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کدینگ اطالعات در هييپوکمپ مغز انسان
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چکيده  -سيستم عصبی اطالعات را از تمام نقاط بدن میگيرد ،سيگنال ها را پردازش و آناليز میکند و ایمپالسهایی برای کنترل رفتارهای
مختلف بدن صادر میکند .مهمترین قسمت از سيستم عصبی ،مغز می باشد که اطالعات آمده از تمام نقاط بدن در این قسمت پردازش میشود.
بخش هييپوکمپ از مغز محلی است که اطالعات را اخذ و آناليز کرده و آنها را برای سایر ارگانهای مغز ترجمه میکند ،همچنين محل ذخيره
اطالعات در حافظه میباشد .در این مقاله مدلی به نام مدل  (Cognitive Rhythm Generator) CRGکه این ناحيه را مدلسازی کرده است ،معرفی
شده است .سيگنالهای الکتریکی مغز در طی انتقاالت میتوانند توسط برخی نرونها تشدید (تحریک) یا منع گردند .این نوع از فعاليتها در این
مقاله مدلسازی شده و برای هر کدام شبکههایی ارائه شده است .در این مقاله با بررسی و تغيير پارامترهای این شبکهها ،با استفاده از روش
الگوریتم ژنتيک توانسته ایم با تنظيم بهينه پارامترهای این مدل شناختی ،از رفتار یک نوع شبکه ،رفتار شبکه نوع دیگر را استخراج کنيم .قابل
ذکر است ،روش الگوریتم ژنتيک ،تکنيک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راهحل تقریبی برای بهينهسازی و مسائل جستجو است.
كليد واژه -هيپوكمپ ،سيگنال عصبی ،رفتار تحریک نرون ،رفتار منع نرون

اليتریيی مغز با عنوان امواج مغزي میشود .امواج مغكزي انكواو و
كاركردهاي متفاوتی دارند و برحس فرككان بكه انكواو مختلكف
تقسيم میشوند .همه ای امواج در تمام اوقات و ود دارند امكا در
شرایط مختلف ككاركردي ،الك بكا مكوج ياصكی اسكت .امكواج
مختلف مغزي و كاركردهاي آنها عبارتند از :موج دلتكا ،مكوج تتكا،
موج آلفا ،موج بتا و گاما .از آنجایی كه بخش مورد مطالعه ،ناحيكه
هيپوكمپ است الزم به ذكر است كه امكواج مهكم در ایك بخكش
موج گاما و تتا هستند .ارتباب ای دو موج با همدیگر ،پدیده ككد
كردن اطالعات را شي میدهد .كاركرد نادرست یا فقدان و كود

 -1مقدمه
مغز انسان از تعداد زیادي سلول عصبی به نام نرون تشكيي
شده است .نرون هكا در سراسكر بكدن و كود دارنكد .ارتبكاب بكي
قسمت هاي مختلف مغز ،و نيز ارتباب بي مغز و سایر قسمتهاي
بدن از مسير همي سلولهاي عصبی و انتقال پيام عصبی صورت
میگيرد .در واقع مغز از طریق ای سلولها ،پيامهاي مختلفكی را
به قسمتهاي مختلف بكدن فرسكتاده و پيكامهكایی نيكز دریافكت
میكند .فعاليت اليتریيكی نكرونهكا ،سكب شكي دهكی فعاليكت

*این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

1

يازدهمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران
 9و  01اسفند 0990
)(ICIS2013
11th Iranian Conference on Intelligent Systems
February 27th & 28th, 2013
محاسبات ممي است يطاهاي زیادي در بدسكت آوردن نتيجكه،
اتفاق بيفتد[.]2
سيستم عصبی داراي معيتهاي مختلف نرونكی اسكت ككه
هر كدام از آنها به صورت یک واحد در نظر گرفته می شكوند ككه
هر كدام يواص دینامييی مخصكوص بكه يكود را دارنكد .يكواص
دینامييی هر معيت توسط مشخصههاي بنيادي نكرونهكاي آن
معيت ،شناسایی میشود .ای معيتها در سكايتار شكبيهاي
ا دارند و با هم متقابال عم میكنند .ای اص در یک سيسكتم
تئوریک ارائه شده براي عم كرد سيستم اعصاب مركزي رعایكت
شده است[ .]3در ای تحقيق از روشهكاي كرنك اسكتفاده شكده
است .مدلهاي كرنك از گكذرگاههكاي عصكبی دیكدگاهی دربكاره
گگونگی كدكردن حركت اعضاي بدن توسط گذرگاههاي حركتی
و حسی و در مكورد اطالعكات هكت یكابی ،اطالعكات دیكداري و
شنيداري و يره را فقط با داشكت اطالعكات ورودي و يرو كی،
میدهند .ولی علير م موفقيت مدلهاي كرنك  ،آنهكا نمكیتواننكد
براي تمامی فرمهاي فعاليتهاي عصبی به كار رونكد .گكون آنهكا
شام فعاليت يود به يودي فاقد یک تریگكر يكار ی و حافظكه
نامحدود داراي فعاليت ،مانند نوسكانهكاي ذاتكی هسكتند .مكدلی
براي شناسایی سيستم هاي بيولكوژیيی يريطكی بكا اسكتفاده از
بسط الگر از كرن ها نيز ،ارائه شده اسكت[ .]1البتكه مكدل هكاي
كرن داراي مزیتهایی هم هسكتند .1:ارائكه توابكع يريطكی بكا
كرن هاي استاندارد كه مدلهاي دقيق و پيشگو از ارتبكاب تكابعی
ورودي-يرو ی هسكتند .2 ،توانكایی بكراي بدسكت آوردن دقيكق
مدلها حتی تحت شرایط و ود نویز آزمایشكگاهی .3 ،اعتبكار ایك
مدلها در تمكام رنجهكاي فركانسكی عمليكرد سيسكتم .4 ،وابسكته
نبودن ای مدلها به شرایط قبلی .5 ،و ود اميان بكراي مطالعكه
سيستمهاي ير يطی با وروديهكاي گندگانكه و يرو كیهكاي
گندگانه .6 ،داراي دیناميکهاي يطی به صورت المان مرتبه اول
از نتایج گرفته شده نيز میباشند.
در مدل  CRGفرآیندهاي بيوفيزیيی به صورت يرمستقيم
مدل میشوند ولی در مكدلهایی ماننكد مكدلهاي conductance-
 basedعمليرد پمپها و كانالهكاي یكونی بكه صكورت مسكتقيم
توصيف میشوند و نياز است كه پارامترهاي فيزیيی مانند يازن-
ها و سلفها ،مقداردهی شوند .كه ای حالكت ،اگكر بكراي بررسكی
توليد پتانسي عم در سطوح سلولی مثال نرون هكاي انفكرادي و

هر یک از ای دو موج میتواند باعث بكه و كود آمكدن مشكيالت
دي در ثبت و پردازش و حتی به حافظه سپردن اطالعكات و یكا
به و ود آمدن بريی بيماريها مانند صرو شود .از ای رو
مو
لزوم مدلسازي و بررسی امواج مغزي ضروري است و از ای طریق
میتوان در تشخيصهاي پزشيی براي درمان استفاده كرد.
در ای مقاله به معرفی مدل  CRGمیپكردازیم .ایك مكدل،
یک مدل شنايتی براي مدلسازي عمليرد هيپوكمپ مغكز اسكت.
ای مدل نشان میدهد ككه گگونكه اطالعكات در ايكتالز فكازي
ریتمهاي مغزي كد میشكوند .روش بكه ككار رفتكه بكراي تنظكيم
پارامترهاي مدل ،روش الگكوریتم ژنتيكک اسكت .الگكوریتم هكاي
ژنتيک ابزاري می باشند كه توسط آن ماشي مكیتوانكد ميكانيزم
انتخاب طبيعی را شبيهسازي نمایكد ،ایك عمك بكا سكتجو در
فضاي مسئله هت یافت واب برتكر انجكام مكیگيكرد .در واقكع
الگوریتمهاي ژنتيک از اصول انتخاب طبيعی داروی براي یكافت
فرمول بهينه هت پيشبينی یا تطبيق الگو استفاده میكنند .یكا
میتوان گفت ،الگوریتم ژنتيک یک تينيک برنامهنویسی است كه
از تيام ژنتييكی بكه عنكوان یكک الگكوي حك مسكئله اسكتفاده
میكند.
مدل  CRGاولي تحقيق نيست ككه در ارتبكاب بكا فعاليكت
هاي مغزي ارائه شده است .در سالهاي گذشته مطالعكاتی دربكاره
معيتهاي عصبی انجام گرفته اسكت ككه بريكی بكا توابكع زمكان
گسسته و بريی با توابع زمان پيوسته كارهاي يود را ارائه كرده-
اند و ای در حالی بود كه قبال فعاليت معيت عصبی را فقكط بكا
یک متغير وابسته به زمان نشان داده بودند در سكال  1792یكک
مدل با متغييرهاي ) I(tو ) E(tارائه شد كه به ترتي وابسكته بكه
تابعيت نرونهاي منع و تحریک فعكال در زمكان  tبودنكد ایك ككار
دقت شبيهسازي را باال برد .ای مدل و ود حلقههاي هيسترزی
گندگانه با سيي هاي محدود را بيان و آنها را تحلي كرده است.
ولی طبيعت يالصكه شكده يرو كی ،مكانع مقایسكه مسكتقيم بكا
سيگنالهاي فيزیولوژیيال میشود[.]1
مدلی براي فعاليت ریتميک مغز كه مربوب بكه ریكتم آلفكاي
تاالموس است نيز ارئه شده است كه نتایج و پاسخهاي نهایی ای
مدل قاب مقایسه با پاسخ هاي واقعی عصبی اسكت ولكی در ایك
مدل به شبيهسازي نرونهاي پ و پيشسيناپسی پردايته شده
كككه بككه دلي ك پككردايت بككه زئيككات و افككزایش پي يككدگی در

2

يازدهمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران
 9و  01اسفند 0990
)(ICIS2013
11th Iranian Conference on Intelligent Systems
February 27th & 28th, 2013
آزمایشگاهی را با دقت كافی ارائه كرده است[ ]6و یک سكال بعكد
همي گروه مكدل  CRGرا ارائكه كردنكد .مكدل  ،CRGاز بهينكه
سازي و ساده سازي توابع محاسباتی مكدل  MCOبدسكت آمكده
است كه در ای مقاله معرفی شده و روي آن كار شده است[.]1
با تو ه به ای كه سكيگنال هكاي عصكبی در طكی انتقكاالت
ميتوانند توسط بريی نرونها تشدید (تحریكک بكا منكع گردنكد،
مدل  CRGای نرونها را مدل سكازي ككرده اسكت .مكثال بكراي
حالت تحریک و منع به صورت دا از هم مدلهكایی بكه صكورت
شبيههاي ارائه كرده است.كار دیدي كه روي ایك مكدل انجكام
شده ای است كه ،با استفاده از اصكالح پكارامتر بكه وسكيله روش
الگوریتم ژنتيک نشان دادهایم میتوان كار یک نوو شبيه رفتاري
را از یک شبيه رفتاري نوو دیگر اسكتخراج ككرد .یعنكی مكثال بكا
اصالح پارامتر میتوان كاري كرد كه یک مدل منعی سيگنال ،كار
تحریک را نيز انجكام دهكد .پك مكیتكوان بكا تعریكف اصكولی از
پارامترها ،تعداد شبيه ها را كاهش داد و از حجم محاسباتی مدل
كم كرد .كه نتيجه ای كار ای كار يالصه تكر و سكاده تكر شكدن
مدل است.

اتصاالت آنها ،مناس باشد ،گون در سطوح باالتر مكثال در ایجكاد
شبيهها باید حم عظيمكی از محاسكبات انجكام گيكرد ،مناسك
نيسككت .مككثال در یككک مككدل  conductance-basedكككه بككراي
فعاليتهاي دینامييی عصبی در سطح معيتهاي عصكبی ارائكه
شده ،براي آزمایش نوسانهاي گاما در ناحيه  CA3هيپوكمپ ،با
داشت  3456نرون مدل ،محاسبات بسيار پي يدهاي انجام شكده
است .در حالی كه در مدل  CRGنيازي به محاسبات ذككر شكده
نيست و در ای مدل بكا اسكتفاده از شكبيههكاي سكاده بكا حجكم
محاسباتی بسيار كم بكه توصكيف ارتباطكات و ككدینال اطالعكات
پردايته شده است[.]1
در طی سده گذشته بزرگتكری ككار آزمایشكگاهی و تئكوري
روي انعطاز سيناپسكی و یكادگيري توسكط اصكول  Hebbانجكام
شده است ،كه بيان مييند " :وقتی یک آكسكون از سكلول  Aبكه
حد كافی به سلول  Bنزدیک است تا آنرا تحریكک كنكد و ميكررا
میسوزد ،بريی فرآیندهاي افزایشی یا تغيير متكابولييی در یيكی
یا هر دو سلول اتفاق میافتد ،مث ای ككه ككارایی  Aبكه عنكوان
یيی از سلولهكاي سكوزنده  Bافكزایش مكییابكد"[ ]1ككه البتكه
فرمولبنديهاي ریاضی براي ای قكانون توسكط شكخص دیگكري
ارائه شده است[.]4
یيی از اصول بنيادي نواحی قشري مغز شام هيپوكمپ ای
است كه اطالعات از طریق سويت دسته معكی معيكتهكاي
نرونی به و ود مكیآینكد ،مكثال الگوهكاي ميكان-زمكانی فعاليكت
اليتروفيزیولوژیيال .هيپوكمپ مسئول شي دهكی حافظكه اسكت.
آسي بر هيپوكمپ الگوهكاي ميكان-زمكانی فعاليكت در مكدارات
دايلی هيپوكمپ را به هم میزند و باعث فراموشی مكیشكود .در
نتيجه میتوان یک پروتز نرونی براي یک هيپوكامپ آسي دیكده
با استفاده از ای الگوهاي ميان-زمانی از فعاليت ،كه داراي گنكد
ورودي و گند يرو ی است طراحی كرد .در ای رابطكه گروهكی
توانستند مدلی براي دیناميک يريطی تبدیالت قطكار اسكپایک
براي پروتزهاي هيپوكمپی-قشري ارائه دهند و در محاسباشان از
مدلهاي كرن استفاده كردند[.]5
در سال  Zalay ،2002و L.Bardakjiaیكک مكدل بكه نكام
 Mapped clock oscillatorsبككراي شككبيهسككازي ریككتمهككاي
اليتریيی عصبی ارائه كردهاند .كه هم مشي عدم و كود نوسكان
هككاي ذاتككی را ح ك كككرده و هككم نتككایج قاب ك تطبيككق بككا نتككایح

 -2روش انجام پژوهش
در این مدل اولین عملیی کیه روس سییلنال ورودس ان یا
میشود ،تبدیالت انتلرالی و دیفرانسیلی است .که این تبدیالت
از روس مکییانی هییاس زی یولییو یکی سیسییت عتییبی اسییتخراج
شیید انیید .یینییی شبییی شییماتیا ن ییان داد شیید  ،سیییلنالهییاس
ورودس  CRGبه بانکی از میدهاس عتیبی وارد مییشیوند کیه
در ارتبییاش بییا کییدین عتییبی ،تبییدیالت بییر و انتلییرال و
م تی را روس این سیلنالها ان ا مییدهنید ،کیه ایین اعمیال از
شریی کانوالو شدن ورودس با مدها ان ا میگیرد.

شي  :1شماتييی از نحوه عمليرد
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س ی خ ورو ییی مییدها درحالییت اسییتاتیا و غیروطییی بییا
یکدیلر ترکیب میشیوند تیا روابیم زمیانی -زیازس را کید کننید.
ورو ییییهیییاس غیروطیییی اسیییتاتیا وارد ییییا حلقیییه کیییدکننییید
دینامیاهاس ورو ی شد و آن را مدولیه مییکننید .در مرحلیه
بیدس از شرییی روابیم انتلیرالگییرس زیاز و دامنیه مربیوش بیه
هر لحظه ،استخراج شد و وارد تابع نلاشتکننید مییشیوند و
در نهایت توسم تابع نلاشت کنند ورو ی تولیید مییشیود .در
شکل( xj ،)1ورودس ها mk ،مد ها φjk ،ورو ی هاس میدSα ،
و Sϕو Syتوابع ترکیب α ،دامنه سیکل محدود دینامیا φ ،زاز
و  yورو ی نلاشتگر میباشند.

 ،  kjبییییریب (بهییییر ) ورو ییییی میییید  kا وابسییییته بییییه
ورودس  jا و  ،  uبهییییر کانییییال ( بییییراس }) u={α,ϕ,y
است[.]1
 -3-2سیستم حلقهای
بییراس کیید کییردن ریییت هییاس عتییبی ،دو زییر از سیسییت

حلقیییهاس بیییه کیییار گرزتیییه مییییشیییود  clock :و .labile clock
 Labile clockهمان شیور کیه از اسیمع میلیو اسیت نییاز بیه
یییا تحریییا بییاالتر از حیید ترشییلد دارد تییا یییا ورو ییی قابییل
م ییاهد اس حاصییل کنیید  :از اییین رو زیالیییت آن (labileتغییییر-
پویر) است .در حیالی کیه  Clockییا ورو یی ریتمییا و در
همه ا حابر را در غیا هر ورودس تولیید مییکنید .ایین دو
گونه براس مدل کیردن نیرون و م موعیه نرونهیا الزمنید چیون
بروی واموشند ملر اینکه توسم م موعیه عتیبی همسیایه ییا
تحریا وار ی ،برانلیخته شیوند در حیالی کیه برویی دیلیر،
زیالیت ریتمیا وود به وودس ن ان میدهند[.]1

 -1-2مدها
سيگنالهاي ورودي ،وارد  CRGشده و در بكانيی از مكدهاي
عصبی پردازش میشوند .هر مد یک تبدی منحصر بكه فكردي از
ورودي را انجام میدهد كه بستگی به شي مد و نرخ ككاهش آن
دارد .سايتار مدها را میتوان به صورت زیر تعریف كرد:
(1
} mk (t )  ak t exp(1  ak t ){cos( k  1)ak t )  bk
میییید انتلرالییییی و اگییییر  k=2باشیییید mk ،نمایییییانگییییر میییید
دیفرانسیلی و در مراتب باالتر mk ،نمایانگر م یتقی از حالیت
قبلی وود وواهد بیود و در ترکییب بیا ورودس تیاییرات میوکور
را روس ورودس وواهیید داشییت ،ak ،یییابتی بییراس تییییین نییر
میرایی و  bkیا مقدار آزست است.

در میادله سیست حلقهاس ،نر تغییر زاز با واحید رادییان
بیود و بیراس  clockو  labile clockیکیی و بیه صیورت زییر
است:

( )4

d
)   (1  R ( ) S
dt

يرو ی مودال در زمان  tحاص كانولوش ورودي  jام یعنی
 ، xjبا مد  kام یعنی  mkاست در حالی كه  j ≥0و  k≥0هستند:

 ωزرکیانخ ااتیی ( )rad S-1و  Rϕییا تیابع ناگیور اسیت.
رنج  ϕدر زاصله ] (0, 2πاست که یا سیکل کامل را پوشیع
میییدهیید .همینییین عالمییت پی ییرزت زییاز ب رگتییر از صییفر و
مثبیییت اسیییت .تیییابع ناگیییور از پاسیییا دادن سیسیییت حلقیییهاس بیییه
تحرییییا زودتیییر زیییازس در سییییکل ویییود در شیییی دور ناگیییور
تحریییا نییرون ،لییوگیرس میییکنیید .نییر تغییییر دامنییه بییراس
 clockو  labile clockدر زیر آمد است:





 k , j (t )  mk ( ). x j (t   )d

(2

0

 -2-2ترکیب مدها
توابییع ترکیییب  Sαو Sϕورو یییهییاس مییودال را اسییکیل و
ترکیب میکنند تا آنها بتوانند نر هاس تغییر دامنه و زیاز را بیه
ترتیب مدوله کنند Sy ،توصیف میکند که چلونه ورو ییهیاس
مدال باعث تولید ورو ی قابل مالحظهاس از  CRGمیشیوند.
رزتیار در ترکیییب میدها وابسییته بیه نیازهییاس میدل تیریییف مییی-
شوند و در کل آن میتوانند هر تابع اوتیارس باشند .مثال توابیع
ترکیب میتوانند شکل ییا ترکییب وطیی را بیه ویود بلیرنید،
مانند رابطه زیر:

()5
()6

j

clock

labile

1
d
)  k  2 ( R ( )V ( S )  
dt

 ،kαیک ثابت نرخ ) (s-1و ( ، Rα .تابع ناگكذر و )·( Vكنتكرل
كننده و تابع ترشلد  labile clockاست .الزم به ذكر است ،براي
حفظ كردن تعبير فيزیيی دامنه سيي محدود α ،مقكادیر منفكی
نمیگيرد.

( )3

 kjk , j

clock

d
)  k  (1  R ( ) S   2
dt

Su   u

k
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شي  :2نمایش تاثير افزایش فركان

روي يرو ی  Q2در مدل فشرده

براي مورد يريطی ،فرم در ه دو انتخاب شده گون به یک
مدل كرن مرتبه دو ا ازه می دهد به طور كام نگاشت ورودي-
يرو ی از  CRGرا دربر بگيرد.

 -4-2خروجی CRG
دامنه و زاز لحظهاس براس متغیییر ورو یی قابیل م یاهد
 ،CRGیینی  ، yتوسم ییا غیروطیی اسیتاتیا نلاشیت میی-
شود .براس این منظور نلاشتگر با زرمت زیر ارائه میشود:

 -6-2منع و تحریک سیگنالهای عصبی

()7

و ود مدهاس انتلرالی یا دیفرانسیلی بیا تیوان دو  ،باعیث
میی شیود پاسییا غیروطیی سیسییت بیه ایم السیها بییا پیخ زازهییاس
مختلف ،نلاشت شود .وابسته بیه ایین کیه چیه موقیع ایم یالخهیا
نسبت به ایم الخ قبلی اتفاق مییازتید ،ییا پاسیا متفیاوت تولیید
میشود .مدل غیروطی قادر به دیکود کردن هر دو اشالعیات
زمانی و زرکانسی میی باشید ،میثال وقتیی کیه زضیاس بیین فیت
ایم الخها باریا میشود (یا وقتی زرکانخ لحظهاس بیاال میی-
رود) .پاسا براس ورودسهایی مثل قطارهاس اسی ایا ،بسییار
پییید تیر از ایم یالخهیا مییباشید .شیرکت مید مرتبیه اول تحیت
تاییر زواصل پالسها نیسیت ،و ترکییب وطیی ،تغیییرات وابسیته
به زرکانخ را تولید نمیکند.

) y  S y  W (

 ، Syتییییابع ترکیییییب اشییییار شیییید در رابطییییه !Error
Reference source not found.باال و )·( ،Wشکل میوج
ورو ی ااتی است که براس محدود زازس در زاصیله  0تیا 2π
نرمالی شد است[.]6
 -5-2مدل خطی و مدل غیر خطی
ترکیییب مییودال غیروطییی باعییث تغییییر در پاسییا و سییبب
تغییرات در کدین زازس میشود و در نتی یه باعیث تغیییر در
تقد زازس میشود .براس مقداردهی اویتال نلاشیت ورودس-
ورو یی بییین ترکییب مییودال غیروطییی و وطیی ،مییی تییوان از
روش تخمین کرنل با استفاد از تکنییا بسیم الگیر روس ییا
گاما  labile CRGتنها با دو پیکر بندس میودال ان یا اسیتفاد
کرد ،یکی به صورت وطی و دیلرس غیروطی[ .]7 ,1براس
مورد وطی ،ترکیب مودال به این صورت تیریف می شود:

شکل  :3نمایع تاییر از ایع زرکانخ بر توابع وطی و غیروطی

( )8

مودال مدل يطی )(L

با تو ه به شي  ،3براي سايت تركي
از رابطه) ; (8براي مدل در ه دو ) (Q1از رابطه ) (9و براي

) Su   u (0.5 I  0.8 D

مدل در ه دوم ثانوي ) ،(Q2با توان دوم گرفت از يرو ی مد
انتگرالی از رابطه) (9با همان ضرای و تغيير نيافت يرو ی مد
دیفرانسيلی تعریف میشود Q1 .و  Q2سوئي ينال فركانسی
تحریک-به-منع و منع-به-تحریک را به ترتي  ،به نمایش می-
گذارند و ای در حالی است كه يرو ی  Lبا تغيير فركان ،
تغيير نمیكند.
شي  ،3پاسخ باالي سطح ترشلد CRGهاي يطی و در ه
دو به قطارهاي ورودي اسپایک را كه در فركانسهاي  1تا 30 Hz

و براس مورد غیروطی رابطه زیر را داری :

( )9
) Su   u (0.1 I  1.5 D 2
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شي  :5شماتييی از شبيههاي يطی ایجاد شده همراه با پاسخ آنها به
ورودي قطار اسپایک

پخش شده است ،را نشان میدهد .پاسخ توسط اندازه فضاي زیكر
منحنی به ازاي هر واحد زمانی مقكداردهكی مكیشكود (بكا واحكد
ميلیولت بر ثانيه و با استفاده از روش ذوزنقهاي انتگكرالگيكري
شده است.

شکل بیاال ،دو سايتار شكبيهاي و پاسكخ فركانسكی آنهكا را
نشان میدهد،كه باالیی سايتار شبيهاي مربوب به منع سكيگنال
و دیگري مربوب به تحریک آن اسكت .واحكدهاي  PYنمایكانگكر
نرونهاي هرمی تحریيی و واحكدهاي  INنمایكانگكر نكرونهكاي
رابط منع كننده مكیباشكند Input PY .بكراي توليكد یكک قطكار
اسپایک در فركان يواسته شده ،تحریک میشود و پاسخ بكاالي
سطح ترشلد مدار در  output PYثبت شده و براي پيكدا ككردن
مساحت زیر منحنی به ازاي هر واحد زمانی ،انتگرالگيكري مكی-
شككود .اولككي شككبيه (بككاالیی یككک اتصككال تنهككاي disynaptic
 inhibitoryدارد و یككک گككذر تحریككک-بككه-منككع را بككا افككزایش
فركان سويت واحد هرمی ورودي بكه نمكایش گذاشكته و ككد
مككیكنككد .در شییکل  ،5برچسییب پیونییدها ،بهییر هییا هسییتند ،کییه
نماییییانگیییر قیییدرت کوپیییل سیناپسیییها هسیییتند و متیلیییی بیییه مییید
انتلرالیییی .دومیییین شیییبکه (پیییائینی) ییییا اتتیییال ابیییازی
 disynaptic inhibitoryدارد که مدار اولیی را منیع مییکنید و
در نتی ه مدار کامال یا گور منیع-بیه-تحرییا را کید مییکنید.
تغییرات ورو ی وابسته به زرکانخ ،از لحاظ شکل شبیه آنیه
است که در  CRGدر ه دو توصیف شد است(شکل  .)3ولیو
ترکیب در داول هیر واحید شیبکه وطیی اسیت ،غیروطییهیاس
دینامییییا از شرییییی کوپیییل شیییبکه تولیییید مییییشیییود تیییا ایییین کیییه
سوئییین زرکانسی اتفاق بیفتد .تغییر پارامترهیاس میدل ماننید
یابیییت کیییاهع میییودال (از روس رابطیییه) )(1و نییییروس اتتیییال
شییبکه ،روس شیییب و محییل گییور از صییفر پاسییا زرکانسییی ایییر
میییگییوارد .همینییین همییان شییور کییه در [ ]8و [ ]9بیییان شیید
اسییت ،انیطییا سیییناپتیا ،نقییع انتلرالییی در توسیییه روابییم
کدین دارند.

همان طور كه در شي نشان داده شده ،مدل يطی وابسته به
فركان ورودي نيست ،در صورتی كه مدل در ه دو سوئي ينال
وابسته به فركان از منع تا تحریک یا برعي را نشان میدهد،
و ای رفتار وابسته به ای است كه كدام مد به توان رسيده باشد.
ای پدیده سوئي ينال در شبيههاي هيپوكمپال با عنوان
 disynaptic feedforward inhibitionتوصيف شده است .اگر
در مدل  ، CRGبانک مدهاي عصبی نماینده تاثير ميانيزمهاي
سلولی و شبيهاي باشد ،یک مدل بسط یافته با استفاده از مدهاي
كمتر و تركي مودال سادهتر ولی با توپولوژي یا سايتار شبيهاي
پي يده تر باید قادر باشد نتایجی را توليد كند كه قاب مقایسه با
مدل فشرده آن باشد.

شي  :4شماتييی از گاما  CRGفشرده

در ای مقاله ،براي ای كار ،سعی كردیم تا سوئي ينال وابسته به
فركان از  CRGدر ه دو را با استفاده از شبيههاي مشابه به
مدارهاي  ، disynaptic inhibitoryدوباره توليد كنيم وفقط از
CRGهایی با مدهاي نسبی (ضری و انتگرالی (ولی نه مدهاي
دیفرانسيلی و از تركي مودال يطی به منظور شبيهسازي
اتصالهاي سيناپتيک استفاده كنيم[.]6 ,1

 -3نتيجهگيری
با تو ه به اینيه ،تاثير تغيير بريی از پارامترها مانند قكدرت
كوپ در عم كرد شبيهها بسيار گشكمگير اسكت .در تحقيقكات
قبلی ،با استفاده از روش الگوریتم ژنتيک توانسكتهایكم بكا تنظكيم
مقككادیر قككدرت كوپك  ،رفتككار شككبيه يطككی را بككه رفتككار شككبيه
يريطی نزدیيتر كرده و نتایج را بهبود دهيم .ولی در ای مقاله،
سعی كردهایم با تنظكيم پكارامتر و بكا اسكتفاده از روش الگكوریتم
ژنتيک ،رفتكار منكع را از شكبيه تحریيكی و رفتكار تحریيكی را از
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مقدار يطا

X4

X4

X3

X2

X1

0.0501

--

--

0.497

-0.117

0.140

بهبود رفتار منع شبيه ،با تنظيم پارامترها در شبيه منع

0.0586

--

--

0.084

1.849

-0.069

استخراج رفتار تحریک از شبيه منع

0.0010

--

--

0.939

0.046

-0.049

استخراج نوو دیگري از رفتار تحریک از شبيه منع

0.00541

0.029

0.622

0.111

0.965

0.121

بهبود رفتار تحریک شبيه ،با تنظيم پارامترها در شبيه حریک

1.14104

0.012

-0.355

1.411

2.658

0.142

استخراج رفتار منع از شبيه تحریک

دول  : 1نتایج حاص از تنظيم قدرت كوپ  ،در هر دو شبيه منع (اول و تحریک (دوم  .تو ه شود كه ضرای  0,5،0,5و  -0,4شبيه منع ،به ترتي
 X2،X1و  X3و ضرای  X4،X3،X2،و  X5شبيه تحریک ،به ترتي  X4،X3،X2،X1و  X5در نظر گرفته شده اند.

شبيه منعی استخراج كنيم .در واقع الگوریتمهاي ژنتيک از اصول
انتخاب طبيعی داروی براي یافت فرمول بهينه هت پيشبينكی
یا تطبيق الگو استفاده مكیكننكد .موتكور الگكوریتم ژنتيكک یكک
معيت اوليه از فرمول ایجاد میكند .هر فرد در برابر مجموعهاي
از دادههاي مورد آزمایش قرار میگيرند و مناسبتری آنها (شكاید
 10درصد از مناسبتری ها باقی مكیماننكد بقيكه كنكار گذاشكته
میشوند .مناسبتری افراد با هم فتگيري ( ابجایی عناصر دي-
اناي و تغييكر (تغيي كر تصككادفی عناصككر دياناي كككردهانككد .در
نهایت با گذشت از ميان تعداد زیادي از نسلها ،الگكوریتم ژنتيكک
فرمولهاي دقيقتري را ایجاد مييند.
نتایج راهی براي سادهتر كردن مدل را پيش رو باز میكند.
پ میتوان نتيجه گرفت ،پارامترهایی تحت عنكوان قكدرت
كوپ  ،در تعيي رفتار شبيه ها نقكش مهمكی دارنكد و مكیتكوان
رفتار هاي متنكوو نكواحی مختلكف هيپوكمكپ را ،بكا تنظكيم ایك
ضرای  ،از شكبيههكا اسكتخراج ككرد و در مطالعكات از آن بهكره
گرفت .هم ني میتوان روشی پيدا كرد كه با تنظكيم ضكرای و
تعریف روابطی براي شبيهاي يكاص ،رفتكار شكبيه مكورد نظكر را
براي حالتهاي مختلف به راحتی تنظيم كرده و كار مدلسازي را
راحتتر و سریعتر انجام داد.
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