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Overview 

• Hopfield networks store and retrieve patterns, emulating 

the brain in its associative memory. 

• Use strong, i.e. Multiply  or strongly  learned, patterns to 

model behavioural and cognitive prototypes. 

• Retrieval capacity of  a strong pattern  rises like the square 

of its degree/multiplicity. 

• Change of prototypes e.g. psychotherapy can be modelled 

as change in the dominant strong pattern.  

• Self-attachment therapy  



The standard Hopfield Network 





• Each stored pattern corresponds to a minimum of the  

energy landscape, an attractor  of the network.  

 

Any attractor has a basin of attraction.  

 

The network settles finally in the minimum with the 

stored pattern closest to the initial pattern. 

 

Energy Landscape 





Attachment types & behavioural prototypes 
 

• A behavioural/cognitive prototype is the cumulative result of  

many similar interactions or exposure. 

• A strong pattern is one that is multiply trained in the network. 

 

 

•           is  the degree or multiplicity of the pattern       . 

 

 

• Strong patterns create  strong attractors with a large 

basin of attraction.  



 

A simple experiment with strong patterns  

• Train a network of 650 neurons (pixels) with  

• Initially 3 copies of a sad smiley  

• Then add 5 copies of  a happy smiley, 

• and single copies of  2250 random faces. 

• Then expose it to a random pattern to see what pattern 

is retrieved.   

• Almost always the happy face, i.e., the pattern with the 

higher degree, is retrieved. 

 

  



 

 

 

 



Stability of Strong Patterns 

• Assume the first pattern strong with degree  d     

all other patterns are simple and random. 

• The strong pattern will be fixed if  



Square law in retrieving strong patterns 

• We deduce from the error probability  

    that error remains the same  if                        is constant. 

 

• Thus with the same small error we can retrieve  the strong pattern 

with  degree         if at most  

 

     



Basin size of strong attractors 
N=500 neurons 

One strong attractor with different degrees and different no. 

of  random patterns . Note that the network is sign blind. 



Basin of Attraction of Strong Patterns 

• We then show that the strongest pattern (with 

highest degree) has a large basin of attraction, 

since its small perturbations will very likely 

have energy larger than the other attractors.  



Mean field theory 
(NIPS 2013)  





  fMRI  بررسی پیوند عاطفی تحت
 (Bartles and Zeki, 2004; Schjødt et al. 2008) 

ترتیب باال به عکس به  fMRIگروهی مادر و گروهی بزرگساالن عاشق تحت  •

 .فرزندان خود و عکس معشوقان خود نگاه می کنند

 نواحی فعال شده مغز در دو گروه وجه مشترک مهمی در هسته کودت•

caudate nucleus دارند که مرکز پاداش شبکه عصبی است. 

نواحی غیر فعال شده مغز در دو گروه نیز وجه مشترک مهمی در بخشی از •

 .استخوان پیشانی دارند که با عواطف منفی و قضاوت اجتماعی مرتبط است

دعا می  fMRIدر آزمایش دیگری، هسته کودت در مسیحیان مومنی که تحت  •

کردند فعال می شود ولی به شرط آنکه آنها خود در هفته دستکم بطور معمول سه 

 .بار دعا کنند

در همه این موارد عاشقی و رابطه عاطفی انسان ها دستگاه پاداش سیستم عصبی •

 .را به کار می اندازد



 نظریه دلبستگی

 مدل علمی روانشناختی رشدی، ابداع جان بولبی •

 کودک نوپا می تواند بنا به شکل و کیفیت•
رابطه اش با مراقب اصلی خود چهار نوع دلبستگی با او  

داشته باشد که در رشد عاطفی و مدل فعال ساز درونی او نقش 
 :اساسی دارد

 (والد خوب)دلبستگی ایمن 1.

 (والد طرد کننده)دلبستگی ناایمن اجتنابی 2.

 (والد متناقض)دلبستگی ناایمن اضطرابی 3.

 (والد ترسناک)دلبستگی ناایمن بی سامان 4.

 

 

 

 

 

 



:طرح کلی موضوع  

 سالمت روان و انواع دلبستگی 
تندرستی روانی و عاطفی ما بطور اساسی با نوع دلبستگی ایمن و یا نا ایمنی مرتبط •

 .است که با مراقبین اصلی مان در کودکی در ما شکل گرفته است

 .ژن ها را تنظیم می کنند( ابراز)اشکال دلبستگی : برنامه ریزی بنیانی•

 گسترش این اشکال دلبستگی در کودکان الگوهای با ثباتی را بصورت •
در حافظه ضمنی ما تحکیم می کند که پایه تعبیر ما از " مدل فعال ساز درونی"   

 .روابط اجتماعی و لذا پایه جهت گیری و عملکرد ما در جامعه می شود

جمعیت دلبستگی نا ایمن دارند که ریشه  % 35تخمین زده می شود که در غرب •
اعتیاد به الکل و مواد مخدر، ناهنجاری ها و بیماری های  روانی، اعمال جنایی، 

 .رفتارهای ضد اجتماعی، افراط گرایی و سایر آفات جامعه است

درصد جمعیت نا ایمن در کشورهای در حال توسعه بسیار باالتر از این تخمین زده •
 .می شود که مشکالت اساسی در این جوامع بوجود می آورد

 .یابدانتقال می تواند از یک نسل به نسل بعدی  دلبستگی نا ایمن•



انگیزه، هدف و شیوه   
 مغز یک انسان را بصورت یک رایانه بیولوژیک در نطر•

می گیریم که سیستم معماری آن شبکه عصبی و سیستم عامل و 
 .کاربرش خود فرد می باشد

 آسیب روانی ریشه ای اساسی درتکامل و انسجام"   •
 . "   غیربهینه شبکه عصبی در یادگیری ضمنی اولیه دارد 

در اینجا ادعا می شود که می توانیم شیوه خود درمانی جامعی •
را بوجود آوریم که در فردی که دلبستگی ناایمنی در کودکی 

داشته است مستقیمـاً شبکه عصبی بهینه ای ایجاد کند که رقیب 
 .مدارهای عصبی غیر بهینه قرار گیرد

برای باز فراگیری است که  آلگوريتمیین شیوه خود درمانی ا•
 .آنرا دلبستگی به خود می نامیم

این آلگوریتم  تعاملی با سخت افزار شبکه عصبی بوجود می •
 .آورد تا آن را بهینه کند

 



 عشق ورزی/خوگیریو تحکیم عاشقی /سازی خوگیریمدل 

عاشقی و خوگیری را از نقطه نظر میزان جاذبه ای که در حافظه •
 .دارند می توان به هم تشبیه کرد

 :از این نظر می توانیم چنین مدل سازی کنیم•

 بوجود آمدن یک الگوی قوی= ایجاد رابطه عاطفی یا عادت •

 تکرار بیشتر الگوی قوی= یا تحکیم عادت / مهر ورزی•

 یک الگوی قوی= دلبستگی نا ایمن : همین طور•

پس برای ایجاد دلبستگی ایمن درفردی با دلبستگی نا ایمن باید •
الگویی مطابق دلبستگی ایمن در او بوجود آورد که با تکرار 
 .مکررش  سرانجام قوی تر از الگوی دلبستگی نا ایمن بشود

 

 



 شیوه پیشنهادی دلبستگی به خود

 :حدود زیادی چنین تقسیم کردرا می توان تا کار مغز انسان •

 استداللی که سلول های فعالش در جمجمه پیشانی و بیشتر در/بخش فکری: بالغ•

 .نیمکره چپ جمجمه مغز قرار دارند 

در سیستم لیمبیک و بیشتر که  سلول های فعالش احساسی /بخش هیجانی: کودک درون•

 .در نیمکره راست جمجمه مغز قرار دارند

است که رابطه فرزند و والد خوب را از ابتدا در آلگوريتمی  خودشیوه دلبستگی به •

 :می کندسازی با نظم و ترتیب ویژه ای شبیه دارد فردی که دلبستگی نا ایمن 

 .بالغ در فرد با کودک درون در حد امکان با مهربانی و شفقت ارتباط برقرار می کند1.

با او رابطه عاطفی پرحرارتی ایجاد می کند و او : بالغ عاشق کودک درون می شود2.

 .را به فرزندی تخیلی خود قبول می کند

بالغ جلسات تمرین دقیقی را با کودک انجام می دهد تا برانگیختگی کودک درون 3.

 .تعدیل شده، هیجانات منفی اش به حداقل و هیجانات مثبت اش به حد اکثر برسد

 



 جمع بندی معرفی دلبستگی به خود

دلبستگی نا ایمن وعادات فکری و رفتاری غیر بهینه اثر هزاران بار •
 .تکرار تعامالت غیر بهینه با مراقبین اصلی و محیط می باشند

 مدارهای عصبی با ثبات در نتیجه، با نیرومند سازی درازمدت، •
 .می شوند و الگو های قوی غیر بهینه ای را تشکیل می دهند

 والد خوب و تکرار خوگیرانه-با شبیه سازی تعامل فرزند•
پروتکل های مربوطه می توانیم مدارهای عصبی و الگوهای قوی 

دلبستگی ایمن را با نیرومندسازی درازمدت بوجود آوریم که رقیب 
مدارهای عصبی و الگو های قوی بیمارگونه می شوند و سرانجام بر 

 .آنها غلبه پیدا می کنند

مدارهای غیر بهینه تحت استرس می توانند تحریک و احیا گردند اما •
 .اثرشان در طول زمان مرتب کوتاه تر و ضعیفتر می شوند

 





Replica method to solve MFE  



How cognitive/behavioural prototypes change 
(AE & F. Mancinelli, IJCNN 2013) 

 

• We now train the network with  

1.   a strong pattern of degree d1, and   

2.  a different strong pattern of degree d2  

 

• We compute  the size of  the Hamming radius of 

the basins of attraction of these strong patterns by 

exposing the network with a large number of 

random patterns one at a time. 

  

 

 



Distance of a recalled pattern from two strong 

stored patterns with different degrees 



Basins of two competing strong patterns 



Perturbation of Strong Patterns 

A small perturbation of a strong pattern of degree 

d1 by noise q << 1 is a cluster of d1 simple 

patterns each of which is obtained from the strong 

pattern by swapping each node with probability q. 

 

Such a small perturbation induces a cluster of 

nearby attractors in such as way that the set-union 

of their basins still behaves like a strong pattern. 



Distance of a recalled pattern from two 

perturbed strong patterns each of degree 5 


