linear in N, the size
of the input field. Thus, while the worst case results
predict that O(N log N) bits are needed to specify the
partial mapping, the average case results obtained in
this paper predict that a finite number of bits suffice.
Interestingly, previous average case studies (for exarn-
pie [SST92][OH91)[MF92a][MF92b]) gave results which
agreed to leading order with the worst case analysis
[Hau91]. It would be interesting to see how the choice
of probability distributions affects the transition from
finite to infinite precision.

Finally, an open question at this stage is finding effi-
cientlearning algorithms for finite-precision networks.



A learning algorithm giving rise asymptotically to the
Gibbs distribution (5) is the Monte-Carlo algorithm (see
for example [SST92]). Unfortunately, this algorithm is
neither local nor on-line. It would be interesting to see
whether one can come up with an efficient local and
on-line algorithm for such systems. We note that such
an algorithm has recently been proposed for binary ±1
weights [Ven92] (see also [FM91]).
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