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Анотацiя
Кора головного мозку здатна адаптуватись до змiн у вхiднiй iнформацiї та збiльшувати представлення важливих
стимулiв через механiзми пластичностi. Цi механiзми широко дослiдженi i запропонованi способи самоорганiзацiї
топографiчних карт, що представляють сенсорну iнформацiю в корi. В данiй роботi моделюється один iз таких
способiв на основi клiтинних автоматiв. Внаслiдок змагальної динамiки топографiчнi карти самоорганiзуються
в дискретному просторi клiтинного автомату. Спостерiгається здатнiсть до заповнення звiльнених областей та
збiльшення просторового представлення iнтенсивнiших стимулiв. Результати моделювання вiдтворюють змiну
топографiчних карт у живих органiзмiв, але не вiдомо чи вибраний механiзм пластичностi вiдповiдає реальностi.
Результати можуть бути використанi при створенi моделi обробки iнформацiї корою головного мозку.
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Вступ

Для створення моделi кори головного мозку, на
яку подається сенсорна iнформацiя важливо врахува-
ти її адаптивнiсть до вхiдних даних, якi представленi
в корi у виглядi топографiчних карт. Топографiчнi
карти в корi головного мозку – це дiлянки, якi залу-
ченi в первиннiй обробцi сенсорної iнформацiї корою.
Їх називають топографiчними картами тому, що збе-
рiгаються просторовi вiдношення в корi такi ж як
i в сенсорних органах, тобто стимул породжений в
сусiднiх мiсцях, наприклад, на шкiрi, обробляється
в сусiднiх мiсцях на корi.

Довгий час вважалось, що цi карти є стабiльними,
але ряд експериментiв показали надзвичайну пла-
стичнiсть, яка зберiгається навiть у дорослих осiб
[1]. Ця пластичнiсть дозволяє видiляти бiльше мi-
сця на корi для обробки бiльш важливої iнформацiї
та адаптуватись до змiни структури потоку даних.
Наприклад, у професiйних скрипалiв, область що
вiдповiдає за лiву руку значно бiльше представлена
в корi нiж у звичайних людей . Або при ампутацiї,
звiльнену вiд входу область, починає використовува-
ти сусiдня дiлянка кори. Так при ампутацiї руки, її
карта представлення в корi переорганiзовується так,
що сусiдня область, що вiдповiдає за представлення
обличчя, починає її використовувати. Є випадки ко-
ли при дотику до обличчя, людина вiдчуває дотик
до ампутованої руки [5].

Пластичнiсть визначається нейронною активнiстю,
яка породжується досвiдом. Пiдкорковi ядра та стру-
ктури регулюють механiзм вибору важливих стиму-
лiв для збiльшення їх представлення в корi [2]. В
процесi самоорганiзацiї карта перебудовується пiд
структуру вхiдних даних.
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Виявлення деталей того, як вiдбувається пласти-
чнiсть для топографiчних карт в першу чергу ва-
жлива для медичних цiлей. Але розробка моделi
пластичностi топографiчних карт також важлива
для створення моделi обробки iнформацiї корою го-
ловного мозку вцiлому. Так як сенсорна iнформацiя
обробляється корою схожим чином незалежно вiд
того чи це зорова чи слухова iнформацiя, то пла-
стичнiсть топографiчних карт можна застосувати
до будь-якого сенсорного потоку даних, навiть та-
кого, що не має бiологiчних аналогiв, наприклад
даних з датчикiв температури. Тому в данiй роботi
придiляється iнтерес моделюванню самоорганiзацiї
топографiчних карт в цiлях обробки i представлення
iнформацiї.

1. Вибiр пiдходу

Яким саме чином вiдбувається переквалiфiкацiя
нейронiв пiд iншi сенсорнi вхiднi данi до кiнця не
вiдомо. Розглядається два можливих способи [5].

Перший – аксони широко розгалуженi по сусiднiх
областях кори i переплiтаються мiж собою. При вiд-
сутностi прямого входу активнiсть надходить вiд
сусiднiх областей i «глуха» область включається в
обробку. Другий – при вiдсутностi прямого сенсорно-
го входу, включається механiзм розростання аксонiв
до тих пiр, поки нейрони не включаються в оброб-
ку даних. При розробцi алгоритму вибрано другий
варiант з мiркувань кращої швидкодiї, адже в пер-
шому випадку довелось би вiдслiдковувати велику
кiлькiсть зв’язкiв одночасно. Тут же, адаптивнiсть
вiдбувається лише тодi коли це потрiбно.

Самоорганiзацiя вiдбувається на дискретному про-
сторi нейронiв з локальними правилами взаємодiї,
тому логiчно вибрати пiдхiд клiтинних автоматiв.
Параметри клiтинного автомату вибираються в за-



лежностi вiд системи, яку моделюють. Тому в роботi
використано не класичний клiтинний автомат з бi-
нарними станами, а бiльш ускладнений. Схожi ускла-
дненi версiї вже були застосованi для моделювання
сукупностi нейронiв в iнших задачах [3, 6].

2. Правила клiтинного автомату

Вибрано двомiрний клiтинний автомат з перiо-
дичними граниними умовами, в якому є два типи
клiтин. Перший – вхiднi, тi якi отримують зовнiшнiй
стимул. Другий – конкуруючi, якi показують область
кори залучену в обробцi стимулу.

Перший тип:
1) Стан бiнарний.
2) Початковий окiл - окiл Мура(сусiднi клiтини

включно з дiагональними).
3) Динамiка описується неперервною змiнною 𝑣

через дисипативну модель iнтегруй i активуй
(Leaky Integrate and Fire model).

𝜏𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −𝑣(𝑡) +𝑅𝐼(𝑡)

Якщо 𝑣 > 𝑣𝑡 то збiльшується сила всiх зв’яз-
кiв i змiнна скидається 𝑣 = 𝑣0. 𝜏𝑚, 𝑣𝑡, 𝑅 - заданi
парметри.

4) В залежностi вiд динамiки зв’язаних клiтин окiл
розширюється або звужується.

Другий тип:
1) Окiл Мура.
2) Стан визначається силою зв’язкiв з вхiдних клi-

тин
3) Правила:

∙ 𝑆𝑦𝑛 = 𝑚𝑎𝑥𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑎𝑙𝑙𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) Най-
сильнiший зв’язок визначає стан, як поси-
лання на вхiдну клiтину для цього зв’язку

∙ Послаблення зв’язкiв вiд iнших вхiдних клi-
тин

∙ Якщо 𝑆𝑦𝑛 > 𝑈𝑝𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑, то зв’язок роз-
ростається в окiл

∙ Якщо 𝑆𝑦𝑛 < 𝐿𝑜𝑤𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑, то зв’язок ви-
даляється

Таким чином на вхiднi клiтини надходить сигнал,
який їх час вiд часу активує. Активнiсть збiльшує си-
лу зв’язкiв i при досягненi певної межi вiдбувається
рiст нових зв’язкiв.

Пластичнiсть топографiчних карт в живих орга-
нiзмах регулюється пiдкорковими структурими, якi
не врахованi тут. Поки система не включена у вза-
ємодiю з навколишнiм середовищем, моделювання
механiзму вибору важливих стимулiв не має сенсу,
так як визначає важливiсть стимулу середовище. То-
му, вважається, що пiдкорковi ядра активнi постiйно,
i той стимул отримує бiльше представлення, який
має бiльшу iнтенсивнiсть.

3. Результати моделювання

В клiтинному автомату розмiром 30 на 30 виби-
рались випадковим чином 7 вхiдних клiтин, на якi
подавався сигнал 𝐼(𝑡) в певних межах. В процесi
самоорганiзацiї клiтинний автомат змiнює вигляд.

Рис. 1. Топографiчна карта представленна клiтинним
автоматом на початку(злiва) та пiсля

самоорганiзацiї(справа)

Рис. 2. Топографiчна карта представленна клiтинним
автоматом зi збiльшеною iнтенсивнiстю стимулу для

темно-зеленої зони (злiва) та з вiдсутнiм стимулом для
цiєї ж зони(справа)

На рисунку 1 зображено початковий стан злiва та
змiнений стан справа. Так як iнтенсивнiсть сигна-
лу випадково розподiлена, то межi вiдносно стiйкi
з невеликими флуктуацiями. Так як граничнi умо-
ви перiодичнi, то деякi зони представленi на рiзних
кiнцях карти.

На рисунку 2 злiва зображено змiнену карту вна-
слiдок збiльшення iнтенсивностi стимулу, що подає-
ться на темно-зелену зону справа. Порiвняно з попе-
реднiм рисунком ця зона збiльшила своє представ-
лення на картi. На рисунку 2 справа показана ця ж
карта при вiдсутностi стимулу на темно-зелену зону.
Як видно сусiднi зони поглинули «глуху» зону.

Обговорення

Запропонований клiтинний автомат здатний до
самоорганiзацiї топографiчних карт i проявляє ада-
птивнiсть до змiн у вхiдних стумулах. Параметри
клiтинного автомату вибирались таким чином, щоб
вiдтворити пластичнiсть в живих системах. Для по-
рiвняння можна навести топографiчну карту з ро-
боти [4] до i пiсля навчання тварини на рисунку 3.
Тi областi, якi були залученi в навчаннi, збiльши-
лись. Схожа картина спостерiгається в наведеному
моделюванню.

Одна зона в клiтинному автоматi вiдповiдає вели-
кiй кiлькостi проекцiй аксонiв в реальному мозку,
в якому змагальна взаємодiя на бiльш детальному
рiвнi породжує бiльшу картину топографiчних карт.
Тому представлене моделювання є лише наближен-
ням.

Також обмеженням виступає вiдсутнiсть чiткого
розумiння пластичностi топографiчних карт в жи-
вому мозку. Залишаються рiзнi можливi способи



Рис. 3. Функцiональна органiзацiя моторної кори до i
пiсля навчання в примата [4]

реалiзацiї та не до кiнця вiдомо, яку роль вiдiграє
взаємодiя в самiй корi. Адже на локальному рiвнi
взаємодiя в корi породжує топологiчнi карти пред-
ставлення рис даних, наприклад орiєнтацiї лiнiй в
вiзуальнiй корi. Тому для повного розумiння оброб-
ки iнформацiї первинними сенсорними зонами кори
головного мозку потрiбно враховувати утворення
топологiчних карт рис на локальному рiвнi, та як
вони вкладаються в топографiчнi карти сенсорних
даних.
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