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1. ĮVADAS 

1.1. Kas yra neuroinformatika? 

I. NEUROINFORMATIKA [lot. neuro – prieždėlis, reiškiantis smegenis, nervus, lot. informatio – 

lietuvių kalba suprantamas kaip susipažinimas, išaiškinimas, vaizdinys, sąvoka] – tai mokslas apie gy-

vūnų neurostruktūrose vykstančius informaci-

nius vyksmus, kodavimą ir dekodavimą, susi-

jusius su gyvūnų atmintimi, aplinkos ir orga-

nizmo vidaus savybių atspindėjimu nervų 

struktūrose, sprendimais veikti, organų bei vi-

so organizmo veiklos ir elgsenos valdymu. 

Neuroinformatika – neuromokslų šaka, kaip ir 

besiformuojantis mokslas – bioinformatika, 

gali būti suprantamas dvejopai: funkcinės or-

ganizacijos, esminiu požiūriu, 

• kaip mokslas, tiriantis ir aiškinantis informacijos vyksmus gyvūnų bei žmogaus nervų struktū-

rose, smegenyse, jų posistemiuose, 

arba pragmatiniu vartotojišku, mokslinių tyrimų metodikos požiūriu, 

• kaip sukauptos žinios, duomenų bankai apie gyvūnų ir žmogaus nervų struktūras, smegenis, jų 

fiziologiją, signalinius vyksmus, tyrimų metodus, kompiuterinį-matematinį modeliavimą, 

duomenų bankų sudarymą bei jų naudojimą elektroninėmis kompiuterinėmis priemonėmis. 

Nekelia abejonių tai, kad gyvūnų nervų struktūros ir smegenys yra gyvojo pasaulio evoliucijos vė-

liausiai natūraliai sukurtos organizmų struktūros informacijos gavimui, saugojimui, perdirbimui, siun-

timui, vyksmus vykdančių organų valdymui, o smegenų žievė – net informacijos gamybai ir kūrybai. 

Todėl akivaizdu, kad nervų struktūros ir smegenys yra natūralios informacinės technologijos, techno-

loginės priemonės, skirtos gyvūnų ir žmogaus elgsenos valdymui. O tradicinės techninės informacinės 

priemonės, kompiuteriai – tai įvairios žmogaus (inžinieriaus) sukurtos informacinės technologijos, yra 

žmogaus smegenų informacijos gamybos ir kūrybos rezultatas. Kadangi, kaip rašyta, nervų posistemis, 

ypač smegenys, evoliucijos eigoje natūraliai išsivystė vėliausiai, tai jų veikla bei technologinės prie-

monės naudoja daugybę viso gyvojo pasaulio naudojamų technologinių įvairovių. Todėl suprantama, 

kad neuromokslas susijęs su daugybe giminingų mokslų, kurių pavadinimai prasideda prieždėliu neu-

ro-: neuroanatomija, neurobiologija, neurochemija, neurochirurgija, neurokompiuterija, neuroekologi-

ja, neuroendokrinologija, neuroetologija, neuroevoliucija, neurofizika, neurofiziologija, neurofarmako-

logija, neuroinžinerija, neurokibernetika, neuropsichiatrija, neuropsichologija, neurosistemologija, 

neurovaizdinimas ir pan. (1.1 pav.) 

 Uorenas S. McKallokas 
Warren McCulloch (1899–1996) 

Nervų posistemio veiklos aiškinimo neuronų  
loginiais tinklais teorijos pradininkas 
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1.1 pav. Neuroinformatika mokslų tarpe 

Be to, žmogaus ir gyvūnų (ypač šiltakraujų – žinduolių ir paukščių) smegenų veikla neatsiejama 

nuo psichikos, psichinių reiškinių, todėl neuroinformatika susijusi ir su mokslais, kurių pavadinimai 

prasideda prieždėliu psicho- (gr. ψυχή,lot. psyche – siela, dvasia): psichologija, psichofizika, psicho-

biologija, psichofarmakologija, psichofiziologija, psichiatrija, psichokibernetika, psicholingvistika, 

psichopatologija ir pan.  

Taigi, neuroinformatika turi jungti tris pamatines mokslo šakas: neuro-, psicho- ir info-mokslus. 

Neuromokslai aiškina žmogaus ir gyvūnų nervų sistemos (tiksliau posistemio) struktūrinę ir funkcinę 

organizaciją; psichologijos mokslai – organizmams sukeliamas nervų posistemio subjektyvias ir objek-

tyvias reakcijas (pojūčius, vaizdinius, emocijas, reakcijas ir t.t.), o informatikos mokslai tiksliųjų sis-

teminio požiūrio (kibernetikos) mokslų priemonėmis aiškina neuroposistemių neuro- ir psicho- reiški-

nius bendrosios organizuotos sistemos (organizmo) funkcinės veiklos schemomis bei kiekybiniais ma-

tematiniais vertinimais (modeliais). 

Aptariant neuroinformatikos esmę, būtina atkreipti dėmesį į neurokibernetiką, kuri atsirado kartu 

su kibernetika – mokslu apie valdymą ir valdančias sistemas, informacinius vyksmus gyvuosiuose or-

ganizmuose, kai kuriose mašinose ir visuomenėje (t. y. organizuotose sistemose). Neurokibernetika 

savo funkcine paskirtimi pretenduoja aiškinti daugiau nei neuroinformatika – ji aiškina nervų posiste-

mio įtaką visai organizmo veiklai, bet ne vien informacijos vyksmams jame. Neuroinformatiką vaiz-

džiai galima pateikti kaip mokslą tik apie žmogaus ar gyvūno smegenyse (nervų struktūrose) vykstan-

čius informacijos vyksmus, ignoruojant ar net atmetant visą organizmo kūną, arba tik kaip interneti-

nius tinklus su kompiuteriais, ignoruojant žmonių visuomenę, kurios gyvenimui jie reikalingi. Neuro-
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kibernetika neurostruktūrų veiklą aiškina neatsiejamai nuo viso organizmo kūno kaip vieningą, darniai 

sąveikaujančią organizuotą sistemą. O neuroinformatika aiškina tik dalį nervų posistemio vykdomų 

funkcijų, be įtakos viso organizmo kūno veiklai, kaip kad informatika aiškina programas (software) be 

techninės įrangos (hardware). 

Tenka pripažinti, jog kol kas ne visiškai aiški informatikos mokslo samprata. Informatikos 

apibrėžimai sako, kad tai mokslas apie informacijos priėmimus, siuntimus, perdirbimus, saugojimą, 

programavimo kalbas bei jų keitimo (transliavimo) metodus žmogaus sukurtose informacinių 

technologijų priemonėse. Į informatikos mokslo sferą neįtraukiama kibernetikos mokslo šaka – 

informacijos teorija. Atrodo, kad pakankamai aiški informacijos paskirtis organų veiklos valdymui 

turėtų būti neatsiejama nuo valdymo bei valdymo sistemų teorijos. Tuo tarpu valdymo ir valdymo 

sistemų, vadybos, informacijos, informatikos teorijos, kurios savo esme akivaizdžiai neatsiejamos nuo 

vieningo kibernetikos arba organizuotų sistemų mokslo šakos, kol kas egzistuoja atskirai ir kuriamos 

nepriklausomai. Čia slypi ne tik kibernetikos, bet ir neuroinformatikos mokslo silpnoji pusė. 

Neuroinformatikos esme tikslinga laikyti pirmąjį požiūrį, kaip pamatinę teorinę neuromokslų šaką, 

aiškinančią gyvūnų ir žmogaus nervų struktūrų, smegenų funkcinę organizaciją – jų informacinę veiklą 

bei informacinės veiklos organizaciją. Tokios Neuroinformatikos tikslai yra du: aiškinti gyvūnų nervų 

posistemio funkcinę veiklą, o supratus – teikti teorinius pagrindus naujo tipo informacinių 

technologijų – neurokompiuterių kūrybai.  

Antroji – pragmatiškoji – neuroinformatikos samprata: tai yra pagalbinė priemonė tiriant gyvūnų 

neurostruktūras bei kuriant neurokomputerius, todėl ją tikslinga priskirti neuromokslų metodinėms 

priemonėms. 

Neuroinformatika, būdama bioinformatikos (platesne prasme) mokslo krypties šaka, sudaro tik 

atskirą gyvybės mokslų dalį. Pagal Europos Sąjungos (1991) ir Lietuvos mokslo klasifikaciją (1998) 

neuroinformatika priskirtina BIOMEDICINOS MOKSLAMS (B 000), bendrųjų biomedicinos mokslų   

(B 001) krypčiai, mokslo šakai (B 110) bioinformatika, medicinos informatika, biomatematika, 

biometrika. Remiantis bioinformatikos samprata, neuroinformatika glaudžiai susijusi su mokslo 

krypties BIOFIZIKA (B 002) šaka (B 115) sistemų (fiziologine) biofizika ir bendrųjų biomedicinos 

mokslų krypties šakų dalimis  – (B 100) teorinė biologija ir (B 115) kibernetika. 

Neuroinformatika remiasi: medicinos (B 007), zoologijos (B 005), socialinių (S 000) ir 

humanitarinių (H 000) mokslų žiniomis. (žr. Valstybės Žinios, 1998.01.16, Nr. 6., Lietuvos 

Respublikos įstatymas Nr. 30). 
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Pateikta bendroji neuroinformatikos samprata ir paieška neuroinformatikos mokslo ryšių su moks-

lais bei mokslų šakomis pagal formaliąją, šiuo laikmečiu priimtą mokslo klasifikaciją rodo, kad kiek-

vienas gyvūnas, visa gyvūnija, ir apskritai visas gyvasis pasaulis yra neatsiejamai susieti su informaci-

ja, informaciniais vyksmais, dar gerai nesuprantant, kas ta informacija ir kokios jos funkcijos. 

Gyvybės atsiradimą Žemėje prieš 3–4 milijardus metų lėmė tam tikras materialiųjų (medžiagų ir 

energijos) vyksmų sambūvis, dėl kurio atsirado naujos sistemų kokybinės savybės – gebėjimas laikui 

bėgant ne tik neirti, bet sudėtingėti ir tą sudėtingumą didinti. Atsirado informacija, kuri šiam naujam 

sambūviui – gyvybei suteikė gebėjimą didinti organizuotumą. Iki tokių struktūrų atsiradimo beveik 

visiems natūraliems negyvosios gamtos vyksmams galiojo antrasis termodinamikos dėsnis – entropija 

didėja, arba, laikui bėgant viskas ỹra, viskas griūva, viskas išsilygina. 

Vėlesnė gyvybės raida suformavo gyvūnus su labai efektyviomis informacijos vyksmų neurost-

ruktūromis, gebančiomis greitai ir efektyviai informaciją gauti, perdirbti, saugoti, siųsti ir valdyti (1.2 

pav). 

 
1.2 pav. Pasaulio raidos schema. Gyvybės atsiradimas – tai informacinių funkcinių struktūrų susi-
formavimas prieš 3–4 milijardus metų, pradėjęs biologinę evoliuciją (genetinį stochastinį informa-
cijos gamybos būdą – naujų gyvybės rūšių technologinių projektų gamybą ir kūrybą), kuri išvystė 
neurostruktūras, lėmusias psichologiją ir mąstymą (antrąją informacijos gamybos technologinę 
priemonę – kūrybiškumą, individų konstruktyviąją fantaziją), o dar vėliau – kūrybinę visuomenę ir 
NOOSFERĄ. 

 

1.2. Gyvūnija ir informacija 

Gyvybės ir informacijos sampratų neatsiejamumas atsirado kartu su kibernetikos mokslu prieš ge-

rą pusę amžiaus. N. Vynerio pateiktame kibernetikos apibrėžime, net pagrindinės knygos viršelyje, 

išskleistame knygos pavadinime užrašyta: „ Kibernetika arba valdymas ir ryšiai gyvūnijoje ir mašino-
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je“. Sąvoka „ryšiai“ dar toje pačioje knygoje buvo sutapatinti su informacijos samprata, nes tais pačias 

metais ir tame pat mieste K. E. Šenonas paskelbė matematinę komunikacijų (ryšių) teoriją, kuri padėjo 

pamatą informacijos kiekio vertinimui – šiandieninei informacijos teorijai. Jau tada, kaip pagrindinis 

gyvūno informacinių vyksmų mechanizmas, buvo matomos gyvūno nervų struktūros. Todėl pradėta 

kalbėti apie neurokibernetiką. Šiandien, nors dar nesukurtos visavertės (semantinės) informacinių 

vyksmų kiekybinio vertinimo metodikos, bet kiekvieno gyvūno veikla jau bandoma vertinti turimos 

informacijos kiekiu, informacijos srautų kaitos greičiu ir lyginama su naujausiomis informacinėmis 

technologijomis (1.3 pav.). Žinoma, šie įverčiai, jų dydžiai yra gana abejotini, bet dėl informacinių 

vyksmų ir srautų greičių svarbos abejonių nekyla. Tiesa, ne visi informaciniai vyksmai priskiriami 

neurostruktūroms. Pripažįstama, kad, be neuroinformacinių technologijų, gyvūnas vartoja ir genetines 

bei kitokias informacines technologijas. Kokią dalį sudaro neuroinformacinės technologijos – tai klau-

simas neuroinformatikai. 
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1.3 pav. Gyvųjų organizmų ir techninių informacijos priemonių informacijos talpio ir informaci-
jos srautų greičių lyginamoji schema (H. Morowitz) 

Pagrindinė neuroinformatikos paradigmos esmė yra ta, kad gyvūnų nervų posistemio informacijos 

vyksmus atlieka tam tikrais principais organizuotas specialiųjų ląstelių – neuronų tinklas. Toks požiū-

ris pradėjo formuotis dar 19 a. pabaigoje, besivystant ląstelinei gyvojo pasaulio organizacijos koncep-

cijai. Paremta informacinio valdymo loginiais tinklais teorija, 20 a. viduryje ląstelinė koncepcija davė 
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pradžią neuroinformatikos mokslui. Nors neuroinformatikos pradžia laikytina 17 a. pradžia, kai Renė 

Dekartas dedukciškai samprotavo apie protą, mintis, atspindėjimus sieloje bei kūno – sielos ir smegenų 

bei minties santykius. Informacijos ir informatikos sąvokos tada dar nebuvo vartojamos, jos atsirado 

tik 20 a. viduryje. 

Informacijos ir informatikos esmė, jų funkcinė prasmė išplaukia iš gyvybės, arba bendriau – iš or-

ganizuotos sistemos sampratos, o neuroinformatikos – iš gyvūnų, kaip organizuotų sistemų nervų po-

sistemio funkcinės veiklos ir struktūros supratimo. 

1.3. Gyvūnas – organizuota sistema 

Organizuotų sistemų biofizika rodo, jog paprasčiausio daugialąsčio gyvūno funkcinę struktūrą su-

daro trys hierarchinės uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo grandinės: 

• genų, kiekvienoje ląstelėje; 

• hormonų, visuose daugialąsčiuose organizmuose; 

• nervų tinklų, gyvūnuose (1.4 pav.). 
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1.4 pav. Gyvūnas – hierarchiškai organizuota uždarųjų-ciklinių kodavimo-dekodavimo struktūrų 
sistema 

Uždarasis-ciklinis kodavimo–dekodavimo funkcinės organizacijos principas sąlygojo gyvybės 

raidą Žemėje. Kaip rodo gyvybės atsiradimo ir raidos sistemų biologija ir biofizika kartu su gyvybe 

atsirado informacija, kuri lėmė organizuotą, funkciškai kryptingą – tikslingą technologinę veiklą. In-

formacija gyvybei reikalinga materialiuosius medžiagų ir energijos virsmus organizuoti į tam tikrą 

vyksmų programą, t.y. reikiamu momentu reikiamose vietose reikiamus vyksmus paleisti arba nutrauk-

ti, t. y. valdyti technologinį vyksmą (1.5 pav.). 



 13

 

ATLIEKOS, 
TARŠA 

INFORMACIJOS SRAUTAI 

INFORMACINIO 
VALDYMO (ATMINTIES) 

STRUKTŪROS 

VEIKSMAI  

INFORMACIJA 

 

MEDŽIAGŲ ir ENERGIJOS (FIZINIŲ) 
VIRSMŲ STRUKTŪROS IŠTEKLIAI 

A 

P 

L  

I 

N 

K 

A 
KODAVIMAS DEKODAVIMAS 

A 

P 

L  

I 

N 

K 

A 

 
1.5 pav. Organizuotų sistemų pagrindinio funkcinės veiklos struktūrinio elemento – uždarojo-
ciklinio kodavimo-dekodavimo schema 

Informacinių valdymo vyksmų įgyvendinimui reikalingi ir materialieji medžiagų ir energijos 

vyksmai, vadinami signaliniais. Tai tam tikros specialiosios atminties struktūros (laikmenos), kuriose 

tam tikra kodavimo procedūra talpinama informacija – valdymo programa bei kitos su valdymu susiju-

sios struktūros ir procedūros. Organizmų sistemose jos matomos morfologiškai ir anatomiškai. Tai 

valdantieji posistemiai, kurie tarpusavio informaciniais grįžtamaisiais kodavimo-dekodavimo ryšiais 

yra susieti į bendrąją organizuotą uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo sąveikų struktūrą su val-

domaisiais medžiagų bei energijos vyksmais. Juos abu į uždarąją-ciklinę organizuotą sistemą sujungia 

specialiosios receptorių (sensorinės) kodavimo ir efektorinių (vykdančiųjų organų) dekodavimo struk-

tūros. 

Kiekvienas gyvasis organizmas gyvena tam tikroje aplinkoje ir jis priverstas valdyti ne tik įvai-

riausius virsmus, vykstančius jo viduje, bet valdyti savo vietą bei elgseną aplinkoje. Todėl net papras-

čiausias organizmas yra sudarytas bent iš dviejų, tarpusavyje suderintų, uždarojo-ciklinio kodavimo-

dekodavimo grandinių – vidaus ir išorės. Abi jas vienyja valdantysis posistemis – informacinio valdy-

mo struktūra. 

Valdantysis nervų posistemis, kurį turi tik gyvūnai, kaip vėliausiai susiformavęs, trečiasis valdan-

čiojo posistemio lygis yra organizuotas pagal savas – specifines savybes. Tai nervų ląstelių – neuronų, 

sujungtų į tam tikrus neurotinklus, informacinio valdymo struktūra, savo ruožtu susidedanti dar iš kelių 

lygiagrečiai ir hierarchiškai funkcionuojančių struktūrų. 
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1.4. Bendroji nervų posistemio funkcinė struktūra 

Gyvūno bendroji nervų posistemio, kaip organizmo vienos valdančiojo posistemio dalies funkcinė 

struktūra, pateikiama 1.6 pav. Nervus turi tik gyvūnai. Jie, būdami plėšrūnais – heterotrofais, yra  pri-

versti aktyviai ieškoti išteklių, o tam reikalingas visas komplektas tam tikrų priemonių – organų. Pir-

miausia būtini jutimo organai, kurie receptorinėmis ląstelėmis specifinius aplinkos bei sistemos viduje 

vykstančius procesus atspindėtų receptorinių struktūrų vyksmais. Tai yra pirminis kodavimo žingsnis. 

Šie vyksmai turi būti priderinti nervų struktūrų – neuroninių tinklų funkcionavimui taip, kad šiais ar 

kitais perkodavimo žingsniais būtų paverčiami tam tikromis nervinių impulsų siuntomis. Taip įvairiau-

sios fizikinės ir cheminės prigimties aplinkoje ir organizmo viduje vykstantys procesai transformuoja-

mi į vientipius nervinius procesus – suformuojami šių procesų atspindžiai nervų tinkluose, atliekama jų 

analizė, priimami sprendimai veiksmui bei valdomos vykdančios struktūros. Pačiu paprasčiausiu po-

žiūriu gyvūno nervų posistemis jutimo organais turi gauti informaciją apie aplinkos objektus bei vyks-

tančius procesus, įvertinti situaciją organizmo poreikių-tikslų kontekste, sukurti planą-projektą tiks-

lams realizuoti ir valdyti vykdančius organus taip, kad siekiai-tikslai būtų pasiekti arba pakeisti. Visa 

nervų sistemos veikla yra vien kodavimo-dekodavimo procedūros, tiek perduodant informaciją iš vie-

nos struktūros į kitą, tiek priimant iš receptorinių kodavimo struktūrų arba perduodant signalus vyk-

dymo organams – efektoriams, t.y. dekoduojant (1.6 pav.). 

Nervų posistemis informaciniais kodavimo-dekodavimo ryšiais yra susijęs su hormoninio 

valdymo struktūromis bei visais kitais organais. Jis neturi tiesioginio informacinio ryšio su genetine 

informacine sistema. Ir tai sąlygoja, kad individo gyvenimo patirtis – gauta informacija, tiesiogiai ge-

netiškai neperduodama palikuonims. Taip reikėtų suprasti pagrindinę biologijos dogmą – individo gy-

venime įgyti požymiai neperduodami palikuoniams. (Bet patirtis palikuoniams gali būti perduodama 

kaip gyvenime įgyta informacija, mokymo procedūra. Tai būdinga šiltakraujams gyvūnams, t.y. 

paukščiams ir žinduoliams, kurie turi smegenų žievės neocortex‘o struktūras ir rūpinasi savais vaikais). 

Nervų posistemis taip pat yra ir atminties struktūra. Tai reiškia, kad nervų posistemis sugeba mo-

kytis arba per mokymąsi kaupti individualios patirties informaciją. Priklausomai nuo nervų posistemio 

funkcinės organizacijos lygio, skiriasi organizmų gebėjimai mokytis ir adaptuotis besikeičiančiose ap-

linkos sąlygose. 
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1.6 pav. Nervų tinklai organizuotoje sistemoje – organizme 

Nervų posistemis yra procesų modeliavimo struktūra. Tam tikri sistemų teorijos tyrimai rodo, kad 

dinaminių vyksmų sistema, turinti keičiamas arba auginamas grįžtamojo ryšio struktūras, gebanti kisti 

priklausomai nuo apkabintojo objekto kaitos, gali suformuoti to objekto modelį. Tai reiškia, kad tokiu 

principu organizuota adaptyvi sistema įgyja potencinę galimybę pažinti, t.y. identifikuoti objektą. 

Formuojasi galimybė aplinkos vyksmus prognozuoti, planuoti organizuotos sistemos elgseną, o pagal 

tai valdyti savosios sistemos veiksmus bei aplinkos objektus.  

1.5. Neuroinformatika ir neurokibernetika 

Bendroji nervų posistemio funkcinės organizacijos struktūra rodo glaudžią nervų struktūrų sąsają 

su vykdančiosiomis – medžiagų ir energijos virsmais raumenyse, liaukose bei kituose organuose. Aki-

vaizdu, kad tokiame sambūvyje nervų posistemis atlieka materialiųjų vyksmų valdymą. Mokslas, kuris 

tiksliaisiais metodais aiškina tokių organizuotų sistemų veiklą ir struktūras – funkcinę organizaciją, jų 

valdymo principus, vadinamas kibernetika. Todėl 1.6 pav. pateiktos pilnos neurosistemos funkcinės 

organizacijos ir veiklos aiškinimas vadintinas neurokibernetika. O neuroinformatikos mokslas aiškina 
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tik signalinius-informacinius vyksmus, pradedant jutiminiais (sensoriniais) aplinkos ir organizmo vi-

daus būsenų, ypač jų pokyčių, vertinimu koduojant, signalinius-informacinius perkodavimus, informa-

cijos užrašymus atminties struktūrose bei atgaminimus, reikiamas kodavimo formas, tinkamas efekto-

rių valdymui, t.y. dekodavimui. Šiuo požiūriu neuroinformatika tampa neurokibernetikos dalimi. 

Vaizdžiai galima pasakyti, kad neuroinformatika yra mokslas tik apie „vyksmus galvoje“ be „kūno“, 

arba kaip suprantama informatika –mokslas, apie duomenų bazes, programavimą, programas ir pan. 

(software), be aparatūros (hardware).  

Dėl siauroko požiūrio į informatiką laikoma, kad informacija yra savita mokslo vertybė, kuri nuo 

nieko nepriklauso ir ją galima nagrinėti bei aiškinti atskirtai nuo viso kito pasaulio. Bet bendresnis 

mokslas apie gyvąją gamtą – biofizika rodo, kad gyvybės atsiradimas vykstant gamtos evoliucijai, kaip 

naujos fizikinių ir cheminių vyksmų sąjungos atsiradimas davė visą spektrą naujų, tarpusavyje susiju-

sių kokybinių vertybių, kurias mokslas įvardijo kaip gyvybę, informaciją, valdymą ir pan. Todėl neu-

roinformatikos, kaip savarankiško mokslo, išskyrimas, nervų sistemos veiklos aiškinimas, atjungus 

nuo gyvūno kūno, yra gana didelis supaprastinimas, kuris sunkina gilesnį informacijos ir neuroinfor-

macijos supratimą. Nekelia abejonių tai, kad neuroinformatiką išplėtus iki neurokibernetikos, nervų 

sistemos veiklos aiškinimas sujungus su vykdančiųjų gyvūnų organų raumenų, liaukų veikla, kurių 

valdymui gyvosios gamtos evoliucija ir sukūrė neurostruktūras, toks mokslas taptų pilnaverčiu neuro-

teoriniu mokslu. Taip informaciniai ir vykdomieji vyksmai būtų susieti grįžtamaisiais ryšiais, o tai leis-

tų suprasti daugelį visos sistemos elgsenos, taip pat neuroinformacinių vyksmų, nesuprantamų savybių. 

Apie tai buvo svarstoma dar tik pradėjus formuotis pirmiesiems psichofizikos, neurokibernetikos 

žingsniams, nes neuroinformatika prasideda nuo jutimo organų veiklos aiškinimo – psichofizikos. 

1.6. Neuroinformatikos ir psichofizikos istoriniai tarpsniai 

Psichofizikinio požiūrio į nervų sistemos, ne tik kaip į informacinio kodavimo, bet ir dekodavimo 

bei valdymo struktūrą pradininku laikytinas 17 a. dualistinio mokslinio požiūrio pagrindėjas Renė De-

kartas. Neurokibernetinėmis schemomis funkcinę nervų sistemos organizaciją aiškino Ramonas y Ka-

chalas (Santiago Ramón y Cajal, 1852–1934, Nobelio premija 1906) ir Lorente de Noas (Lorente de 

No, 1902–1990). „Minties“ svarbą gyvybės, žmogaus ir visuomenės raidai dar prieš Antrąjį pasaulinį 

karą aiškino antropologas ir filosofas Pieras Teijaras de Šardenas (Pierre Teilhard de Chardin, 1881–

1955). Savo originaliame veikale „Žmogaus fenomenas“ (išleistame tik 1955 m.), nagrinėdamas mate-

rijos raidą ir numatydamas biosferos, ypač mąstančios – noosferos raidą, įžiūri „minties“ (tada „infor-

macijos“ sąvoka dar nebuvo vartojama) lemiamą reikšmę noosferai ir biologinės evoliucijos vyksmui. 

20 a. antrosios pusės „gyvybinės jėgos“ (Vis Vitalis) sampratą – psichovitalizmą daugiausia nagri-

nėjo teoretikai etologai ir neuropsichologai, tyrinėjantys nervų sistemą, smegenis. Čia „gyvybinės jė-

gos“ sąvoka buvo apibrėžiama kaip priežastis, jungianti daugybę organizmo vyksmų į darnią visumą. 

Tokių jėgų samprata kėlė daug klausimų apie sielą. Buvo teigiama, kad tik išgyvendami įsisąmonintą 
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veiksmą sukuriame vaizdinį, jog visas galimas ir norimas vyksmų grandines valdo sprendimai, pri-

klausantys nuo savojo „aš“, kaip valdančios „psichinės jėgos“. 

Ypatingas dėmesys organizmų reguliacijai ir valdymui buvo aiškinamas per nervų sistemos funk-

cinės veiklos neurokibernetinius modelius. Neurokibernetikos ir neuroinformatikos požiūrio pradinin-

ku laikytinas austrų kilmės kibernetikas, antrosios eilės kibernetikos autorius Hainzas von Fiorsteris 

(Heinz von Foerster, 1911–2002). Jis sukūrė organizmų tikrinės veikmės (elgsenos) funkcijos (eigen-

behavior) teorinę sampratą, kuria parodoma organizmų informacinio valdymo uždarojo kodavimo ir 

dekodavimo procedūros ir jų svarba, ypač ryški nervų sistemos funkcinėje veikloje. 

Didžiausi neurokibernetikos mokslo nuopelnai tenka Masačusetso technologijos instituto mokslin-

inkų grupei, kuriai vadovavo neurofiziologas Uorenas McKalloch'as (Warren McCulloch, 1899–1969) 

ir matematikas Valteris Pitsas (Walter Pitts, 1923–1969). Jie pateikė formaliųjų loginių neuronų tinklų 

teoriją kaip nervų sistemos funkcionavimo modelį. Nervų sistemos veikla buvo pagrįsta matematine 

dvireikšme logika. Ši teorija turėjo lemiamą įtaką atsirasti neuroinformatikai, nors neuroinformatikos 

termino nevartojo, o taip pat įtaką baigtinių diskrečių automatų teorijai – lėmė elektroninių skaičia-

vimo mašinų sukūrimą. 

Pamatinės neurofizikinės savybės – šoninio (lateralinio) slopinimo principo, lemiančio kontrastų 

išryškinimą, aiškinimą ir matematinį modelį pateikė H. K. Hartlainas (Haldan Keffer Hartline, 1903–

1983). Savo atradimus jis pagrindė nariuotakojo kardauodegės (Limulus) ciklopinės akies omadidijų 

tyrimais. Už tai jam 1967 m. skirta Nobelio premija. 

Šis šoninio slopinimo principas būdingas ne tik nervų sistemos veiklai, bet ir biologinėms, ekolo-

ginėms, socialinėms sistemoms. Išsamiausiai, tirdamas funkcinę klausos analizatoriaus organizaciją 

neurofiziologiniais metodais bei fizikiniais ir matematinias modeliais šoninį slopinimą ištyrė Honolulu 

universitete Georgas von Bekešis (Georg von Békésy, 1899–1972). Už šiuos tyrimus 1961 m. jam su-

teikta Nobelio premija.  

Šie ir kiti panašūs neurobiologiniai tyrimai buvo pradžia daugelio teorinių matematinių neuronų 

tinklų modelių. Atkreiptas dėmesys į tai, kad nervų sistema funkcionuoja kitokiais principais nei tra-

diciniai kompiuteriai. Atsirado naujų mokslinių tyrimų bei požiūrių poreikis. Pradėta naujų principų, 

kuriais reikėtų aiškinti nervų sistemos funkcinę organizaciją, paieška. Taip pat atsirado praktinis tech-

nologinis – neurokompiuterių, veikiančių kitokiais principais, kūrimo poreikis. Buvo akivaizdu, kad 

McKallocko ir Pitso neuronų tinklų teorija netinka nervų sistemos veiklai aiškinti „viskas arba nieko“ 

principu. Reikalingos naujos teorijos, kurios atskleistų naujų nesuprantamų technologijų metodus bei 

nervų sistemos savybių paslaptis, duotų naujus sprendimus.  

Dauguma neuroinformacinių tyrimų yra susiję su organizmų jutimo organais ir psichofizikinėmis 

jų savybėmis. Todėl tokio pobūdžio moksliniai tyrimai patenka į psichologinės psichofizikos arba 

neuroinformatikos mokslo tyrimų sritį. Pirmieji, pradėję kiekybiškai matuoti ir matematiškai aiškinti 

bei kiekybiškai vertinti fizinio poveikio jutimo organams savybes, taip pat sukeliamus psichikos po-
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jūčius, jų dėsningumus,, buvo Leipcigo universiteto profesoriai Ernstas Heinrichas Veberis (Ernst 

Heinrich Weber, 1795–1878) ir Gustavas Teodoras Fechneris (Gustav Theodor Fechner, 1801–1887). 

E. H. Veberis pradėjo kiekybinius pojūčių matavimus, G. T. Fechneris 1860 m. suformulavo pagrind-

inį psichofizikos dėsnį. Vėliau šį dėsnį jis išreiškė diferencine lygtimi ir nustatė logaritminę priklau-

somybę tarp fizinio poveikio ir pojūčio – Veberio-Fechnerio dėsnį. Šį jutimo organų psichofizikos 

dėsnį tik po Antrojo pasaulinio karo išplėtė Stanlis S. Stivensas (Stanley S. Stevens, 1906–1973), 

pritaikydamas tinkamesnį rodiklinės funkcijos dėsningumą. Taip buvo pradėtas pirminio neuroinfor-

macinio kodavimo dėsnių formavimas. 

Fizinio poveikio jutimo organams ir jo atspindį nervų posistemyje bei kontrasto paryškinimo psi-

chofizikinį poveikį, kurį sukelia šoninis slopinimas, dar baigiantis 19 a. nagrinėjo austrų fizikas ir 

filosofas Ernstas Machas (Ernst Mach, 1838–1916). Jis yra pateikęs ir šio reiškinio matematinį difer-

encinį modelį, išreikštą diferencialine lygtimi. Šis modelis aiškino, kad fizinis pasaulis atsispindi psi-

chiniuose ir jutiminiuose (sensoriniuos) pojūčiuose neproporcingai, o iš proporcingo jutiminio 

atspindžio atimama poveikio antrosios eilės išvestinė. E. Machas fizikos požiūriu tyrinėjo optines re-

gos savybes, aptarė žmogaus jutimo organų galimybes objektyviai atspindėti tikrovę ir mokslinio gam-

tos pažinimo ribas. 

Psichofizikos raida neatskiriama nuo neuropsichologijos, psichokibernetikos, neuroinformatikos 

tyrimų. Atsiradus kompiuterinėms technologijoms, plečiantis informacijos kiekio matavimams, prasi-

dėjo kiekybinis jutimo organų priimamos ir perduodamos informacijos kiekio, kiekybiniai greičių ver-

tinimai, nervų sistemos atminties struktūrų informacijos talpos, žmogaus ir gyvūnų intelekto, kūrybin-

gumo matavimai, net dirbtinio intelekto kūrimas. Aktyvėja „mąstančiosios fizikos“ kiekybiniai tyri-

mai, 21 a. vadinamas informacijos, žinių/žinojimo, ar netgi informacijos gamybos – kūrybos amžiumi. 

Pieras Tejaras de Šardenas, apžvelgdamas mąstančiosios biosferos dalies – noosferos raidos savi-

tumą, jau minėtame veikale „Žmogaus fenomenas“ teigia, kad: „Be jokios abejonės, materialioji ir 

dvasinė energija kažkuo susijusios ir papildo viena kitą.“ Jo nuomone, žmonių visuomenės organizuo-

tumą lemia intensyvus keitimasis „mintimis“. P. Teijaro de Šardeno vartojama „dvasinės energijos“ 

sąvoka – mintis, šiandien suprantama kaip informacija, žinios bei žinojimas, pagrindiniai veiksniai, 

nulėmę gyvojo pasaulio elgseną (etologiją), ekologiją ir biologinę evoliuciją bei socialinę žmonijos 

raidą. Atrodo, kad informacijos fenomeno atsiradimas Žemėje, ir ypač neuroinformacinių vyksmų, 

mechanizmų susiformavimas, yra neatsiejamas nuo gyvybės raidos greitėjimo, yra lemiamas gyvybės, 

gyvūnijos kilmės ir evoliucijos veiksnys, atvedęs į socialinę ir technologinę raidą, kuri, atrodo, mėg-

džioja gyvųjų technologijų evoliuciją. 
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1.7. Neuroinformatikos tikslai ir tyrimų metodai 

Neuroinformatikos tikslai yra du: 

• išsiaiškinti informacinių vyksmų procedūras ir įgyvendinimo priemones, vykdomas gyvūnų 

nervų struktūrose; 

• sukurti teorinius neuroinformatikos pagrindus neurokompiuterinėms bei neurokomuni-

kacinėms technologijoms kurti. 

Neuroinformatika pirmiausia siekia suprasti, ką ir kaip daro gyvūnų nervų struktūros, ypač 

žmogaus smegenys. Antrasis siekis yra pragmatiškas – sukurti analogiškas žmogui reikalingas 

technines priemones – neurokompiuterius, kurie mąstytų taip, kaip mąsto šiltakraujai gyvūnai ir 

žmogus. 

Šiems tikslams siekti neuroinformatika naudoja įvairių eksperimentinių neuro- mokslų ir psicho- 

mokslų žinias, jas apibendrindama informatikos mokslo požiūriu. Todėl pagrindinis neuroinformatikos 

metodas yra teorinis matematinis, kompiuterinis modeliavimas. Jis grindžiamas neopozityvistine 

mokslinio pažinimo koncepcija. 

Neopozityvistinis mokslinio pažinimo metodas. Tai greitas būdas įžengti į labai sudėtingų sis-

temų mokslinį pažinimą, paremtas dedukcija, reiškinius aiškinti hipotezėmis – teorijomis, o bandymų 

duomenis vartoti tik kaip iliustracijas.  

Tradicinės, negyvosios gamtos pažinimo pozityvistinės metodikos esmė yra ta, kad pagrindinė 

mokslinio pažinimo tiesa yra eksperimentinis faktas, mokslinis pažinimas praktinių bandymų keliu. 

Eksperimentų duomenis apibūdinant bendraisiais dėsniais bei sampratomis, einant nuo paprasto ir 

konkretaus prie bendrojo. 

Neopozityvistinio metodo esmė – priešingas požiūris. Pradedama nuo problemos – nuo sudėtingo 

sugalvoto sisteminio požiūrio, iš viršaus, pagal sumanytą išankstinę teorinę – hipotetinę nuostatą. Kitas 

žingsnis – konkretaus hipotezę atmetančio bandymo planavimas. Manoma, kad vertinga tik ta hipote-

zė, kurią galima bandymu atmesti (falsifikuoti). Bandymais nustatyti duomenys ir faktai nagrinėjami 

taikant logikos dėsnius. Remiantis jais, koreguojama duomenų analizė bei apibendrinimai, keičiamos 

hipotezės. Taip studijuojantysis susipažįsta su teorine pažinimo ir mokslinės kūrybos samprata. Taip 

formuojama sava teorinio mąstymo sistema. Tai kuriamasis (konstruktyvusis) mokymasis, o mokymo 

metodas vadinamas „konstruktyviąja edukologija“. Tiesa, šis metodas yra subjektyvus dėl pasirenka-

mo teorinio požiūrio. Tačiau, turint lakią kūrybinę fantaziją, greičiau galima atrasti faktus jungiančių 

loginių ryšių sistemą, pastebėti priežastingumus ir prieštaravimus.  

Tenka pripažinti, kad tyrėjų bandymų, eksperimentų duomenys dažnai pateikiami remiantis taip 

pat subjektyviu požiūriu. Nemažai eksperimento duomenų atmetami kaip artefaktai (eksperimento 

klaidos), kai iš tikrųjų jie yra dar nežinomo mokslui svarbaus reiškinio išdava. Matoma tai, kas norima 

matyti.  
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Dedukcinė pažinimo sistema patikrina faktus savu loginės sistemos požiūriu ir faktų reikšmę įver-

tina kitaip. Gana dažnai kitoks vertinimas ir paskatina keisti sampratą, kuri ir būna naujo mokslinio 

pažinimo impulsas, prasidedantis virsmu – moksline revoliucija. Tai 20 a. antrosios pusės filosofų, 

mokslo metodologų Karlo R. Poperio (Karl Raimund Popper) neopozityvistinės bei Tomo Kuno (To-

mas Kuhn) mokslo revoliucijų sukurtos sampratos, vis daugiau taikomos gyvosios gamtos ir visuome-

nės mokslams. Pradėta plačiai kalbėti apie naujų mokslo idėjų atsiradimo priežastis ir kelius – para-

digmas. 

Paradigma (gr. παραδειγµα – pavyzdys) – tai tam tikras požiūris, mąstymo modelis, subjektyvi 

aiškinimo schema, padedanti suprasti ir aiškinti vyksmus. Paradigminės nuostatos lemia mokslo žurna-

le spausdinamų straipsnių atitikimą žurnalo paradigmai. Galima teigti, kad visi žurnalai atspindi tam 

tikrą mokslo paradigmą. T. Kunas taip aiškina būdingus paradigmos kitimo elementus: 

• kitaip mąstoma aiškinant naujus klausimus; 

• gali būti atrandamas tam tikras naujas principas (nauja hipotezė, aksioma), kuris visada gyva-

vo, tačiau nebuvo žinomas (nebuvo suformuluotas); 

• naujos paradigmos neįmanoma priimti, jeigu neatsisakoma senosios; 

• naujos paradigmos visada susilaukia priešiškumo.  

Pavyzdžiui, neurostruktūrų veiklos samprata kito istoriškai, pagal to meto visuomenės mąstymą, 

ypač pagal naudojamas technologijas. Dekarto laikais, kai žmogaus gyvenime vyravo hidrotechnologi-

jos, net pats Rene Dekartas aiškino, kad aplinkos poveikiai (atspindžiai) akių tinklainėse paverčiami 

skysčiais, kurie nervais suteka į smegenų skilvelius, o ten yra atminties saugyklos. Vėliau, atsiradus 

telegrafui, nervai buvo aiškinami kaip ryšio linijų kabeliai, o atskiros neuroanatominės struktūros – 

neurobranduoliai, kaip telegrafinės-telefoninės stotys. Dar vėliau, atsiradus kompiuteriams, dar ir šian-

dien gyvūno ir žmogaus veikla be didesnių svarstymų tapatinama su kompiuteriu. Paskelbus hologra-

finių technologijų galimybes, įžiūrėta, kad smegenys informaciją perdirba ir kvaziholografiniais (tarsi-

holografiniais) principais. 

Šiandien, kai į mokslinio pažinimo teoretikų dėmesį patenka CHAOSO koncepcija, pradedamos 

įžvelgti ir šio principo galimybės aiškinant nesuprantamus smegenų veiklos reiškinius, ypač aplinkos 

poveikių atspindžių, šiltakraujų gyvūnų ir žmogaus smegenyse fenomenalias užrašymo į atmintį ir at-

kūrimo galimybes. 

Visi šie aiškinimai yra akivaizdus subjektyvizmas. Bet tenka pastebėti, jog kiekvienas požiūris 

įneša kažkiek tiesos, o vėlesni vis labiau ir labiau artina prie tikrosios tiesos, kurios, kaip teigia moks-

las, iki galo ir nepasieksime. Visada išliks tam tikra paklaida, bet ji visą laiką, kol žmogus tyrinės ir 

aiškinsis, mažės, o žmogus vis mažiau klys. 
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1.7 pav. Neopozityvistinė mokslinių tyrimų metodologijos schema (sudaryta pagal K. Poperį ir 
G. Ivanickį) 

Neopozityvistinė gamtos mokslinio pažinimo schema pateikiama 1.7 pav. Atsižvelgiant į ją, 

mokslo pažinimo esmė – ne duomenų nustatymas, bet teorijų, grindžiamų hipotezėmis, aiškinančiomis 

gamtą, kūrimas. Mokslo kūrybos vyksmas suprantamas kaip hipotezių iškėlimas ir jų atmetimas (falsi-

fikavimas) bandymais nustatytais duomenimis, vėliau naujų hipotezių iškėlimas ir atmetimas. Vertin-

gomis laikomos tos hipotezės, kurios numato būsimuosius naujus faktus ir gali būti bandymais, atmes-

tos t. y. falsifikuotos. Tik tokios hipotezės skatina teorijas tobulėti ir kartu ieškoti naujų, tikslesnių pa-

aiškinimų, naujų  idėjų. Taip artėjama prie vis geresnio ir tikslesnio teorinio paaiškinimo, t.y. geresnės 

teorijos.  

Bandymų duomenys, atitinkantys (verifikuojantys) hipotezę – teoriją, moksliniu nepozityvistiniu 

požiūriu yra menkaverčiai, nes nekelia poreikio ieškoti naujovių, naujų hipotezių, o kartu naujų faktų. 

Teigiama, kad hipotezė gali būti tik atmetama (falsifikuojama) ar verifikuojama, bet niekada negali 

būti įrodyta! Teigiama, kad bandymų duomenys neturi didelės įtakos hipotezių kūrimui. Pripažįstama, 

kad idėjų ir hipotezių kūryba yra subjektyvi tam tikrų asmenybių kūrybinė savybė. Todėl mokslinei 

kūrybai ypač svarbi vaizduotė. Vertingiausia sumanyta hipotezė laikytina ta, kuri bandymų keliu gali 

būti atmetama, reikalauja iš esmės keisti teoriją. Tai ir yra mokslinių revoliucijų – perversmų esmė. 

Toks mokslinio tyrimo vyksmas yra nuolatinis objektyvios tikrovės lyginimas su teoriniais (vir-

tualiais) modeliais. Neopozityvistinis mokslinis tyrimas suprantamas kaip nepabaigiamas cikliškas 

vyksmas per naujų hipotezių kūrimą nuolat tobulinant modelius – hipotezes, teorijas, atmetant juos 

bandymais. Modelio neatitikimas tikrovės, prieštaravimai skatina keisti analizę ir sintezę arba parengti 

ir atlikti kontrolinius bandymus. Kontroliniai bandymai, kaip ir visi bandymai, klausimai keliami gam-
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tai. Neopozityvistiniu požiūriu bandymai atliekami tik labai pagrįstais atvejais, aišku, naudojant ban-

dymo planavimo procedūras. Bandymų rezultatai pagrindžia faktus, kurie vartojami hipotetinių mode-

lių kūrybos laisvei riboti. Šis uždaras ir cikliškas mokslinės tiesos ieškojimo vyksmas šiuo metu lai-

komas gamtos, ypač sudėtingos – gyvosios gamtos, žmogaus ir visuomenės pačiu veiksmingiausiu 

mokslinio pažinimo keliu. 

Mokslinės tiesos ieškojimo metodologinei slinkčiai nuo pozityvistinių bandymų į nepozityvistinį – 

teorinį modeliavimą, reikia ir specialių modeliavimo priemonių. Tradiciniai teorinio tyrimo metodai 

labai sėkmingai taikomi fizikoje ir fizikochemijoje buvo matematika. Daugiausia – tai tiesiniai mate-

matikos modeliai. Gyvajai gamtai aiškinti tiesiniai matematikos modeliai veiksmingi tik išimties atve-

jais. Bendrieji gyvosios gamtos matematiniai modeliai – tai labai sudėtingos netiesinės daugiakompo-

nentės dinaminių lygčių sistemos, susijusios daugeliu netiesinių grįžtamųjų ryšių. Tai sudėtingos ma-

tematinės sistemos, kurioms tirti būtina pritaikyti chaoso, katastrofų ir kitokių sudėtingų sistemų tyri-

mo matematika bei kompiuterijos metodus. Įprasti matematikos metodai yra mažai veiksmingi. Tačiau 

kompiuterija yra nepamainomas biosistemų tyrimo metodas įrodant (verifikuojant), atmetant (falsifi-

kuojant) ir tikslinant hipotezes (teorijas). 

Modernus mokslinis tyrimas neįmanomas be naujų informacinių technologijų, kompiuterinių 

priemonių. Neopozityvistiniu požiūriu kompiuteris mokslinio tyrimo metu turi vykdyti bandymo, pa-

gal programą, patalpintą jo atmintyje, sumanymą. Jutikliais (receptoriais), prijungtais prie tiriamojo, 

nustato reakcijos duomenis ir juos nagrinėja; atlieka visus kiekybinius vertinimus, dokumentuoja ban-

dymą; pagal programą stebi bandymo eigą ir siunčia duomenis tyrėjui – stebėtojui apie bandymo eigą 

bei jo nukrypimus nuo programos. Nukrypimo atvejais teikia tyrėjui rekomendacijas dėl bandymo ei-

gos keitimo. Tyrinėtojui paliekama tik eigos kontrolė ir sprendimas neįprastomis aplinkybėmis. Visa 

veikla gali būti visiškai programuota ir įgyvendinta kompiuteriniu valdymu. Taip atrodo dabartinis vi-

siškai automatizuotas bandymas, vykdomas 1.7 pav. schemos dvasioje. 

Tyrėjui, neurobiofizikui, lieka pagrindinis – kūrybinis, jokiam kompiuteriui ar kompiuterio pro-

gramai neįmanomas žingsnis – naujų hipotezių kūrimas ir bandymo sumanymo sudarymas. Be to, šiuo 

metu be interneto ir kompiuterijos metodų, be BIOINFORMATIKOS (siaurąja prasme) ar kitokių in-

formacinių technologinių priemonių jau neįmanoma atlikti bandymų, daugelio biologinių, o tuo labiau 

neurobiologinių tyrimų duomenų nagrinėti ir derinti. 

Neopozityvistiškai vertinant mokslinio pažinimo vyksmą apskritai, taip pat reikia neopozityvistiš-

kai vertinti ir biologijos, ir juo labiau neurologijos mokslo raidą. Šiuo atveju pirmasis ir svarbiausias 

žingsnis, kurį tenka atlikti tyrėjui – pasirinkti požiūrį – hipotetinę nuostatą, pasirinkti paradigmą. 

Kiekvienos nuostatos atstovai pasirenka atitinkamą tyrimų metodologiją. Tradicinė neuropsichologija 

apima stebėjimus, patologinių atvejų tyrimus ir jų apibendrinimus. Neurofiziologija apima daug sudė-

tingų ir aktyvių bandymų (eksperimentų) bei aukšto lygio statistinės analizės metodus. 
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Neuroinformatika grindžiama savitais kibernetikos informaciniais metodais, tam tikro naujo mąs-

tymo požiūriu. Ji kyla iš sampratos, kad gyvoji gamta per visą evoliucijos procesą yra įgijusi visiškai 

naujų savybių, kurių nėra ir negali būti natūralioje negyvojoje gamtoje. Šios naujos informacinės sa-

vybės labiausiai išvystytos nervų posistemiuose, ypač smegenų žievės struktūrų. Tai tam tikras neuro-

kibernetinis – dualistinis požiūris. Jis, aiškinant gyvąjį pasaulį, suderina materialiųjų ir nematerialiųjų 

vyksmų sambūvį, kaip uždarojo kodavimo-dekodavimo principais funkcionuojantį organizmą – orga-

nizuotą sistemą. Todėl neuroinformatika neurobiologinių (neuroanatominių, neuromorfologinių, 

neurofiziologinių), neuropsichloginių eksperimentinių tyrimų duomenis vertina kaip žinias, žaliavą, 

kurie būtų lyg ekspertinė atrama vertinant teoriškai konstruotas modelines neurotinklų sistemas, 

kuriomis bandoma išsiaiškinti neurostruktūrų funkcinės organizacijos ir veiklos principus. 
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2. NEUROBIOLOGIJOS ir NEUROPSICHOLOGIJOS PAGRINDAI 

 

 

Neuroinformatikos ištakos prasideda nuo neurobiologi-

nių tyrimo duomenų, kurie neatsiejamai susiję su žmogaus 

elgsena – psichologija, gyvūnų – zoopsichologija. Pradžioje 

neurologiniai ir psichologiniai pastebėjimai bei tyrimai bu-

vo neatskiriami, todėl vadintini neurobiopsichologija. Pir-

mieji neuropsichologiniai tyrimai buvo glaudžiai susiję su 

medicinos praktika, todėl ir šiandien mokslo klasifikacijoje 

neurobiologiniai mokslai priskiriami ne biologijos ar psi-

chologijos, bet medicinos (B 007) mokslams. 

 
 
 
 
 

 
BIOMEDICINOS MOKSLAI (B 000) 
Medicina (žmogus ir stuburiniai) (B007) 
………………………………………………. 
B440 Žmogaus anatomija ir morfologija  
*** Gyvūnų anatomija ir morfologija: žr. B340 
B450 Žmogaus raida, teratologija, ontogenezė, embriologija  
*** Gyvūnų raida, augimas, teratologija, ontogenezė, embriologija: žr. B350 
...................................................................................................................... 
B470 Fiziologija  
*** Neurofiziologija: žr. B640 
.................................................................... 
B580 Skeletas, raumenų sistema, reumatologija, judėjimas  
............................................................................. 
B640 Neurologija, neuropsichologija, neurofiziologija  
*** Neurolingvistika: žr. H361 
B650 Psichiatrija, klinikinė (medicininė) psichologija, psichosomatika 
 

Gyvūnų neurostruktūrų mokslinių tyrimų duomenys, kuriais remiantis galima suprasti nervinio 

posistemio informacinę veiklą, neuroinformacinių technologijų funkcinę organizaciją, yra: 

• neuroanatominiai, ypač neuromorfologiniai tyrimai; 

• neuropsichologiniai pastebėjimai; 

• neurofiziologinių eksperimentų rezultatai; 

• neurokibernetiniai modeliavimai. 

Daugybė neurofiziologinių, neurocheminių tyrimų, kurie šiandien, molekulinės biologijos domi-

navimo epochoje, skirti atskirų komponenčių fizikocheminiams mechanizmams suprasti, bent kol kas 

Santjagas Ramonas y Kachalas 
Santiago Ramon y Cajal (1852–1934) 
Moderniųjų neuromokslų pagrindėjas.  

Nobelio premija 1906 m. 
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gožia neuroinformacinius ir mažai teikia informacijos apie funkcinę nervų struktūrų veiklą. Tuo tarpu 

gyvūnų nervų posistemis yra ta fenomenali gamtos sukurta informacinė technologija, kuri radikaliai 

lemia ne tik gyvūnijos, bet ir žmogaus adaptyvumą – gebėjimą kuo greičiau ir efektyviau prisiderinti 

prie pakitusių aplinkos sąlygų norint išlikti ir klestėti. O mes jos veiklos principų, galima teigti, visiš-

kai nesuprantame. Kaip nesuprantame ir neurostruktūrų pagrindinės vertybės – informacijos (neuroin-

formacijos), kuri valdo, dėl kurios šią struktūrą gamta sukūrė, esmės. Nervų posistemio pažinimas bū-

tinas, norint suprasti gyvūniją ir žmogų, tobulinant mediciną. Nervų posistemis yra organas, kuris pa-

lyginus nesunkai prieinamas eksperimentiniams tyrimams ir kuris gali būti vertingu prototipu visai ki-

tokių, radikaliai keičiančių mūsų gyvenimą technologijų – neurokompiuterių kūrimui. 

2.1. Neurobiopsichologijos ištakos 

Kur yra žmogaus sielos buveinė – širdis ar smegenys? Ar turi sielą gyvuliai ir kitos gyvosios bū-

tybės? Kas yra siela ir psichiniai – dvasiniai vyksmai? Kas juos valdo, kur sėdi jų „valdytojas“ ir kas 

atsitinka su siela-dvasia, kai žmogus miršta? 

 
2.1 pav. Alberto Didžiojo (Albertus Magnus, 1193/1206 – 1280) laikų piešinys, aiškinantis sme-
genų veiklą  

Tokie klausimai smalsiems žmonėms, ypač mokslininkams, neduoda ramybės nuo pat žmogaus 

atsiradimo iki dabar. Šiandien, remiantis kibernetikos ir neurokibernetikos, informatikos, bioinforma-

tikos ir neuroinformatikos mokslais, galima teigti, kad visa tai aukšto lygmens informacijos vyksmų, 

kurių mokslas dar nesupranta, pasekmė. Tačiau neabejojama, kad juos vykdo nervų posistemis, sme-

genys. Nors nemažai žmonių dar ir šiandien dvasių, kurios mus valdo, buveinės ieško kosmose, „die-

vuose“, į Žemę atskrendančiuose homonoiduose ir kt. 
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Idealizmo pagrindėjas Platonas teigė, kad tikrai (realiai) egzistuoja tik dvasinis, sielos pasaulis, o 

materialusis yra fikcija. Jo mokinys dualistas Aristotelis, kuris Platono dvasinį pasaulį papildė dar ir 

materialiuoju, negalėjo nuspręsti, kuris organas – širdis ar smegenys – yra svarbesnis, kuriame iš šių 

dviejų besivaržančių organų  yra sielos buveinė. Dar 17 a. Šekspyras rašė: „...Sakyki, kur minčių 

pradžia? Galva, širdis – kuri gyvybę dovanoja?..“ Manyta, kad trijų rūšių dvasios: augalų, gyvūnų ir 

žmogaus, gyvena tam tikruose organuose: augalų dvasia, kurios funkcijos yra aptarnauti maitinimąsi, 

glūdi žemiausiai – dubens ir pilvo lygyje; gyvūnų dvasia, atsakinga už kūno šilumą – aukščiau, 

krūtinės lygyje; o aukščiausioji dvasia, atsakinga už protavimą – aukščiausiame lygyje, galvoje. Vėliau 

šios trys dvasios buvo sujungtos į besitransformuojančią dvasinių metamorfozių grandinę, nurodant jų 

kilmės vietas: augalinė virškinimo dvasia atsiradusi kepenyse, po to įkvepiamo oro veikiama tampa 

gyvūnų savybe ir persikelia į širdį, o keliaudama dar toliau, kaukolėje pasiekia aukščiausią tobulumo 

lygį ir virsta „gyvūnų“ dvasia (psiche), kuri ir tarnauja smegenų veiklai.  

 
2.2 pav. Viduramžių graviūra vaizduojanti Galeno apie smegenų veiklos sampratą 

Panašus aiškinimas vyravo dar ir Alberto Didžiojo (Albertus Magnus, 1193/1206–1280) laikais, 

tik jau visi trys „dvasių“ lygmenys buvo perkelti į smegenis, sutapatinami su trimis smegenų skilve-

liais (2.1 pav). Nes jau žymusis Romos laikų graikų gydytojas Galenas (gr.: Γαληνός, Galēnos; lot.: 

Claudius Galenus; 129 – 200/216 p.m.e.), fiziologinius reiškinius aiškindamas hidraulikos analogijo-

mis, atkreipė dėmesį į trijų skyrių smegenų skilvelius, užpildytus skysčiu (2.2 pav.). Pagal Galeną, ap-

linkos poveikiai, priimti įvairių receptorių, surenkami, siunčiami į priekinius smegenis, kur jie perdir-

bami į „bendrąjį jausmą“ – sensus communis. 

Sielos ir dvasios materialioji paieška prasidėjo nuo smegenų anatominių tyrimų. Kadangi vidu-

ramžiais žmones skrosti bažnyčia draudė, grėsė inkvizicijos teismas, tai tik smalsūs, drąsūs ir ryžtingi 

tai bandė daryti slapta. Vienas pirmųjų, pateikęs žmogaus smegenų pjūvį su įsivaizduojamu funkcinės 

veiklos vaizdiniu, buvo žymusis to meto menininkas, inžinierius, gamtos ir žmogaus tyrinėtojas Leo-

nardas da Vinčis (Leonardo di ser Piero da Vinci, 1452 – 1519). Šiandien žinomi 27 jo piešiniai su 

komentarais apie žmogaus galvos, stuburo smegenis ir nervus. Žymiausias jo neuroanatominis piešinys 

yra galvos smegenų piūvis su trijų skilvelių veiklos aiškinimu (2.3 pav.). Iki jo ir Vezalijaus (Andreas 
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Vesalius, 1514–1564) laikų vietoje žmogaus smegenų buvo rodomi ir aiškinami avies smegenys (2.3 

pav.) 

 
2.3 pav. Avies smegenys, kurie viduramžiais buvo rodomi kaip žmogaus, ir pirmasis žinomas 
žmogaus galvos smegenų piūvio Leonardo da Vinči piešinys su jo pastabomis 

Vezalijus pateikė žmogaus smegenų anatominius vaizdus, pradėjo ne tik mokslinius žmogaus 

anatomijos ir neuroanatomijos tyrimus, padėjo šių mokslų pagrindus, bet organizavo žmogaus anato-

mijos mokymus – įkūrė žmogaus skrodimų bei žmogaus anatomijos demonstravimo teatrą (2.4 pav.). 

 
2.4 pav. Žmogaus smegenų vaizdas, paskelbtas Vezalijaus 1543 m. 

Dar ir Dekarto (Rene Descartes, 1596–1650) laikais smegenų veiklos aiškinimas buvo susietas 

su skilvelių svarba. Tai akivaizdžiai rodo to laikmečio Dekarto knygose pateikiami piešiniai (2.5 pav.). 
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2.5 pav. Renė Dekartas (1596–1650). Dualistinės smegenų ir sąmonės atspindėjimo (reflection) 
smegenyse, gyvojoje gamtoje, teorijos pradininkas 

Renė Dekartas, lotyniškai vardijamas kaip Renualdas Kartezijus, pirmojoje 17 a. pusėje publikavo 

„Traktatą apie žmogų“. Jame pateikė hipotetinius teorinius aiškinimus apie raumens susitraukimą, „re-

flekso“ lanką, regėjimą, nervų sistemos bei smegenų veikimo mechanizmus. Jis sukūrė ir pritaikė me-

chanicistinį požiūrį biologijos ir neurobiologijos vyksmams. Jam priklauso plačiai žinomas filosofinis 

posakis, apibūdinantis aukščiau minėtą dualistinį mąstymo ir materijos (smegenų) požiūrį: „Mintis – 

tai ne materija. Materija – tai ne mintis.“ Tai jis yra atspindėjimo teorijos pradininkas, pradėjęs aiškinti 

„atspindėjimo sielas bei dvasias“ ir jų reakcijas, iki šiol vadinamas refleksais. Dekarto smegenų veik-

los schema vaizduoja to laikmečio aplinkos atspindžio smegenyse sampratą, grįžtamąjį valdantįjį po-

veikį ir smegenų atminties hidraulinės skilvelių veiklos bei kankorėžinės liaukos svarbą. Pagal Dekar-

tą, išorinės aplinkos atspindžiai, pavyzdžiui, akių tinklainėse, paverčiami skystomis „dvasiomis“, ku-

rios nervais, apkabinusiais skilvelius, sutekinamos į skilvelius. Atitinkamiems dirgikliams sužadinus 

skilveliuose atitinkamas atspindžių „dvasias“, jos sužadina smegenų „strateginiame“ centre esančią 

kankorėžinę liauką, o tos sužadintos „dvasios“ reikiamu būdu valdo rankos raumenų judesius.  

Dekartą galima laikyti tikruoju sisteminės ir dedukcinės neuroinformatikos pradininku, kurio 

„dvasinių atspindžių“ (reflections) idėjos padėjo pamatus informacinio kodavimo ir dekodavimo nervų 
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posistemyje atsiradimui. Tai, ką Dekartas vadino „dvasiomis“, šiandien mes vadiname informacija, 

kuri valdo. 

19 a. pirmojoje pusėje, siekiant suprasti funkcinę smegenų veiklą, pagrindinis dėmesys buvo 

skiriamas didiesiems smegenų pusrutuliams. Neuroanatomas ir fiziologas Francas J. Galis (Franz 

Joseph Gall, 1758–1828) smegenų didžiųjų pusrutulių paviršiaus lokalines zonas susiejo su gana 

konkrečiomis psichinėmis funkcijomis. 1800 m. jo sukurtais smegenų tyrimo kranioskopijos (lot. 

cranium – smegeninė, lot. scopos – matymas) metodais pagrįstą kraniologiją pasekėjas Johanas G. 

Špuriheimas (Johann Gaspar Spurzheim, 1776–1832) paskelbė kaip frenologijos koncepciją (lot. 

phrenos – protas), pagal kurią buvo ieškomos specifinės smegenų paviršiaus zonos, atsakingos už labai 

konkrečias psichines funkcijas. Buvo sudarinėjami šių smegenų paviršiaus zonų frenologiniai 

„žemėlapiai“. Pavyzdžiui, buvo nurodoma, kuri zona atsakinga už tėvų meilę vaikams, o kita – už 

vaikų meilę tėvams ir t.t. (2.6 pav.). 

 
2.6 pav. Frenologinės smegenų funkcinės veiklos paradigmą atstovaujantis mokslinio žurnalo vir-
šelis, kurio paveikslas vaizduoja paradigmos esmę 

Alternatyvią frenologinei neurostruktūrų funkcinės veiklos koncepciją beveik po 100 metų, 20 a. 

pradžioje, 1929 m. pateikė neuropsichologas Karlas S. Lešli (Karl Spenser Lashley, 1890– 1958). 

Atlikęs įvairiausius žiurkių smegenų pašalinimus ir pažeidimus ir ištyręs šių gyvūnų išsaugotus 

gebėjimus praeiti labirintu, atpažinti vaizdus, Lešlis suformulavo du smegenų dėsnius, kurie buvo 

visiška priešingybė frenologinei koncepcijai. Pirmas smegenų ekvipotencializmo dėsnis skelbė, kad 

išmokti gebėjimai yra smegenyse užfiksuoti išbarstytai po visą smegenų paviršių ir jokio funkcijų 

lokalizmo nėra (išskyrus sensorines zonas). Antrasis – smegenų masės reikšmės dėsnis teigė, kad 

smegenų išpjovimai ir pažeidimai funkcinių gebėjimų nepanaikina, tik sumažina gebėjimų tikslumą, ir 

tas pablogėjimas priklauso ne nuo pažeidimo vietos, bet nuo išpjauto smegenų paviršiaus ploto. 
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K. Lešlio skelbti smegenų dėsningumai buvo ignoruojami, nes tuo metu nebuvo žinomas joks 

fizinis vyksmas, reiškinys, principas, kuriuo būtų buvę galima paaiškinti tokias savybes. Lėšlio skelbtų 

smegenų savybių realumas paaiškėjo, kai buvo sukurta holografija. Apmaudu, kad niekas neatkrepė 

dėmesio į tai, jog K. Lešlis, aptardamas galimą fizikinį efekto apie išbarstytų savybių galimybę vėl 

atkurti pirminę būseną, kaip analogiją buvo nurodęs principą – bangų interferencinį vaizdą vandens 

paviršiuje. 

19 a. antrojoje pusėje, biologijoje suaktyvėjus gyvybės evoliuciniam aiškinimui, gyvūnų psichinė 

raida buvo siejama su nervų posistemio neuroanatomine raida. Herbertas Spenceris (Herbert Spencer, 

1820–1903), pasiremdamas bestuburių neuroanatominių tyrimų duomenimis, aiškino, kad neurostruk-

tūros kinta priklausomai nuo kintančių aplinkos sąlygų, kad papildomai atsiranda vis naujos ir naujos 

neurostruktūros, keičiančios ir organizmų elgseną. Ivanas Sečenovas (Ива́н Миха́йлович Се́ченов; 

1829–1905) Spencerio pastebėtus filogeninius neuroanatomijos ir elgsenos ryšius įžiūrėjo stuburiniuo-

se gyvūnuose. Atkreipė dėmesį į nervų struktūrų funkcinės organizacijos savybę – vėliau susiformavu-

sių aukštesniųjų nervų struktūrų funkcinį dominavimą bei nervų centrų slopinimąjį poveikį. 

Ryškiausi to laikmečio konceptualios nervų veiklos supratimo žingsniai padaryti nepriklausomai 

keturių tyrėjų: neuropatalogo J. H. Džeksono (John Hughlings Jackson, 1835–1911), neurofiziologo I. 

P. Pavlovo (Иван Петрович Павлов, 1849–1936), lyginamosios anatomijos tyrėjo L. Edingerio 

(Ludwig Edinger, 1855–1918) ir psichiatro Z. Froido (Sigismund Schlomo Freud, 1856–1939). Jie visi 

akcentavo, kad žemesnio evoliucinio lygmens nervų posistemio struktūros atsakingos už organizmo 

vidaus veiklą: 

• J. Džeksonas šias struktūras skirstė į žemiausio, vidurinio, aukščiausio lygmens ir suteikė joms 

tam tikras funkcijas. 

•  I. P. Pavlovas žemiausiajam lygmeniui priskyrė besąlyginių refleksų funkcijas, viduriniajam – 

sąlyginius refleksus, aukščiausiajam – antrąją signalinę sistemą (2.7 pav.) 

• L. Edingeris ir bendraminčiai išskyrė tris neuroanatomines lygmenų struktūras: aukščiausias 

lygmuo – smegenų didieji pusrutuliai, žemiausias – gumburas ir stuburo smegenys, o sensori-

niai kanalai su jų projekcinėmis dalimis – vidurinio lygmens nervų struktūros. 

• Z. Froidas žemiausio lygmens, stereotipinę elgseną simbolizavo kaip Јd, viduriniojo lyg-

mens – Aš, Ego, aukščiausiojo lygmens elgseną – Super Ego.Visus šiuos lygmenis galima 

apibendrinti: žemiausias lygmuo – genetiškai lemiamos, įgimtų stereotipinių reakcijų progra-

mos; viduriniojo lygmens – per gyvenimą įgytos adaptyvinės reakcijos, primityvus mokyma-

sis; aukščiausias lygmuo – gebėjimai abstraktiems vertinimams, įvairiems simboliniams api-

bendrinimams, mąstymui (2.7 pav.).  
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2.7 pav. I. Pavlovo sąlyginių refleksų ir Z. Froido Jd ir Ego koncepcijų grafiniai vaizdai. 

Džeksonas, Pavlovas, Edingeris ir Froidas neurosistemų veiklos, funkcinės organizacijos esmę 

bandė aiškinti iš filogenezės pozicijų, o embriologas Karlas E. von Beras (Karl Ernst von Baer, 1792–

1876), žiūrėdamas iš ontogenezes pozicijų, suformulavęs „progresyviosios diferenciacijos“ principą, 

pritaikė jį ir nervų struktūrų funkcinei veiklai aiškinti. 

Filogenetiniu požiūriu neuroideologai matė vadinamąją horizontaliosios neuroraidos planą – įvai-

rios neurostruktūros vystosi lygiagrečiai, tai embriologas K. von Beras įžiūrėjo vertikalųjį neuroraidos 

principą – iš centro į periferiją. Pagal jį, embrione pirmiausia formuojasi viduriniosios struktūros, o 

periferinės vėliau. 

Šiandien akivaizdu, kad smegenų veikloje pasireiškia ir tam tikras funkcijų lokalizmas, tik ne to-

kios konkrečios išraiškos, kaip teigė frenologai, bet stebimas ir Lešlio alokalizmas, kai stebimos aso-

ciatyvinių smegenų zonų savybės. 

Apibendrinant neurobiopsichologinių tyrimų ištakas, pagrindinį dėmesį skiriant stuburinių gyvūnų 

nervų struktūroms, galima daryti išvadą, kad nervų posistemyje pasireiškia (2.8 pav.): 

• sąveikaudamos specifinės ir nespecifinės neurostruktūros; 

• horizontaliosios ir vertikaliosios funkcinės ir struktūrinės organizacijos planai; 

• bent penki smegenų organizacijos lygmenys; 

• bent keturi funkcinės organizacijos cirkuliariniai planai. 
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2.8 pav. Horizontalūs, vertikalūs ir cirkuliarinai stuburinių gyvūnų nervų struktūrų funkcinės or-
ganizacijos planai 

 
2.9 pav. Smegenų žievės funkciniai ryšiai su periferiniais organais 

Išsamesni neurostruktūrų funkcinės paskirties tyrimai lėmė, kad būtų pradėti šiltakraujų, ypač žin-

duolių smegenų žievės (neocortex) tyrimai. Tyrimai parodė, kad nepaisant skirtingų požiūrių į smege-

nų funkcijas – frenologinio ir alokalistinio, vis dėlto buvo identifikuotos zonos, kurios funkciškai yra 
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susijusios su atatinkamais jutimų organais ir asociatyvinės, kurioms aiškaus funkcinio priklausomumo 

rasti neįmanoma (2.9 pav.).  

Nustatyta, kad pakaušinės zonos atsakingos už regą (V), smilkininės – už klausą (A), viršūgalvi-

nės už kūno raumenų valdymą (W) ir kūno paviršiaus pojūčius (E). Tapo aišku, kad smegenų žievė yra 

organas, kuriame atsispindi aplinka, į kurią suplaukia informacija apie aplinkos poveikius, taip pat in-

formacija apie organizmo tų organų būseną, kurie atlieka tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, valdo rau-

menų posistemį.  

Taip pat buvo vertinama ir požievio struktūrų funkcinė paskirtis. Suprantant, kad smegenų 

žievė yra organas, gyvūnijos raidoje atsiradęs vėliausiai, ir yra perėmęs organizmo santykių su aplinka 

informacinių ryšių funkcijas arba jų dalį, visų nervų struktūrų apibendrintą tarpusavio ryšių sampratą 

galima pateikti 2.10 pav. schema. 
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2.10 pav. Sensorinių neurostruktūrų dviejų lygiagrečių struktūrų – specifinių ir nespecifinių – 
funkcinio surištumo schema. 

Kaip rašyta, ji sudaryta iš dviejų lygiagrečių neuroinformacinių kanalų – specifinių ir nespecifinių. 

Kiekvienas kanalas turi bent kelis vertikaliosios organizacijos lygmenis. Aplinka, jos poveikiai, atsi-

spindėję atitinkamuose jutimo organuose, priimti (išmatuoti) receptorių, tapę sensoriniais signalais, 

keliauja į sensorinių kelių branduolius, o iš ten – į specifinius gumburo sensorinius branduolius ir į ne-

specifinius – asociatyvinius gumburo branduolius. Tarp specifinių ir nespecifinių branduolių yra abi-
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pusiai nerviniai ryšiai. Toliau sensoriniai signalai iš gumburo branduolių keliauja į atitinkamas senso-

rines ir asociatyvines smegenų žievės dalis. Daugeliui tarpstruktūrinių ryšių būdingas abipusis grįžta-

mumas. 

Dviejų lygiagrečių kanalų funkcinės organizacijos principas matomas ir vegetacinio nervų posis-

temio funkcinėje struktūroje. Ji atsakinga už organizmo vidinių organų valdymą. Tai simpatinis ir pa-

rasimpatinis posistemiai, kurių vienas organų veiklą aktyvina (simpatinis), kitas slopina (parasimpati-

nis) (2.11 pav.). 
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2.11 pav. Vegetacinių neurostruktūrų – simpatinės ir parasimpatinės – funkcinė organizacija 

Vėliau, atliekant atskirų neurostruktūrų tyrimus, dėmesys buvo sutelkiamas neuronams ir tarpneu-

roniniams ryšiams, buvo plėtojama konjungtyvystinė neuroinformacinės veiklos koncepcija (paradig-

ma). 

2.2. Konjunktyvistinės neurostruktūrų funkcinės organizacijos paradigmos kilmė 

Lemiamas žingsnis nervinės veiklos neuroinformaciniam požiūriui formuotis buvo padarytas, kai 

buvo žengta gyvybės ląstelinės organizacijos paradigmos link. Histologas Kamilo Goldžis (Camillo 

Golgi, 1843–1926), sukūręs audinių dažymo metodikas, kuriomis galima labiau išryškinti tai vienas, 

tai kitas neurostruktūras, akivaizdžiai įrodė ląstelinę – neuroninę nervų struktūrų organizaciją. Parodė 

stambiuosius neuronus su ataugomis – kolateralėmis ir smulkius – tarpinius neuronus su trumpomis 

ataugomis – aksonais (2.12 pav.). Santjagas Ramonas y Kachalas (Santiago Ramon y Cajal,1852– 

1934) histologiniais metodais įrodė tarpstruktūrinius neuronų ryšius, pateikė visą pluoštą smegenų 

struktūrų neuroninės organizacijos neuromorfologinių piešininių - nuotraukų. 1891–1905 m. jis pa-
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skelbė paukščių smegenų, smegenėlių neuroninės organizacijos, stuburinių akies tinklainės ir smegenų 

žievės bei kitų gyvūnų įvairių neurostruktūrų neuromorfologines nuotraukas (2.13 pav.). 1906 m. už 

neuromorfologinius tyrimus abiem skirta Nobelio premija. 

 
2.12 pav. Hipokampo neuroninės organizacijos morfologinis piešinys, padarytas Kamilo Goldžio 

 
2.13 pav. Griaužiko neuroninių ryšių tarp gumburo ir smegenų žievės branduolių neuromorfolo-
ginis piešinys. Matomi abipusiai grįžtamieji ryšiai. Ramono y Kachalo neuropiešinys 

Neuroanatominiai ir neuromorfologiniai tyrimai išryškino organizmų neurostruktūrų hierarchinę 

įvairių lygmenų organizaciją: organizmas (žmogus), organas (smegenys), audinys (nervinis tinklas), 

ląstelė (neuronas) (2.14 pav.). Tyrinėjant nervų struktūras, randama net kelių lygmenų neurostruktūrų 

hierarchija. 
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ORGANIZMAS        ORGANAS                           AUDINYS                    LĄSTELĖ  
ŽMOGUS                 SMEGENYS                 NEURONŲ TINKLAS       NEURONAS  

2.14 pav. Neurostruktūrų hierarchinė organizacija 

Pagrindiniai gyvūnų tipų ir potipių atstovai, atkreipę neuroinformatikos dėmesį tam tikra savo 

neurostruktūros konstrukcija, yra: pinčių, duobagyvių – difūzinio tinklo; bestuburių (kirmėlių, molius-

kų ir nariuotakojų) – gangline arba gangline-grandinine; labiausiai būdinga stuburiniams – bilateraliąja 

(2.15 pav.). 

Tenka pastebėti, kad bilateralioji neurostruktūrų organizacija būdinga ne tik stuburiniams, bet ir 

kirmėlėms, moliuskams ir nariuotakojams. Be duobagyviams būdingos asimetrinės difūzinės struktūri-

nės organizacijos, daugeliui kitų jūrinių gyvūnų būdingos ir radiališkai organizuotos neurostruktūros. 

Vienas neuroinformatikos tikslų – rasti ryšius tarp nervų struktūrų organizacijos, gyvūno ir žmo-

gaus elgsenos bei psichinių reiškinių. Todėl labiausia domina stuburinių, šiltakraujų, žinduolių, ypač 

žmogaus, neuroanatominė konstrukcija. Manoma, kad žmogaus nervų posistemio konstrukcijoje gam-

tos techologinė evoliucija atrinko ir sudėjo pačius geriausius informacinių biotechnologijų atradimus 

bei išradimus, pritaikytus funkcionuoti mūsų laikmečio Žemės sąlygoms. 
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2.15 pav. Būdingiausios įvairių gyvūnijos tipų neuroanatominės konstrukcijos: a) difūzinė tinkli-
nė, b) grandininė, c) ganglinė, d) bilateralioji 

K. Goldžio ir Ramono y Kachalo neuromorfologiniai tyrimai parodė, kad nervų struktūrų funkci-

nės organizacijos ir veiklos esmė slypi neuroniniuose ryšiuose. Taip atsirado konjuktyvistinės neuroin-

formacinės paradigmos pradžia. Ją plėtojo eilė teoretikų, pradėję kurti teorines neurotinklų schemas, 

ieškoti tarpneuroninių ryšių funkcinės prasmės. Ryškiausi 20 a. pradžios tokių teorinių schemų autoriui 

buvo neurotinkų modeliuotojai R. Lorente de No, S. A. Kubie, S. W. Ransonas, J. C. Hinsonas. To 

laikmečio neuronų tinklų scheminiai piešiniai pateikiami 2.16 pav. Pagal juos buvo analizuojamos ati-

tinkamų neurostruktūrų funkcijų galimybės konceptualiai, be matematikos.  
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2.16 pav. 20 a. pradžios stuburo smegenų veiklos aiškinimas neuronų tinklų ryšiais 

Taip prasidėjo neuronų tinklų esminės veiklos – funkcinės informacinės veiklos tyrimai – mūsų 

laikmečio neuroinformatika. 

2.3. Neuronų morfologija 

Neuromorfologijos klasikai paliko didžiulę mokslinę vertybę – ne tik metodus, kaip tirti neuronus 

ir jų ryšius, bet ir įvairiausių neurostruktūrų neuronų bei tarpneuroninių ryšių vaizdinius. Vienas ver-

tingiausių palikimų, svarbiausios neurostruktūros – žinduolių smegenų žievės (neocortex) neuromorfo-

loginė organizacija (2.17 pav.).  

Neuromorfologiniais tyrimais nustatyta, kad smegenų struktūros yra neuronų tinklai, organizuoti 

sluoksniškai. Vienuose sluoksniuose vyrauja neuronai, kituose – tarpneuroninių ryšių – aksonų sluoks-

niai. Smegenų žievėje randama nuo šešių iki septynių neurosluoksnių. Kai kurie sluoksniai dar skirs-

tomi į tris ar keturis posluoksnius. Be to, sluoksniuose stebimos ir vertikaliųjų ryšių struktūros, jun-

giančios ne tik sluoksnius vertikaliaisiais tarpsluoksniniais ryšiais, bet ir horizontaliuoju aksonų šako-

jimusi.  
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2.17 pav. Smegenų žievės neuronų ir tarpneuroninių ryšių morfologinis vaizdas 
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2.18 pav. Neuronų morfologinės formos įvairovė 

Neuromorfologiniai atskirų neuronų tyrimai pagal išorinę morfologinę formą mato keletą skirtingų 

neuronų grupių (2.18 pav.). Bendriausia visų neuronų morfologinė savybė – viena signalinė išėja (iš-

ėjimas) – viena aksoninė atauga su ataugomis – kolateralėmis, ir galimas net didžiulis galūnių šakoji-

masis, galūnėlėmis besibaigiančiomis sinapsiniais kontaktais ant kitų neuronų. O neuronų kūnai (so-

mos), turintys labai įvairią geometriją – nuo paprastų ovalinių formų iki žvaigždinių, piramidinių ir 

labai besišakojančių ataugų – dendritų, ant kurių baigiasi daugybė kitų neuronų sinapsinių kontaktų. 
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Neuromorfologai suskaičiuoja dešimtis tūkstančių sinapsių ant vieno neurono. Pastebimos 

grįžtamosios aksonų kolateralės, kurios turi kontaktus ant savo paties neurono kūno. Dendritų įvairovę, 

manoma, sąlygoja neuronų tinklo ryšių biotechnologinės problemos. Kuo daugiau sinapsinių kontaktų, 

tuo labiau šakotas turi būti neuronas. Labiausiai morfologiškai ir fiziologiškai ištirtas motoneuronas, 

valdantis raumenų ląstelių veiklą. Ypatingą dėmesį atkreipia smegenų žievės piramidiniai neuronai, 

ant kurių dendritų randama didelio tankio spygliukinių sinapsių (2.19 pav.). Manoma, kad spygliukinių 

sinapsių tankis, kuris didėja gyvūno gyvenimo laikotarpiu, susijęs su gyvūno informacijos kaupimu – 

atmintimi. 

 
2.19 pav. Smegenų žievės piramidiniai neuronai ir sinapsinių kontaktų spygliukai ant dendritų 

Neuromorfologai, tyrinėjantys nervų struktūras ir bandantys išsiaiškinti funkcinę organizaciją, pa-

teikia apibendrintas schemas, kuriomis bandoma suprasti neuroinformacinius vyksmus. Būdingas pa-

vyzdys – neuromorfologės E. G. Školnik-Jaros žinduolių regėjimo analizatoriaus neuromorfologinė 

funkcinė organizacija (2.20 pav.). 
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2.20 pav. Neuromorfologo (E. G. Školnik-Jaros) matoma žinduolių regos analizatoriaus neurotin-
klinė organizacija 

Kur kas išsamiau bando aiškinti nervų struktūros – smegenų žievės neuronų tinklų funkcinę orga-

nizaciją fiziologai ir funkcinę neuronų organizaciją tiriantys neuromorfologai. Pavyzdžiui, etologiniu 

požiūriu smegenų žievės sensorinių (regos ir klausos) zonų neuroninę organizaciją bei tarpusavio sąry-

šius tiriantis neurofiziologas I. S. Beritašvilis pateikia neurotinklų schemą, kuria subjektyviuosius po-

jūčius – regą ir klausą susieja su neocortex‘o sensorinių zonų IV sluoksnio tam tikros geometrijos 

žvaigždiniais neuronais (2.21 pav.). O regos ir klausos ryšį aiškina per asociatyvinių zonų neurotinklą. 
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2.21 pav. Žinduolių smegenų žievės, regos (vis) ir klausos (aud) analizatorių tarpneuroninių ryšių, 
pagal neuromorfologų duomenis interpretuota schema (I. S. Beritašvilis). Tarpe – asociatyvioji 
zonos  
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2.22 pav. Smegenų žievės neuroninių ryšių uždarojo kodavimo ir dekodavimo struktūra, hierar-
chiškai sujungianti sensorines, asociatyvines ir efektorines zonas. Sudaryta pagal neuromorfologi-
nių tyrimų duomenis (G. I. Poliakovas) 

Neurokibernetiniu, organizmo valdymo neuronų tinklais požiūriu, neuromorfologas G. I. Poliako-

vas pateikia aukščiausios neuroinformacinės organizacijos lygmeniu – smegenų žievės neuroninais 
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ryšiais komplekse su receptorinėmis – efektorinėmis struktūromis. Tai yra uždarojo kodavimo ir deko-

davimo dvasioje, į visą neuroinformacinę kilpą hierarchiškai sujungia sensorines, asociatyvines ir 

efektorines zonas (2.22 pav.).  
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a) Medūzos b) Bilateralaus organizmo motorikos valdymo neurostruktūra

c) Slieko segmento motorikos valdymo neurotinklas  
2.23 pav. Paprastųjų organizmų neurotinklai, valdantys jų motorinę elgseną (G. I. Poliakovas) 

Neuroinformatikos, ypač neurokibernetikos, požiūriu vertingos neuroninių struktūrų schemos, pa-

teiktos neuromorfologo Poliakovo, bandančio neurotinkluose įžiūrėti informacinius organizmų valdy-

mo konstrukcijų principus. Tai paprasčiausių organizmų kelių neuronų tinklai, jau schemos galinčios 

aiškinti primityvios motorikos informacinį valdymą: medūzos kupolo pulsavimą (2.23 A pav.), slieko 

segmento, susidedančio iš dviejų raumenų, motorikos valdymo neurotinkliuką (2.23 C pav.) ir bilatera-

lios struktūros stuburo smegenų, valdančių priešingų organizmo pusių raumenų veiklos darną, neuro-

ninė organizacija (2.23 B pav.).  

Aukštesnės evoliucinės raidos gyvūnams, stuburiniams, neuromorfologiniai tyrimai išryškina bū-

dingą neuronų sluoksninę organizaciją (2.24 pav.). 
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2.24 pav. Neuronų tinklų sluoksninės organizacijos bendroji struktūra (Pagal G. I. Poliakovą) 

Organizmai su aplinka kontaktuoja paviršiais, kurie nusėti receptoriais (jutikliais, sensoriais) r. Jie 

sujungti su pirminiais neuronais, kurie iš receptorių gautus signalus siunčia į pirminio signalinės in-

formacijos filtravimo neurosluoksnį. Šiame sluoksnyje vyksta sudėtingesnis iš receptorių sluoksnio 

gautos sigalinės informacijos perdirbimas dalyvaujant tiesioginio ir grįžtamojo pobūdžio šoniniams 

(lateraliniams) ryšiams, tarpiniams (inter-) neuronams, netgi ateinantiems signalams iš aukštesniųjų 

centrų. Kibernetiškai mąstančių neuromorfologų nuomone, toks neuronų sluoksnis yra pamatinis stu-

burinių gyvūnų neurostruktūrų funkcinės organizacijos elementas.  

Neurostruktūrų raida besivystančioje gyvūnijoje apibendrinama schemomis (2.25 pav.). 

I II III IV V 

 

 
2.25 pav. Gyvūnų neurostruktūrų apibendrinta evoliucinė schema, didėjant lygiagrečiųjų kanalų ir 
nuoseklaus sudėtingėjimo ir lygmenų kiekį (A. A. Zavarzinas) 
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Apibendrinti neuromorfologinių tyrimų duomenys rodo, kad gyvūnų evoliucinėje raidoje atsiradu-

siose adaptyvesnių gyvūnijos rūšių neuroninė organizacija pasižymi didesniu lygiagrečių signalinių-

informacinių kanalų kiekiu ir tankiu, taip pat didina nuosekliai sujungtų neurosluoksninių kiekį. Pa-

prasčiausiu atveju gyvūno reakcijų valdymui pakanka receptoriaus, efektoriaus ir juos jungiančio neu-

rono. Aukščiausiojo lygmens neurostruktūros turi 4, 5 ir daugiau nuosekliai sujungtų neurosluoksninių 

grandžių. 
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2.26 pav. Stuburinių gyvūnų dviejų tipų sensorinių neurostruktūrų organizacija (pagal G. I. Polia-
kovą) 

Bet neurosluoksniai ryšiais sujungiami ne tik nuosekliai, bet ir šoniniais (lateraliniais) tiesioginiais 

bei grįžtamaisiais ryšiais. Taip suformuojami neurosluoksniai – specifinių savybių filtrai. Žinduolių 

primityvesnių ir sudėtingesnių sensorinių neurosluoksnių, perduodančių signalinę informaciją į sme-

genų žievę, schema pateikiama 2.26 pav. Pastebimas sluoksnių kiekio didėjimas branduoliuose, o tai 

rodo vis didėjantį kodavimo ir savybių filtravimo sudėtingėjimą. Manoma, kad tai pasireiškia kaip sig-

nalinio-informacinio efektyvumo didėjimas. 

Kadangi į smegenų žievę sueina ne vieno, bet kelių sensorinių sistemų keliai, ir pagal stebimą gy-

vūnų elgseną matoma, kad jų visų įtaka pasireiškia gyvūnui priimant sprendimus veikti, morfologai 

pastebi ir sensorinių neurokanalų struktūrinės organizacijos – konvergencijos – tam tikrus dėsningu-

mus. Gyvūnų dviejų sensorinių neurostruktūrų raida, didėjant jų sąveikai, parodyta 2.27 pav. Matoma, 

kaip skirtingų sensorinių kanalų integracijos (funkcinio persidengimo) laipsnis evoliucijos eigoje per-

keliamas į vis aukštesnio lygmens struktūras ir galiausiai – į smegenų žievę (neocortex), o žemesniuo-

se lygmenyse formuojasi papildomai naujos neurostruktūros. 
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2.27 pav. Gyvūnų dviejų sensorinių neurostruktūrų raida didėjant jų sąveikai(G. I. Poliakovas) 

 
2.28 pav. Apibendrinta neurostruktūrų formavimosi ryšių kelių sankirtose logika, neuroryšiais su-
jungiant receptorius r su efektoriais e. (Pagal G. I. Poliakovą) 
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Apibendrinant neurostruktūrų formavimosi dėsningumus pagal neuromorfologinių tyrimų duome-

nis, iš signalinių-informacinių požiūrio pozicijų, matant visą kompleksą – nuo receptorinių struktūrų 

iki efektorinių imtinai (2.28 pav.), galima schemiškai aiškinti nervų posistemio funkcinės raidos sudė-

tingėjimo logiką (2.29 pav.). 

Esant tam tikram kiekiui sensorinių-receptorinių arba signalinių-informacinių įėjimų (įėjų) ir tiek 

pat efektorinių struktūrų, divergencijų –konvergencijų kelių persikirtimo vietose turi formuotis perjun-

giamosios neurostruktūros (2.29 pav. kairėje). Tokia neurokanalų formavimosi logika taikoma kiek-

vienam receptoriui, efektoriui bei neuronui. Priimama, kad žinduolių sensorinė signalinė-informacija 

siunčiama ne į efektorius (raumenis), bet į smegenų žievę. Toks požiūris numato neurokanalų šakoji-

mąsi ir papildomų smegenų žievės zonų atsiradimą – funkcinę specializaciją. 
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2.29 pav. Apibendrinta neuromorfologų požiūrio į žinduolių neurostruktūrų filogenetinę raidą, 
formuojantis neuronų branduoliams ir smegenų žievės struktūroms, schema (G. I. Poliakovas) 

Taigi neuromorfologiniai tyrimai, aiškinant neurostruktūrų funkcinę organizaciją, akivaizdžiai ro-

do, kad gyvūnų nervų posistemis vykdo signalinius-informacinius vyksmus neuronų sluoksnių – jų 

tinklų priemonėmis. 

Kokiais signalais ir kaip juos perdirba neuronai, atsakymą duoda kai kurie neurofiziologiniai 

tyrimai. 

2.4. Neurofiziologiniai tyrimai aiškinant informacinius vyksmus 

20 a. viduryje nervų struktūrų funkcinės organizacijos tyrimai, ieškant veiklos principų, atvedė 

prie neurofiziologijos, atskiro neurono ir neurono, esančio tinkle, fiziologijos. Mikroelektrodinių tyri-

mų metodais nustatyta, kad nervų ląstelė – neuronas būna dviejose būsenose – nesujaudintoje ir sujau-

dintoje. Sujaudintoje būsenoje neuronas generuoja veikimo potencialą – nervinį impulsą. Daugybė 

įvairiausių gyvūnų bei įvairių neurostruktūrų neuronai elgiasi gana vienodai. Jų nerviniai impulsai, są-

lygojami fizikinių ir cheminių potencialų, turi vienodą formą, tik, priklausomai nuo gyvūno rūšies, yra 
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skirtingos nervinio impulso trukmės. Pagrindinė nervinio impulso generavimo fiziologinės savybės 

neuroinformatikos požiūriu pateikiamos 2.30 pav. 

+ mV + 

Aksonas 

Nervinio impulso 
sklidimo kryptis 

Na+ srautas 

K+ srautas 

 
Depoliarizacija 

Hiperpoliarizacija 

Na/K siurblys 

2 K+ 

3 Na+ 

+ 50 

    0 

-70 

  0  1   2   3 ms

Ramybės potencialas 

Slenksčio potencialas 

 
2.30 pav. Nervinis impulsas ir bendrieji jo generavimo fizikiniai ir cheminiai mechanizmai 

Kiekvienam neuronui būdingas slenkstis. Kol į neuroną atėjusių signalų visuma nesukelia ramybės 

potencialo tokio pokyčio, kuris viršija slenkstinį dydį, neuronas negeneruoja impulso, išlieka ramybės 

būsenoje. 

Jeigu atėjusių į neuroną signalinių poveikių sukeltas pokytis viršija slenkstinį dydį, neuronas gene-

ruoja impulsą ir savo aksonu šį impulsą siunčia kitiems neuronams ar efektoriams, arba kolaterale net 

pats sau. Tokie impulsai, atėję į efektorių, pavyzdžiui, į raumeninę ląstelę, atlieka valdančiojo signalo 

funkciją – paleidžia raumens susitraukimą arba hormonų liaukos sekreciją.  

Į neuroną atėjęs impulsas, gali sukelti dvejopą poveikį:  

• neuroną slopinti – didinti slenkstinį dydį, kai tarpneuroninis kontaktas – sinapsė yra slopinanti, 

ir 

• mažinti slenkstį, kai sinapsė yra jaudinanti. 

Kadangi neuronas turi daugybę abiejų rūšių sinapsių, kurių poveikio neuronui koeficientai – si-

napsiniai svoriai įvairūs pagal poveikio stiprumą ir poveikio pobūdį, tai neurono rekcija – impulso ge-

neravimas priklauso nuo įėjimo signalų suminio poveikio. Sakoma, kad neuronas yra ateinančių į neu-

roną impulsų, algebrinis sudėtuvas (sumatorius) ar net integratorius, turintis slenkstinę arba rėlinę sa-
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vybę. Tokia neurono funkcinė samprata atsirado, kai tik buvo eksperimentiškai užregistruotas nervinis 

impulsas. Samprata „neuronas“ – nervų posistemio elementas, kuris veikia pagal principą „VISKAS 

arba NIEKO“. 

Vėlesni, išsamesni neuronų fiziologiniai tyrimai parodė, kad neuronas tikrai būna dviejose būse-

nose – sujaudintoje ir nesujaudintoje. Tik sujaudintoje būsenoje jis aksonu siunčia ne vieną impulsą, 

bet visą vienodų impulsų kintamojo dažnio seriją. Sakytumei, kad sujaudintas neuronas tarsi agentas 

„sako“ – ši savybė yra ir jos stiprumas, išreiškiamas impulsavimo dažniu. 

Tokias savybes neurofiziologai stebi jau daug metų, nors nemaža dalis tiek fiziologų, tiek teoreti-

kų neurotinklų modeliuotojų neuroną supranta kaip slenkstinį agentą, kaip kompiuterio funkcinį ele-

mentą. O eksperimentiniai gyvųjų neuronų, kaip ir daugelis teorinių neurono modelių, akivaizdžiai ro-

do, kad suminio poveikio į neuroną slenkstinio dydžio viršijimas atspindimas generuojamų impulsų 

dažnio. Inžinerinė signalų teorija tai vadina impulsine dažnine moduliacija. 
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2.31 pav. Receptorinės Pačini ląstelės įvairūs sujaudinimo lygiai ir generuojamų potencialų vaiz-
das (a); mechanoreceptoriaus ir antrinio sensorinio neurono reakcijos į poveikius (b) 

Pavyzdžiui, receptorinio Pačini neurono reakcija, kai poveikis neviršija ir viršija slenkstinį dydį, 

pavaizduota 2.31 pav. Neviršijus slenkstinio dydžio, pakinta ląstelės ramybės potencialas, ląstelės ra-

mybės potencialo dydis priartėja prie slenkstinio, bet impulso generavimo nesukelia. Padidinus povei-

kį, poveikiui esant ant slenksčio ribos, matoma tarsi prasidedanti impulso generacija. O žymiai viršijus 

slenkstinį dydį, akivaizdus impulso generavimas (2.31 A pav.). 
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Veikiant mechanoreceptorių, lankstant jo plaukelius į vieną ar kitą pusę, sukeliami priešingų reak-

cijų efektai. Plaukelius lenkiant į vieną pusę, depolerizuojasi (sumažėja ramybės potencialas) recepto-

rinės – pirminės ląstelės, kuris sukelia antrinėje nervų ląstelėje impulsacijos padažnėjimą, o plaukelius 

lenkiant į kitą pusę – priešingai, hiperpoliarizuojasi (receptoriaus ramybės potencialo padidėjimas), o 

tai sumažina antrinio neurono generuojamų impulsų dažnį (2.31 B pav.). 

Eksperimentiškai matuojama atskirų receptorinių neurostruktūrų impulsacijos dažnių priklauso-

mybė nuo poveikio yra jų funkcinės charakteristikos. 2.32 pav. pateikiama katės letenos slėgio recep-

toriaus impulsų generuojamo dažnio priklausomybė nuo sukelto slėgio – dirginimo dydžio. 

130 g 

95 g 

60 g 

30 g 

10 g 

1 s Dirginimas 

60

40

20

0
0 50 100 150 200

Dirgiklio stiprumas, g

Im
pu

ls
ų 

da
žn

is
 s–1

 
2.32 pav. Katės letenos slėgio receptoriaus impulsų generuojamo dažnio priklausomybė nuo su-
kelto slėgio – dirginimo dydžio 

Matoma, kad, dirgikliui didėjant, neuroreceptorinių struktūrų impulsacijos dažnis taip pat didėja, 

bet ne visai proporcingai.  

Vertingą informaciją apie nariuotakojų ciklopinės akies receptorinių neuronų reakcijas į įvairius 

šviesos digiklius yra pateikę Hartlainas (2.33 pav.). Eksperimentiškai matuodamas atskirų omatidžių 

generuojamojo impulsų dažnio priklausomybę nuo veikiančios šviesos stiprumo, nustatė, kad 

impulsacijos dažnis proporcingas švesos stiprumo logaritmui. Atkreipė dėmesį į tai, kad tarp 

omatidinių receptorių yra šoninis (lateralinis) slopinimas. Jei sudirgini (apšvieti) kaimyninę omatidę, 

tai pirmosios impulsacijos dažnis mažėja. Taip pat nustatė, kad dažnių kaitai galioja algebrinės sumos 

dėsningumai. Buvo išmatuoti slopinimo koeficientai, eksperimentiškai gavus tam tikras slopinimo 

dažnių priklausomybės charakteristikas. Net buvo išvesta šoninio slopinimo efekto matematinė lygtis – 

Hatlaino formulė: 

1,
lg( ) ( )

n
o

i i ij j ij
j i j

X U K X Xα
= ≠

= ⋅ − ⋅ −∑  
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Čia: Xi  yra  i-tosios omatidės impulsacijos dažnis;  

Xij – j-tosios omatidės impulsacijos dažnis;  

Ui i-tosios omatidės apšvietimo stiprumas. 

 Šviesa  Šviesa 

 Omatidės 

   Šoninio (lateralinio)  
  slopinimo neuropilių 

   sluoksnis 

 
2.33 pav. Nariuotakojo kardiauodegės Limulus ciklopinės akies atskirų omatidžių dirginimo švie-
sa schema ir jų aksonų siunčiami impulsai 

Pateikti eksperimentų duomenys rodo, kad įvairiausių gyvūnų ir, tikėtina žmogaus neurostruktūrų 

ląstelės – neuronai „kalba“ impulsavimo dažniais, impulsų dažnių kalba atlieka įvairiausias informaci-

nio valdymo procedūras, jomis valdo gyvūnų vidaus organus ir savo elgseną. 

2.5 Neuronai tinkluose – specifinių savybių filtrai – detektoriai 

Dar šeštajame 20 a. dešimtmetyje Dž. Letvinas (Jerome Ysroael Lettvin), H. Maturana (Humberto 

Maturana), U. MacKullokas (Warren McCulloch) ir U. Pitsas (Walter Pitts), neurofiziologiniais meto-

dais tyrinėdami varlės tinklainės ir regimojo gumburo Tectum Optikum neuronų reakcijas į įvairius 

regimuosius dirgiklius, pastebėjo, kad neuronai reaguoja tik tada, kai tam tikroje regėjimo lauko vieto-

je parodomas tam tikromis savybėmis pasižymintis objektas. Tokius neuronus jie pavadino „detekto-

riais“. Jie atrado keturių tipų neuronus – detektorius, kuriems buvo pritaikyta labai suprantama, varlės 

elgsenai būdinga funkcinė prasmė.  

• Visi neuronai reaguodavo tik į judančius objektus. Nejudančių objektų varlė nemato. 

• Dauguma neuronų impulsų pliūpsniais reaguodavo tik į judančius gradientinius kraštus. 

• Vienos rūšies neuronai impulsų pliūpsniais reaguodavo tik į mažą tamsų apvaloką objektą, ju-

dantį tam tikra kryptimi. Šie neuronai buvo pavadinti „musės detektoriais“.  

• Dar kiti neuronai reaguodavo tik į didelį tamsų užslenkantį šešėlį. Jis buvo pavadintas „gandro 

detektoriumi“. 

• Ir paskutinysis neuronų tipas – reaguojantis į judantį dėmelinį, tekstūrinį lauką. Šie neuronai 

gali būti pavadinti „balos detektoriais“. 

Analizuojant šių neuronų funkcinę reikšmę, autoriai nusprendė, kad šių neuronų – detektorių rin-

kinys varlei tiekia pakankamą informacijos kiekį, kuris leidžia jai sugauti musę, pastebėti gandrą ir 

orientuotis, kur saugotis nuo gandro. Aišku – baloje. 

Šių tyrimų rezultatai suaktyvino paieškas panašių detektorių įvairių gyvūnų įvairiausiose neurost-

ruktūrose. Ypač didelis dėmesys buvo sutelktas smegenų žievės neuronų reakcijų savybių tyrinėji-
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mams. Sensorinių smegenų žievės zonų neuronai impulsais reaguoja į gana suprantamus dirgiklius. Šių 

neuronų tyrimai surišami su jų recepciniais laukais. Recepsinis laukas – tai ta sensorinio posistemio 

analizuojamos erdvės ar savybių dalis, kurioje pateiktas dirgiklis sukelia tiriamojo neurono reakciją. 

Šias savybes neuronai įgyja dėl atitinkamai į juos konverguojančių ryšių. 

 
2.34 pav. Smegenų žievės regos neuronų recepciniai laukai (D.H. Hubel, T. Wiesel ) 

Geriausiai yra ištirti katės ir beždžionės regos analizatoriaus ne tik smegenų žievės neuronai, bet ir 

tinklainės bei tarpinių branduolių neuronų savybės (D. H. Hubel ir T. Wiesel, 2.34 pav.). Tinklainės ir 

šoninio kėlinio kūno (LGB) neuronų recepciniai laukai koncentriški, o smegenų žievės jau specifiniai. 

Jie selektyvūs kraštų ir linijų orientacijai. Recepciniai laukai skirstomi į paprastus ir sudėtingus. Pagal 

tyrimų duomenis paprasti tos pačios orientacijos laukai konverguoja į sudėtingus. Taip jie įgija neloka-

liškumo savybių. Akivaizdu, kad visas kompleksas specializuotų neuronų vykdo tam tikrą regimojo 

atvaizdo analizę. 

Klausos sistemos neuroninių struktūrų neuronų savybės pasižymi selektyvumais tam tikram garso 

dažniui garsinių dažnių diapazone. Somatosensorinės smegenų zonos neuronams būdinga reaguoti tik 

tais atvejais, kai liečiamos griežtai lokalios kūno paviršiaus sritys. Tai yra taip pat recepciniai laukai. 

Beždžionių smegenų žievėje randami neuronai impulsuoja tada, kai parodoma ranka arba vaizdas 

panašus į bezdžionės ar žmogaus veidą. Tokios ir daug kitokių panašių savybių neuronai, neturintys 

pilnesnio funkcinio-sisteminio paaiškinimo, reikalauja teorinių tyrimų. Tam reikalinga adekvati neu-

roinformatika, kaip atitinkamų neuroninių tinklų teorija. 
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3. INFORMATIKOS PAGRINDAI 

3.1. Kas yra informatika ? 

INFORMATIKA suprantama kaip apibendrintas mokslas apie įvairiausius informacijos vyksmus 

gamtoje, technikoje bei technologijose, taip pat visuomenėje. Tenka pripažinti, kad nėra vienareikš-

miai apibrėžta informacijos sąvoka, kuri 

įvairiausių mokslų atstovų būtų suprantama 

vienodai. Todėl dažnai, tiriant psichologinių 

ir socialinių sistemų veiklą „informacijos“ 

terminas keičiamas „žiniomis“. Dažniausiai 

informacija suprantama kaip techninių sis-

temų, pavyzdžiui, kompiuterių, sąvoka, o 

žinios – kaip žmogaus naudojama informa-

cija.  

Tenka atkreipti dėmesį į tai, kad plačiai 

vartojamo angliško žodžio „knowledge“ 

vertimas – žinios, tuo tarpu anglai supranta 

kaip žinojimą, mokėjimą, išmanymą, mokslą. Tikėtina, kad daugumai „žinios“ ir „žinojimas“ reiškia ne 

tą patį. Žinios asocijuoja enciklopedinę sampratą – daugybės faktų rinkinį. O žinojimas – daug žinių, 

sujungtų logiškai tikslingai į darnią visumą. Tokioje sampratoje sąvoka „žinojimas“ labiau priartėja 

prie funkcinės veiklos organizavimo – informacijos sampratos. Pradedama kalbėti apie informacinę 

visuomenę. Pora šimtų metų buvo kalbama apie industrinę arba pramoninę visuomenę. Šiandien sa-

koma – informacinė visuomenė – tai tokia visuomenė, kurios tikslas yra informacija, o ištekliai – ži-

nios. (Apibrėžiant industrinę visuomenę, sakoma, kad jos ištekliai – materialinės vertybės, žaliavos, o 

tikslas – pelnas. Industrinėje visuomenėje informacija ir žinios svarbu, bet jų svarba nukeliama į antrąjį 

planą). 

Europos Sąjungos (1991) ir Lietuvos mokslo (1998) klasifikacijoje informatika priskirta fizinių 

mokslų (P 000) matematikos krypties (P 001) šakai (P 176) kartu su sistemų teorija. Papildomai in-

formatika siejama su tos pačios mokslų krypties kompiuterijos (P 170) ir dirbtinio intelekto (P 176) 

šakomis. Nurodoma, kad šios šakos susietos su biomedicinos mokslų (B 000) šakomis: biomatematika 

(B 110), kibernetika (B 110) ir bioinformatika (B 110). 

 

 
Klodas E. Šenonas 

Claude Elwood Shannon (1916– 2001) 
Matematinės informacijos teorijos ir skaitmeninių 

grandinių teorijos pagrindėjas 
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FIZINIAI MOKSLAI (P 000) 

Matematika (P 001) 

P 170 Kompiuterių mokslas, skaičių analizė, sistemos, valdymas  

*** Biomatematika, kibernetika: žr. B110 ir B110 

P175 Informatika, sistemų teorija  

P176 Dirbtinis intelektas  

*** Kompiuterių technologija: žr. T120  

*** Bioinformatika: žr. B110 

*** Matematinė logika: žr. P110 

*** Matematinė fizika: žr.  P190   

 

Ši mokslo klasifikacinė sistema akivaizdžiai rodo pamatinės mokslo vertybės – informacijos ir 

mokslo apie informacijos vyksmus bei procedūras, visavertės teorijos nebuvimą. Įvairios mokslo ša-

kos, susijusios su informacija, išbarstytos tarp fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų ir nėra 

jokių nuorodų į humanitarinius bei socialinius mokslus. Labai akivaizdu, kad be žinių, žinojimo ir in-

formacijos vyksmų gilesnio supratimo, vargu, ar gali būti pakankamai suprasti psichologiniai ir socia-

liniai vyksmai, taip pat atitinkami mokslai. Juk smegenų funkcinė veikla, jų funkcinės savybės ir su-

teikė galimybę atsirasti signaliniams-informaciniams vyksmams, kalbai, rašytiniam simbolizavimui – 

įvairiausioms ne tik žmonių, bet ir gyvūnų komunikacijoms. 

Tokia situacija skatina iš kitokių pozicijų pažvelgti į informacijos reikšmę gyvojoje gamtoje ir vi-

suomenėje, pabandyti rasti informacijos paskirtį, iš ko būtų galima formuoti bendruosius informatikos 

mokslo pamatus. Viena tokių pozicijų yra technologinis požiūris. Jo esmėje slypi nuostata (paradig-

ma), kad gyvojo pasaulio, žmogaus ir visuomenės gyvenimas – tai nepertraukiamas technologinis 

vyksmas, o gyvojo pasaulio raida – technologijų (plačiąja prasme) kūryba. Bet kuriam technologiniam 

vyksmui įgyvendinti pirmiausia reikalingas tos technologijos projektas (programa), t.y. informacija. 

Pagal projektą ieškoma išteklių, jų gavimo kelių, valdomų vyksmų, reikalingų funkcinio tikslo – pro-

jekto įgyvendinimui. 

Taigi, galima apibendrinti, kad informacija yra organizuotos technologinės sistemos tam tikroje 

atminties laikmenoje, tam tikrais simboliais bei kodavimo algoritmais (taisyklėmis) užrašyta technolo-

ginė programa. Šiuo požiūriu informacija suprantama kaip technologijas valdantis veiksnys. 

3.2. Informacija – technologinius vyksmus lemiantis veiksnys 

Apibendrinus organizuotų (biologinių, psichologinių, socialinių ir kai kurių techninių-

kibernetinių) sistemų kilmės ir raidos savitumus tam tikru konstruktyvistiniu požiūriu, galima formu-

luoti šioms sistemoms būdingą funkcinės veiklos uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo principą, 

kuris atskleidžia informacijos giluminę esmę (3.1 pav.).  
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TIKRASIS (REALUSIS) 
MEDŽIAGŲ ir ENERGIJOS 

PASAULIS DEKODAVIMAS 

KODAVIMAS 

MATA  VIMAI 

Gyvoji 

G 
sistema 

VALDYMAS 

MEDŽIAGŲ VIRSMAI 
          (CHEMIJA) 
ENERGIJOS VIRSMAI 
            (FIZIKA) 
 
 

 
          FENOTIPAS  ============  GENOTIPAS 
           SMEGENYS  ============  SĄMONĖ 
               KŪNAS ============  SIELA 
        APARATŪRA  ============  PROGRAMOS 
    ORGANIZACIJA ============  ADMINISTRAVIMAS 
           VALSTYBĖ  ============  VALDYMAS 
            BIOSFERA  ============  NOOSFERA 

SIGNALAI =========  INFORMACIJA 

Taisyklės

Formalioji 

F 
sistema 

ATMINTIS 
MODELIAI 

ATSPINDĖ JIMAI 

INFORMACINĖS VALDYMO 
PROCEDŪROS 

(KIBERNETIKA, INFORMATIKA) 

ABSTRAKTUSIS, 
MATEMATINIS, 

VIRTUALUS, SIMBOLIŲ, 
INFORMACINIS PASAULIS 

 
3.1 pav. Organizuotų sistemų uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo paradigminė schema (rau-
dona spalva rodomos nematerialiosios – informacinės vertybės) 

Šis principas rodo neatsiejamą informacijos ryšį nuo valdymo, atminties, kodavimo, dekodavimo, 

funkciškai tikslingos organizuotų sistemų veiklos – atskleidžia visų išvardytų savybių bei reiškinių 

prasmę, rodo, kad informacija yra technologinius vyksmus lemiantis veiksnys. Tradiciškai technologi-

ja suprantama kaip būdų, metodų ir priemonių visuma masinei panašių mašinų bei įrenginių, skirtų 

funkciškai tikslingai veiklai, gamyba. Taigi technologija, panašiai kaip gyvybė, neatsiejama nuo kryp-

tingų, funkciškai tikslingų veiksmų ir gamybos procedūrų, kurių funkcinė paskirtis ir tikslai abiem at-

vejais yra labai panašūs. 

Remiantis šiuo požiūriu, manytina, kad prieš 3–4 milijardus metų Žemėje, vykstant cheminei ma-

terijos evoliucijai, susiformavo dinaminė organinių molekulinių vyksmų simbiozinė uždaro-ciklinio 

kodavimo-dekodavimo sistema, davusi pradžią visiškai kitokių kokybinių savybių sistemų, vadinamu 

gyvybe, atsiradimui. Tokios sistemos tam tikrose baigtinio dydžio ribotose erdvėse gebėjo ne tik išlai-

kyti savitą organizuotumą, bet netgi organizuotumą didinti, imdamos išteklius iš aplinkos. Termodi-

namikos požiūriu atsirado sistemos, gebančios ne tik palaikyti entropiją nekintamą, bet netgi entropiją 



 56

mažinti. O ši savybė atsirado dėl naujos pamatinės vertybės – informacijos, kuri yra organizuotų dina-

minių sistemų funkcinis veiksnys, atsiradimo. Prie jau egzistavusių (pagal šiandienos mokslo požiūrį) 

medžiagų ir energijos pamatinių vertybių atsirado trečioji pamatinė vertybė – informacija. Ji, savo es-

me būdama nemateriali (jai netaikytinas tvermės dėsnis), lėmė greitėjančią naujų didelės įvairovės di-

naminių sistemų evoliuciją, kurią vadiname biologine ir socialine raida. Atsiradus materialiosios me-

džiagų-energijos virsmų ir nematerialios informacijos simbiontinei sistemai bei jai evoliucionavus 3 – 

4 milijardus metų, šiandien mokslo yra stebima kaip: fenotipas – genotipas; kūnas – siela; smegenys – 

sąmonė; bendruomenė – kalba; aparatūra pvz., kompiuterio techninė aparatūra, angl. hardware) – pro-

graminė įranga (software); organizacija – administravimas; valstybė – valdymas; biosfera – noosfera.  

Pagal šią paradigminę schemą akivaizdu, kad, atsiradus gyvybei, užgimė materialaus (medžiagos, 

energija) ir informacinio (abstraktaus, idealaus, virtualaus, simbolinio) neatskiriamų pasaulių simbio-

zė – dualizmas. Pirmąjį – materialųjį aiškina fizika ir chemija, antrąjį – nematerialųjį aiškina kiberneti-

ka ir informatika.  

Paradigminė uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo schema rodo, kad gyvajame pasaulyje, or-

ganizmuose G būsimieji materialieji fiziniai vyksmai, jų egzistencija, išlikimas, t.y. technologinė tvar-

ka yra nulemta kodine abstrakčia simbolių forma atmintyje atspindėtos virtualiosios sistemos F (tech-

nologinio projekto, programos, modelio) veikla. Tai tam tikrų organizuotų sistemų savybė visą laiką 

vertinti (matuoti, koduoti) sistemos būseną sensorinių koderių priemonėmis, lyginti su atmintyje pro-

gramos-modelio forma nurodyta-reikiama būsena ir, pagal neatitikimus dekodavimo (valdymo) proce-

dūromis, iš aplinkos ar vidaus rezervų paimti išteklius, juos reikiamai perdirbti ir nukreipti taip ir ten, 

kad sistema-organizmas egzistuotų, augtų, daugintųsi, net tobulėtų – taptų aplinkoje adaptyvesnis. Tai 

reiškia, kad formalioji sistema F informacija valdo materialiuosius vyksmus – valdo technologijas. Iš 

tokios sampratos išplaukia, kad informacija, išreikšta organizuotos sistemos atmintyje tam tikrų simbo-

lių priemonėmis, reikalinga funkciškai tikslingų vyksmų valdymui. Todėl konkrečios organizuotos sis-

temos turi būti sudarytos uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo principu. 

Taigi tai, ką šiandien mokslas įvardija informacija, yra organizuotos sistemos valdančiojo posis-

temio atminties struktūroje (laikmenoje), tam tikra kodavimo forma bei simboliais, pagal tam tikras 

taisykles užrašyta sistemos veiklos technologijų valdymo programa. 

3.3. Informacija – organizuotos sistemos technologijų valdymo programa 

Siekiant tam tikrus medžiagų, energijos virsmus ir informacijos srautus valdyti, t. y. reikiamose 

vietose ir reikiamu momentu nukreipti tam tikrus vyksmus funkciškai tikslinga kryptimi ir taip pasiekti 

programoje nurodytą tikslą, reikalinga speciali atminties struktūra, kurioje simboliais – kodavimo 

priemonėmis būtų užrašyta: 

• visos organizuotos sistemos modelis; 

• organizuotos sistemos tikslai; 



 57

• kuo pilnesnis (adekvatiškesnis) aplinkos modelis, 

nepertraukiamai tiekiami: 

• duomenys simboliais-signalais apie organizuotos sistemos būseną ir vyksmus; 

• duomenys simboliais-signalais apie aplinkos vyksmus, 

atliekama visa eilė tam tikrų simbolinių-signalinių procedūrų, vadinamų informacijos perdirbimu: 

• perkodavimai, 

• lyginimai, 

• filtravimai, 

• įrašymai į atmintį ir paėmimai iš atminties. 

Visos šios simbolinės-signalinės – informacinės procedūros organizuotoje sistemoje prasideda nuo 

uždaro kodavimo-dekodavimo procedūrų (3.2 pav.). Tam tikrų jutiminių koderių (sensorių, receptorių) 

priemonėmis signaline-simboline forma įvertinama sistemos būsena, šia simboline forma persiunčiama 

į valdančiojo posistemio struktūras, atmintį, iš ten, atlikus tam tikras informacios perdirbimo procedū-

ras, priimti sprendimai taip pat signaline-simboline forma persiunčiami dekodavimui į vykdančiųjų 

priemonių – efektorių struktūras. Pastarosios valdo išteklių paskirstymą ir jų virsmus taip, kad vykdan-

čiajame posistemyje materialieji medžiagų ir energijos virsmai vyktų pagal valdymo posistemio pro-

gramines nuorodas, ir taip įgyvendinami technologiniai siekiai. Tikrąją valdomojo posistemio elgseną 

vertina jutikliai-koderiai ir tokiu būdu visa materialiųjų ir informacinių-signalinių procedūrų grandinė 

vykdo uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo procedūras, sudaro organizuotą sistemą. 
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3.2 pav. Funkcinė organizuotos sistemos uždaro-ciklinio kodavimo-dekodavimo struktūra 

Akivaizdu, kad tokią sistemą visada veikia išorės – aplinkos atsitiktiniai poveikiai, bandantys ją 

išvesti iš programinės veiklos rėmų. Organizuota sistema, imdama iš aplinkos išteklius ir juos perdirb-
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dama, yra glaudžiai susijusi su aplinka, aplinkoje turi tikslingai elgtis, veikti aplinką bei atliekas mesti 

į aplinką. Sudaryta iš dviejų posistemių, grįžtamaisiais ryšiais tarpusavyje susijusių funkcinių dalių – 

valdančiosios ir valdomosios, ji įgyja naujų kokybinių savybių, palyginti su K. E. Šenono atvirąja ryšių 

arba informacijos kanalo kodavimo-dekodavimo sistema (3.3 pav.).  

Uždarojo-ciklinio kodavimo-dekodavimo sistema vienyja valdymo sistemų ir informacijos teori-

jas. Toks materialiųjų virsmų ir informacinių kodavino-dekodavimo procedūrų sujungimas sąlygoja 

semantinės informacijos, arba tam tikroms užkoduotoms išraiškoms suteikia funkcinę prasmę. Tuo ne-

pasižymi K. E. Šenono atviroji kodavimo-dekodavimo komunikacijos linija arba atminties kanalas, 

turintis tik informacines struktūras, be vykdančiųjų. Informacijos kanalo atskyrimą nuo vykdančiųjų 

struktūrų Šenonas vadina vertingu žingsniu, leidusiu suformuluoti pagrindinius formaliosios – mate-

matinės informacijos teorijos dėsnius. 

3.4. Atviras informacijos kodavimo-dekodavimo kanalas 

Klasikinėje K.E. Šenono informacijos perdavimo komunikavimo (ryšio linija) schemoje (3.3 

pav.), kodavimas-dekodavimas pateikiamas kaip tam tikrų simbolių perdavimas atviro ryšio kanalu 

arba simbolių įrašymo į atmintį ir atkūrimo iš atminties sistema esant triukšmams. Kodavimas reika-

lingas tam, kad simbolių signalai būtų suderinti su atminties struktūrų ar ryšio linijos savybėmis.  
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3.3 pav. Įprasta atviroji vienkryptė kodavimo-dekodavimo Šenono sistema  

Pagrindinė tokios sistemos funkcija – kuo patikimiau, idealiu atveju be klaidų, perduoti simbolius, 

simbolių siuntų kombinacijas, kurios kuo efektyviau ir per kuo trumpesnį laiką, kuo patikimiau, esant 

triukšmams, perduotų simbolius, t.y. kuo efektyviau išnaudotų komunikacinės sistemos technologijas. 

Nes kodo ir kodavimo principų parinkimas reikalingas ryšio kanalo savybių efektyviam derinimui su 

siunčiamos informacijos specifika. Galutinį – semantinį perduotų simbolių dekodavimą atlieka subjek-

tas. 
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Šioje atviroje Šenono sistemoje pašalinamas subjektas – siuntėjas ir subjektas – priėmėjas, ku-

riems svarbi perduotų simbolių prasmė, dar kitaip vadinama semantika. Todėl Šenono informacijos 

teorija gana sunkiai taikoma tiriant biosistemas.  

3.5. Dekodavimas – valdymas informacija 

Paprasčiausiu atveju dekodavimas yra atvirkštinė kodavimui procedūra – koduoto objekto arba 

vyksmo atspindžio, esančio atmintyje, grįžtamasis atspindėjimas realioje medžiagų ir (arba) energijos 

virsmų erdvėje. Dekodavimas suprantamas kaip atminties posistemio būsenos atspindėjimas realioje 

medžiagų ir (arba) energijos virsmų procese, tai yra sistemai (vykdančiajam posistemiui) suteikiama 

tam tikra virsmų būsena, t.y. sistemos valdymas informacija (3.4 pav.).  

Pateikta schema – tai akivaizdi humanitarinių mokslų enciklopedijose duodamų informacijos ir 

valdymo apibrėžimų iliustracija.  

Teigiama: 

• jeigu vienos sistemos (posistemio, pvz., F) būsena lemia kitos sistemos (posistemio, pvz., G) 

būseną, tai reiškia, kad pirmoji F sistema antrąjai G sistemai perduoda informaciją; 

arba 

• kai vienos sistemos (posistemio, pvz., F) būsena lemia kitos sistemos (posistemio, pvz., G) 

būseną, tai reiškia, kad pirmoji F sistema antrąją G sistemą valdo. 
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3.4 pav. Dekodavimas – informacinis vykdančiojo posistemio valdymas organizuotoje sistemoje 

Beveik tapatūs filosofijos žodynuose duodami informacijos ir valdymo apibėžimai rodo, kad in-

formacija reikalinga valdymui ir niekam kitam – tik valdymui, t.y. tam tikrų medžiagų ir energijos vir-
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smų, tam tikrų informacijos srautų, tam tikrose vietose, tam tikru laiko momentu nukreipimui tam tikra 

kryptimi – taip apibendrintai galima apibūdinti valdymą informacija. 

Tokia informacinio valdymo procedūra tiesiogiai susijusi su kibernetine – santykinės informacijos 

samprata. Ji rodo, kad virsmai vyksta ne atsitiktinai, ne pagal neorganizuotų sistemų dėsningumus, ku-

riuos lemia termodinamikos dėsniai, bet paklūsta informacinių sąlygų tikslingai programai arba algo-

ritmu nulemtai veiklai.  

Šiuo sąlyginių veiksmų principu gali būti valdomi ne tik medžiagų ir energijos virsmai, bet ir in-

formacijos srautai. Esant sudėtingesniam, hierarchiškai organizuotam valdymo posistemiui, kuriame 

vyksta bent kelių lygmenų informacijos perkodavimo procedūros, dekodavimas suprantamas kaip per-

ėjimas į žemesnio lygmens, arba artimesniam medžiagų ir energijos (metabolinių) virsmų informacines 

procedūras.  

Kibernetinių mašinų, taip pat gyvųjų sistemų organizacijos principai rodo, kad tikslus stabilus ir 

patikimas valdymas įmanomas, jeigu valdančiojo posistemio atminties struktūros pasižymėtų stabilio-

mis diskrečiomis būsenomis. Kai atminties struktūra turi N stabilių būsenų, teigiama, kad jos atminties 

talpa turi Q bitų, 

Q = log2 N bitų. 

Tai reiškia, kad yra potenciali galimybė valdomojo, dažniausiai nestabilią, tolydžiai dinamiškai 

kintamą posistemio būseną stabilizuoti iki tiek pat – N reikšmingų būsenų. Stabilių atminties būsenų 

kiekis lemia ir vykdomojo posistemio būsenų kiekį. Esant valdymui, šią veiklą galima išreikšti sąlygi-

ne lygtimi: 

 
Bet toks valdymas, kuris pateiktas dekodavimo 3.4 pav. schemoje, pagal kibernetikos valdymo te-

orijos išvadas yra nepatikimas, nes neturi grįžtamojo ryšio, t.y negaunama informacijos apie tai, ar 

perduota dekoderio informacija pervedė valdomąją sistemą (posistemį) į reikiamą būseną. Tai reiškia, 

kad nėra informacijos apie tai, ar tikrai gerai dekoderis valdo. Todėl patikimai veikiančios organizuo-

tos sistemos turi ir sistemos būsenų, veiksmų įvertinimo-matavimo struktūras – sensorinius koderius. 

Sistema su sensoriniais koderiais ir dekoderiais jau tampa visaverte organizuota sistema (3.5 pav.). 

Pateikta organizuotos sistemos schema jungia dvi uždarojo ciklinio kodavimo-dekodavimo gran-

dines informacinio valdymo veikla. Uždarumas būdingas kiekvienai organizuotai sistemai ir suteikia 

galimybę patikimai egzistuoti realioje aplinkoje. Viena grandinė, kaip jau aptarta, valdo sistemos vi-

daus veiklą, antroji – vertindama sistemą, supančią aplinką, koordinuoja savąją elgseną aplinkoje 

imant išteklius ir saugant savąją egzistenciją. Akivaizdu, kad organizuotos sistemos išlikimas priklauso 

nuo valdančiojo posistemio informacinės veiklos efektyvumo. 
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3.5 pav. Organizuotos sistemos informacinio valdymo schema 

Valdantysis posistemis, kurio funkcinė paskirtis yra efektyviai perdirbti informaciją ir ją panaudoti 

valdymui, turi gebėti: 

• gauti informaciją apie aplinką ir kurti informacinį aplinkos modelį; 

• turėti informaciją apie visos sistemos galimybes ir gauti informaciją apie sistemos vidaus bū-

seną, t. y. turi gebėti kurti pačios savęs informacinį modelį; 

• kurti informacinius tikslų siekimo veiklos planus–modelius; 
• nuspręsti, kada, kokiomis aplinkybėmis ir kokius veiksmus atlikti; 

• nuspręsti, kada, kokiomis aplinkybėmis, kokią informaciją siųsti į aplinką. 
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Akivaizdu, kad bet kuri organizuota sistema turi turėti bent dvi tarpusavyje susijusias uždarojo 

kodavimo-dekodavimo struktūras: 

• vidinę, kuri vertina ir valdo pati save, ir 

• išorinę, kuri vertina aplinką ir valdo (koordinuoja) savus veiksmus aplinkos atžvilgiu. 

Realybėje visos sistemos yra veikiamos atsitiktinių poveikių η, kurie trukdo sistemai siekti tikslų. 

Kovai su trukdžiais organizuotoje sistemoje taip pat turi būti specialios priemonės. Dažniausiai tam 

vartojama informacija, gaunama grįžtamaisiais ryšiais. Grįžtamųjų ryšių informacija gaunama specia-

liaisiais jutikliais (receptoriais, sensoriais) ir atitinkamais koderiais, o grįžtamąją reakciją atlieka vyk-

dančiosios grandys – efektoriai. Jutikliai, receptoriai, sensoriai kodavimo-dekodavimo požiūriu yra 

pirminiai koderiai, o efektoriai – dekoderiai.  

Vykdantysis arba valdomasis posistemis, dar kitaip vadintinas medžiagų ir energijos virsmų posis-

temiu, turi gebėti pasiimti išteklius iš aplinkos ir juos nukreipti funkciškai tikslingos veiklos kryptimi, 

t.y. būti valdomu. Sakoma, valdomajame posistemyje ištekliai kryptingai, funkciškai tikslingai nukrei-

piami, yra valdomi. Valdomajam posistemiui specialiomis vykdančiųjų struktūrų priemonėmis sutei-

kiama tam tikra vykdymo būsena.  

Dažniausia vykdantieji posistemiai yra nestabilūs, nes yra veikiami atsitiktinių poveikių η ir jų bū-

senos gali priimti bet kokią tolydžiai kintamą būseną. Todėl valdantysis posistemis, turinti stabilias 

(patvarias) būsenas dėl valdančiųjų signalų ir grįžtamojo ryšio informacijos geba visą organizuotą sis-

temą valdyti – suteikti sistemai stabilią, funkciškai tikslingą būseną. 

Paprasčiausia organizuota kodavimą ir dekodavimą vykdanti sistema, turinti tik dvi būsenas ir at-

liekanti  konkrečią tikslingą funkciją – tam tikro sistemos parametro, dydžio stabilizavimą, yra regulia-

torius. Jis kildintinas iš biologijoje gerai žinomos save reguliuojančios dinaminės „plėšrūnas-auka” 

sąveikų sistemos. Jo valdantysis posistemis turi dvi stabilias būsenas, kurių kiekvienos semantinė 

prasmė yra : 

• įjungti tą dekoderio būseną, kuri didina reguliuojamąjį parametrą, jeigu jis mažesnis už rei-

kiamą, etaloninį; 

• įjungti dekoderio būseną tą, kuri mažina reguliuojamąjį parametrą, jeigu jis didesnis už rei-

kiamą, etaloninį; 

• pastatyti dekoderį į neutralią padėtį, kuri reguliuojamojo parametro nei didina, nei mažina. 

Taigi galima teigti, kad reguliatoriaus informacinio valdymo struktūra reguliuodama perdirba  

I = Log23 = ~1,585 bitų informacijos, kai visos trys išvardytos funkciškai prasmingos (semantinės) 

būsenos yra lygiareikšmės (vienodų tikimybių) ir nekoreliuotos, arba perdirba apie 1 bitą informacijos 

[I = Log22 = 1 bitas], jeigu dekoderis vidutiniškai vienodais laiko tarpais perjunginės dekoderio būseną 

pagal dvi viršutines semantikos būsenas.  
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Šis paprasčiausio valdymo–reguliavimo pavyzdys parodo, kaip uždarumu suderinama semantinė ir 

formalioji informacija ir jos kiekio samprata. Bet tradicinė informacijos teorija dauguma atvejų vertina 

tik formalųjį informacijos kiekį, ignoruodama kodinių būsenų funkcinę prasmę – semantiką. 

Taip susiklostė istoriškai, kad, pradėjus ieškoti informacijos prasmės, ypač informacijos kiekio 

vertinimo, gana formaliai atmetus gilesnę informacijos sampratą, informacijos funkcinės prasmės pa-

ieška buvo nukelta į antrąjį planą, ateičiai. 

3.6. Informacijos teorijos pagrindai 

Sąvoka „informacija“ kilusi iš lot. informatio ir verčiama į lietuvių kalbą – susipažinimas, išaiški-

nimas, vaizdinys, sąvoka. Labai dažnai žodžio informacija samprata painiojama su žodžio žinios sam-

prata. Manoma, kad tai yra sinonimai, kad tai žodžiai, turintys tą pačią reikšmę. Susidarant informaci-

nei visuomenei, įsitvirtinant moksliniam mąstymui, informatikos ir kibernetikos sąvokoms, informaci-

ją reikia apibrėžti tiksliau. 

Informacija suprantama kaip žinių logiškas rinkinys, kaip žinojimas, t.y. žinios, sudarytos tam tik-

ra tvarka ir padedančios suprasti, pamatyti kelią, kaip pasiekti tikslą. Žinios, sugrupuotos į tam tikrą 

tikslingai logišką grandinę, kitaip vadinamos programa, projektu ar net modeliu, vadintinos informaci-

ja, kitur informacija, tapatinant ją su informacijos kiekiu, vadinama panaikintu neapibrėžtumu. Šioje 

sampratoje slypi informacijos esmė, nes siejasi su valdymo sąvoka.  

Apibrėžiant informacijos arba informacinę visuomenę, teigiama, kad informacijos visuomenės iš-

tekliai, „žaliavos“ – yra žinios, o iš žinių sukurtas gaminys (produkcija) – informacija. Šiuo požiūriu 

enciklopedija yra tik žinios, o sumanymai (projektai), programos jau yra informacija. Nes tokia pro-

grama-informacija mažina ar panaikina neapibrėžtumą siekiant tam tikro tikslo, kurį gilesniu požiūriu 

galima sutapatinti su tam tikrų technologinių žingsnių vykdymu, valdymu.  

„Informacijos“ sąvoka visada glaudžiai ir neatsiejamai susijusi su „tikslo“, „organizuotumo“, 

„technologijos“ ir „valdymo“ sąvokomis. Informacija yra kibernetikos ir organizuotų sistemų pagrin-

dinė mokslinė vertybė. 

3.6.1. Informacijos istorija 

Informacija, kaip trečioji pagrindinė (bazinė) mokslo vertybė, kaip ir fizikos „energijos“ ir chemi-

jos „medžiagos“, pradėta formuoti 20 a. pradžioje, atsirandant kiekybinio jos vertinimo metodikoms, 

sprendžiant technikos ir ryšių klausimus. Tiesa, pirmąjį kiekybinio informacijos vertinimo algoritmą 

dar 1872 m. pateikė L. Boltcmanas, kaip energinės entropijos lygtį, kuria buvo vertinamas fizikinės 

termodinaminės sistemos energinės būsenos neapibrėžtumas. 

Kitą kiekybinį informacijos vertinimą dar 1918 m. pateikė statistikas R. A. Fišeris – kaip bandymo 

duomenų teikiamą informacijos kiekį. 1929 m. Boltzmano entropiją išplėtė fizikas L. Szilardas (Leó 

Szilárd, 1898–1964), ieškodamas matematinės kreivės vertinimo mažiausio matavimų kiekio. 
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1928 m. inžinierius R. V. L. Hartlėjus (Ralph Vinton Lyon Hartley, 1888 –1970) Belo kompanijos 

leidžiamame žurnale publikavo straipsnį „Informacijos perdavimas”, kuris pradėjo informacijos teori-

jos pradžią. Tačiau tikroji informacijos teorijos pradžia laikomi 1948–1949 m., kai tos pačios kompa-

nijos žurnale buvo atspausdinti C. E. Šenono su bendraautoriais straipsniai matematinės komunikaci-

jų – ryšių teorijos klausimais. Tais pačiais 1948 m. informaciją, kaip pagrindinę kibernetikos mokslo 

vertybę valdymo sistemose, pagrindė matematikas N. Vyneris. 

Žinoma, netgi ir šie moksliniai darbai nėra patys pirmieji. Dar 1922 m. J. R.Karsonas (John Rens-

haw Carson, 1886–1940) paskelbė teorinį darbą apie elektrinių signalų moduliacijos metodus, kuriame 

pastebėjo, kad yra ryšys tarp dažnių juostos ir perduodamos informacijos greičio. O 1924 m. du moks-

lininkai – JAV H. Naikvistas (Harry Nyquist) ir Europoje K. Kupfmuleris (Karl Küpfmüller), tyrinėję 

telegrafinių siuntų greitį ryšio linijose, pastebėjo, kad šis greitis tiesiog proporcingas linijos pralaidumo 

dažnių juostai. 

Antrojo pasaulinio karo metais visų kariaujančių valstybių mokslininkai inžinieriai, kurdami atski-

rai karinio ryšio prietaisus, nagrinėjo panašius  informacijos teorijos klausimus. Jų teiginiai mokslo 

spaudoje pasirodė tik po karo. 1941 m. V. R. Benetas (W. R. Bennett) pateikė signalų diskretizavimo 

būtinąją sąlygą. Paminėtina ruso V. A. Kotelnikovo signalų diskretizacijos teorema. Ji yra tiesiogiai 

susijusi su Naikvisto dažniu bei Vynerio ir Šenono signalų diskretizacijos teorema. Ryšių (komunika-

cijų) teorijos pradžia galima būtų laikyti Nobelio premijos laureato, holografijos idėjos autoriaus D. 

Gaboro (Dennis Gabor – Gábor Dénes, 1900 – 1979) darbą, paskelbtą 1946 m. Šiame darbe dar nebu-

vo nagrinėjama viena svarbiausių informacijos perdavimo kliūčių – triukšmo vertinimo ir kovos su juo 

klausimai. Pirmasis 1947 m. juos nagrinėjo  Vyneris. Jau kitais metais iš esmės šiuos klausimus nagri-

nėjo ir pateikė teorines rekomendacijas kuriamų techninių informacinių sistemų plėtrai Šenonas.  

Daug matematikų, dalyvaujančių kuriant informacinius prietaisus ir mašinas, atkreipdavo dėmesį į 

gyvųjų ir techninių sistemų analogijas. Jie yra atlikę nemažai reikšmingų teorinės biologijos tyrimų, 

padariusių didelę įtaką biokibernetikos ir bioinformatikos raidai. Be minėtų N. Vynerio kibernetikos, 

valdymo ir informacijos mokslinių idėjų, būtina paminėti šiuolaikinių kompiuterių teorijos pagrindėją 

A. Tiuringą, taip pat padėjusį ir teorinį matematinį biologinės morfogenezės aiškinimo pamatą. Būtina 

paminėti Džoną von Neumaną, konkrečių kompiuterių sukūrėją, taip pat idėjinį kūrėją mašinų, kurios 

gamina ir tobulina savo kopijas, teorijos pradininką. Pastarasis, dar neišaiškinus biologinio kodo, jau 

samprotavo apie kodinio modelio būtinumą tokiose mašinose. 

Visi šių darbų autoriai – tai mokslinės informacijos kiekio bei informacijos sąvokos pagrindiniai 

įtvirtintojai, yra tiksliųjų mokslų atstovai, o didžiausi informacijos vartotojai ir labiausiai stichiškai in-

formacijos klausimus tiria humanitarai ir biologai. Tenka apgailestauti, kad informaciją bei jos vyks-

mus nagrinėjant tradiciniais metodais, atskyrus informatiką nuo valdymo (pavyzdžiui, nagrinėjant tik 

internetinę informaciją, t. y. atsijungus nuo interneto vartotojų – žmonių, visuomenės vykdančiųjų 

struktūrų, arba tik smegenis, nuo kūno atjungtą nervų posistemio veiklą), lieka tik formalūs, ne visada 
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suprantami simboliniai, pvz. neuroinformacijos vyksmai. Kol kas taip, suprantama informacija ir pagal 

tai matuojamas jos kiekis. 

3.6.2. Informacija ir jos kiekio samprata 

Visas informacijos sampratas galima suskirstyti į du požiūrius: struktūrinę ir santykinę informaci-

ją. 

Struktūrinė informacija ir jos kiekis. Struktūrinė informacija suprantama kaip sistemos (mate-

rialiosios struktūros) būsenos neigiamoji entropija (negentropija). Tai fizinė, fizikinė cheminė sampra-

ta, neorganizuotos sistemos energinės būsenos apibūdinimas. Ji išreiškiama L. Boltcmano formule: 

ln ,S k ω= ⋅  

čia:  S – energinė sistemos entropija, 

k – Bolcmano konstanta,  

ω – termodinaminė sistemos būsenos tikimybė, kuri visada didesnė už 1 ir lygi: 

,
!...!!

!
21 mnnn
N

⋅⋅⋅
=ω  

čia:  n1, n2,…nm yra sistemos erdvėskyrose esančių ir stochastiškai fliuktuojančių elementų 

(dalelių) kiekis, o visas jų kiekis: 

,...
1

21 ∑
=

=+++=
m

i
im nnnnN  

esant m erdvėskyrų. 

Atvirkštinis ω dydis yra matematinė tikimybė p = ω-1. Tada struktūrinė informacija I išreiškiama: 

~ lnI S k p= − ⋅  

Tai ir yra šios struktūros arba sistemos energinės būsenos neapibrėžtumo matas. Jeigu tokios 

struktūros būsenos gali nekisti, vadinasi, ji gali atsiminti praeities būsenas ir poveikius, gali būti varto-

jama kaip atminties struktūra, turinti kodinę būseną.  

Atminties struktūra vertinama informacijos talpiu Q.  

3.6.3. Informacijos talpis ir dekodavimo medis 

Struktūros, galinčios priimti ir fiksuoti būsenas, geba būti organizuotų sistemų sudedamosiomis 

dalimis – kaip tam tikro lygmens posistemio būsenų atspindžų struktūra - atmintis. Šiuo atveju turime 

dekodavimo (kodavimo) ir santykinės informacijos sampratą. 

Visos informacijos kodavimo struktūros ar sistemos (posistemiai), turinčios stabilias būsenas, ver-

tinamos informacijos talpiu Q. Jo esmė – didžiausias atminties struktūros galimų būsenų kiekis, iš-

reikštas logaritminiais informacijos kiekio vienetais (bitais, baitais ar pan.). 
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Jeigu koduojančioji ar atminties struktūra vartoja m – simbolių ir n – padėčių (pozicijų), vadinasi, 

ji daugiausia gali atspindėti: 

nN m=   

kitos sistemos (posistemio) būsenų. 

Šiuo atveju sakoma, kad koduojančiosios ar atminties struktūros informacijos talpis Q yra: 

2 2 2log log lognQ N m n m= = = ⋅  

Q dažniausiai vertinamas informacijos kiekio vienetais – bitais (angl. BIT - Binary digit – dveje-

tainis ženklas, kartais rašoma: Q = ld N, logaritmus dualis). 

Vadinasi, esant neapibrėžtų N galimų būsenų, mažiausiai reikalinga atlikti Q dichotominių (dvina-

rių) sprendimų, kuriuos atlikus būtų dekoduotas simboliais išreikštas užrašas. Kodinio „medžio” 

schema, grafiškai aiškinanti dekodavimo procedūrą, dešifravimą vienos būsenos iš aštuonių galimybių, 

parodyta 3.6 pav. Tam pasiekti reikalinga pereiti tris dvinares „kryžkeles”, kiekvienoje jų panaikinant 

po 1 bitą neapibrėžumo. Arba, pavyzdžiui, paprasčiausias tik dviejų spalvų – raudonos ir žalios – švie-

soforas, neturintis papildomų ženklų. Jis, valdydamas (arba reguliuodamas) judėjimą gatve, gali per-

duoti tik 1 bitą informacijos. Jo informacinis talpis yra vienas bitas, kurio signalai reiškia: žalia – va-

žiuoti galima, raudona – važiuoti negalima. Jis naikina dviejų galimų būsenų neapibrėžtumą. 

 

Pirmasis bitas 

Antrasis bitas 

Trečiasis bitas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Neapibrėžtumo 
būsena 3 bitai

 
3.6 pav. Esant 8 lygiareikšmėms būsenoms, reikia gauti 3 bitus informacijos šiam neapibrėžtumui 
panaikinti, t. y. pasirinkti vieną konkrečią būseną, pvz., 6-ąją iš 8. 

Trijų spalvų šviesoforas jau įvairina valdomąją būseną, atsiranda dar viena galimybė – kodinė bū-

sena „geltona”. Dekodavus ji reiškia – laukti pasikeitimo. Pridėtos papildomos sekcijos didina valdo-

mųjų galimybių įvairovę, vadinasi, didina informacijos talpį. 
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Informacinių, tarp jų ir biologinių sistemų atminties struktūrų, talpis labai ir labai didelis. Šiuolai-

kinių asmeninių kompiuterių atminties talpa tokia didelė, kad vertinama jau ne bitais, kilobitais, mega-

bitais, bet kilobaitais, megabaitais, gigabaitais. Didėjimui galo nematyti. 

Baitas (angl. BYTE) – daugiausia vartojamas informacijos ir informacijos talpio vienetas. 

Vienas baitas lygus 8 bitamas, vadinasi, 1 baito atminties struktūra turi 28  = 256 būsenas. 

Be baitų (BYTE), dar vartojami NAT bei DIT.  

Kai būsenų kiekis logaritmuojamas natūriniu pagrindu, gaunami NAT, o kai dešimtainiu – DIT. 

Pavyzdžiui, 

1 BYTE = lg 256  DIT = ln 256 NAT = log2 256 BIT, 

arba 1 BYTE = 2,41 DIT = 5,5 NAT  =  8 BIT, 

arba 1 NAT = 1,44 BIT , arba 1 DIT = 3,32 BIT. 

Svarbiausios biologinės sistemos atminties struktūros, pvz., žmogaus genomo informacijos talpis: 

QŽm = ~ log2 43 200 000 000 BIT = 6 400 000 000 BIT = 800 000 000 BYTE = 800 megabaitų.  

Pagrindinio atminties organo – žmogaus smegenų atminties talpą sunku įvertinti. Ji daug didesnė.  

Sudėtingesnei informacinei struktūrai, turinčiai daugiau būsenų, būdinga didesnė informacinė tal-

pa. Vadinasi, gali atspindėti didesnį žemesnio lygmens posistemės būsenų kiekį. Atitinkamai, švieso-

foras, turintis papildomą geltoną šviesą, jau geba perduoti ir daugiau komandų, vienu metu dviejų de-

gančių spalvų deriniais didina eismą valdančiųjų (reguliuojančiųjų) komandų įvairovę. Papildomi žen-

klai prie šviesoforo dar daugiau įvairina galimybes. Šio vyksmo padarinys – tobulėja eismo, transporto 

veikla. 

Informacijos talpis rodo didžiausią galimą atminties struktūros panaudojimo galimybę. Ji tikrovėje 

perduoda ar priima mažiau informacijos, nes simbolių pasirodymo tikimybės būna nelygios. Tokiais 

atvejais informacijos kiekis nustatomas specialiais metodais-algoritmais. 

3.6.4. Informacijos kiekis 

Informacijos kiekis suprantamas kaip sistemos ar posistemio sumažintas ar panaikintas būsenos 

neapibrėžtumo dydis, dar vadinamas informacine entropija. 

Atėję į sistemą signalais perduodami informaciniai poveikiai (informacija), suteikia jai atitinkamą 

naują būseną. Jeigu žinomos sistemos būsenų tikimybės, o priimto simbolio (signalo) būsenos tikimy-

bė yra pi, tai to informacinio poveikio atneštas informacijos kiekis Ii  arba tos būsenos neapibrėžtumo 

dydis Hi bus:  

,log~ 2 iiii ppHI ⋅−=   bitų. 



 68

Grafiškai ši funkcija turi maksimumą kintant būsenai pi = (nuo 0 iki 1) reikšmių. Grafinis vaizdas 

parodo, kad, esant kraštutinėms būsenos tikimybėms 0 ir 1, neapibrėžtumas Hi lygus 0 (3.7 pav.). Va-

dinasi, tokiais atvejais informacija nepriimama ir neperduodama. 

Kol sistemai (posistemiui) nesuteikta konkreti būsena, iki informacijos poveikio, jos būsenos ver-

tinamos neapibrėžtumo dydžiu – informacine entropija Hj. Ji matuojama bitais, vertinama kaip ir 

informacija – informacijos kiekio vienetais.  

 

e-1 log2e=0,53 

Ii ~ Hi 

e-1 = 0,36 1 

pi 

0  
3.7 pav. Informacijos – neapibrėžtumo funkcijos grafinis vaizdas 

Informaciją perduodant dviem alternatyviais signalais-simboliais (pvz., raudona arba žalia švieso-

foro spalva) – taip arba ne, kurie pasirodo atsitiktinai, ir jų pasirodymas vertinamas nevienodomis ti-

kimybėmis p1 ir p2, kai p1 + p2 = 1 (p1 = p, o p2 = 1- p), tada neapibrėžtumo dydis laukiant signalo 

H(X), arba gautas informacijos kiekis jam pasirodžius I(X) (kai užsižiebia kuri nors spalva), priklau-

somai nuo vieno iš jų signalo tikimybės p bus: 

I(X) = H(X) = H1(X)  + H2 (X) = -p1 ·log2 p1 – p2 ·log2 p2  

1,0 

0,5 

0 
0 0,5 1,0 

Pr (X = 1) 

H
(X

) 

 
3.8 pav. Dviejų signalų-simbolių informacijos kiekio perdavimo funkcija 

Ši standartinė informacijos teorijos priklausomybė rodo, kad informacija neperduodama, kai signa-

las niekada nepasirodo ir kai jis visada yra. Didžiausias informacijos kiekis šiuo atveju 1 bitas, perduo-

damas tada, kai abu signalai pasirodo vienodai dažnai: p = 1/2 = 0,5. Esant bet kurioms kitokioms signa-

lų pasirodymo tikimybėms, perduodamas informacijos kiekis mažesnis nei 1 bitas (3.8 pav.). 
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Kodavimo atvejais, kai vartojama m simbolių, kodas vertinamas apibendrinta – kodavimo sistemos 

informacine entropija H. Ji reiškia vieno simbolio pasirodymo informacinio neapibrėžtumo dydį H, 

arba vieno atsiradusio (bet kurio) simbolio atneštą informacijos kiekį I. Informacinės sekos padėtyje 

atsiradus konkrečiam simboliui, jeigu simbolių pasirodymas nekoreliuotas, o jų atsiradimo tikimybės 

skirtingos, tada kodo informacinė entropija H bus apskaičiuojama vadovaujantis Šenono formule: 

2
1

log
m

j j
j

I H p p
=

= = − ⋅∑  bitų. 

 

H0 = log2 m 

I ~ H   bitai 

popt=1/m 1 

pi 

0 
 

3.9 pav. Kodo informacinės entropijos, esant lygių tikimybių nekoreliuotiems simboliams, funkci-
jos grafinis vaizdas 

Esant lygioms simbolių atsiradimo tikimybėms, kai pj = 1/m, tada turima maksimali entropija H0 

(3.9 pav.) 

H0 = log2 m. 

Jeigu informaciją perduodantys simboliai (signalai) išreikšti tolydžiuoju atsitiktiniu dydžiu X, ku-

rio tikimybė apibūdinama skirstiniu (tikimybių tankio funkcija) φi(X), tada informacinė entropija ver-

tinama taikant formulę: 

2( ) ( ) log ( ) .i iH X X X dXϕ ϕ
+∞

−∞

= − ⋅ ⋅∫  

Variacinio skaičiavimo metodais nustatyta, kad informacinė entropija H didžiausia, kai tolydžiojo 

simbolio (signalo) X skirstinys (tikimybės tankio funkcija) atitinka normalųjį arba Gauso dėsnį:  

21( ) exp{ },
22
XX
DD

ϕ
π

= −  

čia  D – tolydžiojo simbolio (signalo) X dispersija. 

Šiuo atveju informacinės entropijos dydis pagal pateiktą integralinę formulę yra: 

2 2( ) log 2 log [ 2 ],H X eD eπ σ π= =  

čia:  Dσ =  – yra vidutinis kvadratinis tolydžiojo atsitiktinio simbolio (signalo) nuokrypis. 
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Jei simbolių tikimybės lygios, bet jų pasirodimai priklausomi (koreliuoti) (pvz., rašytiniuose teks-

tuose didesnė tikimybė, kad po balsės bus priebalsės, o po priebalsio – balsė), informacinė kodo entro-

pija vertinama sudedant sąlygines simbolių tikimybes: 

2
1

( / ) log ( / ),
m

j
H p j i p j i

=
= − ⋅∑  

jei simboliai yra susiję (koreliuoti) ir turi skirtingas tikimybes: 

2
1 1

( ) ( / ) log ( / ).
m m

i j
H p i p j i p j i

= =
= − ⋅ ⋅∑ ∑  

Žinant informacinę kodo entropiją H, t. y. vieno simbolio atnešamą informacijos kiekį, perduotas 

ar priimtas informacijos kiekis I nustatomas H padauginus iš pasirodžiusių simbolių kiekio n: 

I = n·H 

Jei atminties ar kodavimo struktūros būsenų kiekis didinamas, n = n1 + n2 + n3 +.., tai galimų bū-

senų kiekis didėja geometriškai:  

1 2 3 31 2... ...n n n nn nN m m m m+ + += = ⋅ ⋅ ⋅  

Dėl informacijos kiekio logaritminių savybių informacijos kiekis didėja ne geometrine, bet aritme-

tine progresija – sudedant: 

I = n·H=n1·H + n2·H + n3·H + ...= I1+ I2+I3 +...    

3.6.5. Informacijos perteklius ir santykinė entropija 

Kodo veiksmingumas vertinamas informacijos pertekliumi R. 

0

0 0

1 1 .H HHR h
H H

−
= − = = −  

Šia formule galima įvertinti simbolių atsiradimo informacijos siuntose vienodumą ir nepriklauso-

mumą. Kuo informacijos perteklius mažesnis, tuo mažesniu padėčių kiekiu koduojama informacija. 

Čia santykio:  

0

Hh
H

=  dydis vadinamas santykine entropija. 

3.6.6. Klasikinė kodavimo-dekodavimo struktūra (informacijos perdavimas Šenono ryšio linija) 

Informacijai perduoti ryšio linija, įsiminti atminties struktūrose ar informacija perduoti sprendimų 

priėmimo struktūroms (procesoriams), taikoma Šenono kodavimo-dekodavimo bei informacijos per-

davimo teorija. Ji pagrįsta ryšių linijos schema, parodyta 3.3. pav.  

Ryšių linijos pradžioje – įėjoje – receptoriai, sensoriai arba jutikliai priima išorinius tikruosius fi-

zinius poveikius – signalus ir juos paverčia tokia abstrakčia fizine-signaline forma, kuri atitiktų ryšio 
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linijos ar atminties struktūros fizines-funkcines savybes. Tai ir yra kodavimas vartojant atitinkamus 

simbolius ir padėtis. Remiantis informacijos teorijos reikalavimais ir algoritmais, kodas kiekybiškai 

vertinamas informacine entropija H(X). 

Priešinga procedūra – dekodavimas vykdomas ryšio linijos gale – išėjoje dekoderiu, kai signalas iš 

abstrahuotos būsenos atkuriamas tokios formos, kokia ji buvo receptorinėse struktūrose ir atkuriamas 

dekoderio struktūrose – efektoriuose. Dekodavimas kiekybiškai įvertinamas informacine dekodavimo 

entropija H(Y).  

Pagrindinis informacijos kanalo reikalavimas – tikslus, patikimas ir greitas simbolių perdavimas iš 

koderio į dekoderį. Arba tikslus, patikimas ir greitas simbolių įrašymas atminties struktūroje ir atkūri-

mas. Visose perdavimo linijos grandyse veikia įvairiausi triukšmai, todėl procedūros negali išvengti 

klaidų, ir patikimumas blogėja. Norint klaidas įvertinti, šie trukdžiai apibendrinami bendru linijos 

triukšmu, kuris lemia ir sukelia kodavimo ir dekodavimo procedūrų klaidas. Tam ir vartojama Šenono 

informacijos perdavimo teorija. Norint suprasti jos esmę, vaizdžiausiai ryšių liniją pavaizduoti kaip 

receptorių ir generuojančių efektorių sujungtą sistemą (3.3. pav.). 

Jeigu sistema būtų ideali, tai kiekvienas simbolis iėjoje uždegtų tik jam skirtą simbolinę išėjos 

„lemputę“ ir nebūtų klaidų. Šiuo atveju sakoma, linija dirba be triukšmo, ji idealiai perduoda tik siun-

čiamus simbolius.  

Tikrovėje taip nebūna. Dalis simbolių perduodama tiksliai, kita dalis – klaidingai. Paspaudus vie-

ną mygtuką ar pasiuntus simbolį, turėtų užsidegti atitinkama lemputė arba sureaguoti tą simbolį at-

spindintis elementas. Gana dažnai reaguoja visai ne tie elementai, kurie turėtų reaguoti. Klaidos 

įvyksta dėl įvairiausių priežasčių. Visas jas galima apibendrinti tikimybiniu vertinimu, nustatyti visų 

galimų situacijų tikimybes.  

Bandymais ir tam tikrais teoriniais skaičiavimais galima nustatyti visų perduodamų simbolių 

situacijų tikimybes, koreliacijos koeficientų matricą, iš kurios galima apskaičiuoti tiksliai perduotą 

informacijos kiekį. 

Informacijos teorijos esmę geriausiai aiškina dvikomponentė X ir Y simbolių rinkinių perdavimo 

sistema. Aišku, tai atsitiktinės situacijos, nagrinėjamos tikimybių teorijos priemonėmis. 

Pažymima, kad koderio siunčiamojo simbolio X numeravimas j, o dekoderio gaunamo simbolio Y 

– numeravimas i. Atitinkamai simbolių atsiradimo tikimybės p(j) ir p(i). Kodavimo ir dekodavimo 

kombinacinių situacijų [(X = j), (Y = i)] tikimybės p(j,i). Turint koreliacinę tikimybių lentelę, 

nesunkiai apskaičiuojami šie neapibrėžtumai – informacinės entropijos: 

2
1

( ) ( ) log ( );
m

j
H X p j p j

=
= −∑  

2
1

( ) ( ) log ( );
m

i
H Y p i p i

=
= −∑  
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2
1 1

( , ) ( , ) log ( , ).
m m

i j
H X Y p i j p i j

= =
= −∑ ∑  

Išsamiau nagrinėjant, vartojamos sąlyginės tikimybės, kurios reiškia: 

Pj(i)….tikimybė, kad {Y = i, jeigu X = j}; 

pi (j)….tikimybe, kad {X = j, jeigu Y = i}. 

Atlikus algebrines pertvarkas, nustatoma: 

2
1 1

( ) ( ) ( ) log ( );
m m

x j j
j i

H Y p j p i p i
= =

= − ⋅∑ ∑  

2
1 1

( ) ( ) ( ) log ( )
m m

Y i i
i j

H X p i p j p j
= =

= − ⋅∑ ∑ ; 

iš kur, taikant sąlyginių tikimybių teoremą: 

( ) ( , ) ( ),
( ) ( , ) ( )

x

Y

H Y H X Y H X
H X H X Y H Y

= −
= −

. 

Perduotas informacijos kiekis bus nustatomas formule: 

I(X,Y) = H(X) + H(Y) – H(X,Y) = H(X) – HY(X) = H(Y) – HX(Y) 

čia I(X,Y) – atkurtas ar perduotas informacijos kiekis 

H(X) – informacinė koderio entropija (neapibrėžtumas) 

H(Y) - informacinė dekoderio entropija (neapibrėžtumas) 

H(X,Y) – visos kodavimo ir dekodavimo sistemos neapibrėžtumas 

HY(X) – koderio nevienprasmiškumas 

HX(Y) – dekoderio nevienprasmiškumas 

Vaizdžiausiai šį perduotos informacijos kiekį, esant triukšmams, ir triukšmų poveikio pobūdį rodo 

matematinės formulės schema (3.10 pav.). 

 

 

I(X,Y) 

H(X) 

H(Y) 

H(X,Y) 

HY(X) HX(Y) 

 
3.10 pav. Informacijos perdavimo ryšių linijos, veikiant triukšmams, aiškinimo schema 
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Kuo mažesnis triukšmas, mažiau klaidų, tuo didesnis koderio ir dekoderio informacinių entropijų 

persidengimas, tuo didesnis perduotos informacijos kiekis. Nesant triukšmo ir perduodant informaciją 

be klaidų, koderio ir dekoderio informacinės entropijos tiksliai sutampa ir tada: 

( , ) ( ) ( ) ( , ).I X Y H X H Y H X Y= = =  

Ši informacijos teorijos matematinė formulė rodo, kad informacijos ryšio kanalo išėjime (išėjoje) - 

dekoderyje visada bus gaunami tie simboliai bei signalai, kurie buvo pateikti kanalo koderiui. Arba 

atminties struktūra atgamins tiksliai tuos simbolius bei signalus, kurie ir buvo įrašyti į atmintį.  

Tokią informacijos perdavimo situaciją, triukšmo įnešamas pasekmes, vaizdžiausiai rodo 3.11 

pav. Idealiai persidengia abi informacinės entropijos – koderio H(X) ir dekoderio H(Y), kurios yra 

lygios perduotam informacijos kiekiui I(X,Y). 

Tuo tarpu didelis triukšmo kiekis sukelia visiškai kitokias pasekmes. 

 

H(X) 

H(Y) 

H(X,Y) 

I(X,Y) 

 
3.11 pav. Informacijos perdavimo ryšių kanalu be triukšmų schema  

Tuo tarpu didelis triukšmo kiekis sukelia visiškai kitokias pasekmes. 

Jei triukšmas labai didelis ir informacija neperduodama, t. y. simboliai perduodami visiškai atsi-

tiktinai, spėliojimo tikimybės dydžiu, tada: 

( , ) 0;
( , ) ( ) ( ).

I X Y
H X Y H X H Y

=
= +

 

Informacinė entropija vertinama dvinarių veiksmų (operacių) kiekiu, bitais: 

H(X) – nustatant X; 

H(Y) – nustatant Y; 

H(X,Y) – nustatant visą sistemą; 

I(X,Y) – nustatant ir X, ir Y. 

Idealioje informacinėje sistemoje, kurioje nėra triukšmų ar jie visiškai pašalinti, perduotas ar at-

kurtas informacijos kiekis bus  užrašomas formule:  

I(X,Y) = H(X) = H(Y) = H(X,Y). 



 74

Informacinė sistema, kurioje triukšmai tokio dydžio, kad informacija visiškai nebeperduodama ar 

nebeatkuriama, I(X,Y) = 0, atitinka lygybę: 

H(X) + H(Y) = H(X,Y). 

Vaizdžiai schematiškai ši situacija pateikiama 3.12 pav. 

 

H(X) H(Y) 

H(X,Y) 

HY(X) HX(Y) 

 
3.12 pav. Informacijos perdavimo ryšių kanalu, esant dideliems triukšmams, aiškinimo schema 

Akivaizdu, kad šiuo didelių triukšmų atveju informacija neperduodama. 

Pateiktos kraštutinių informacijos kanalo savybių grafinės diagramos, t. y. idealiai perduodant in-

formaciją, kai triukšmai visai neįtakoja ir kai triukšmas visiškai sudarko kanalo darbą, vaizdžiai paro-

do matematinių išraiškų esmę. 

Pagrindinė Šenono kodavimo ir informacijos perdavimo teorema, nesant triukšmų, teigia: 

Jeigu informacijos linijos (atminties struktūros) galimybė perduoti C bitų per sekundę ir į 

šią liniją koderio siunčiamos informacijos kodo informacinė entropija H(X) bitų vienam simbo-

liui, tai geriausia kodavimo sistema galės perduoti informaciją ne didesniu greičiu  Vinf max kaip: 

inf max ( )
CV

H X
=  simbolių per sekundę. 

Matematinė informacijos teorija rodo, kokias sąlygas reikia įvykdyti, kad informacija būtų per-

duodama veiksmingiausiai, esant triukšmams, netikslumams ir klaidoms. Pagrindiniai kodavimo reika-

lavimai: 

• kad informacijos siuntose būtų kuo vienodesnės simbolių tikimybės. 

• kad simbolių atsiradimas informacijos siuntose būtų kuo mažiau susijęs (koreliuotas). 

Todėl informacinėse sistemose, kurioms svarbiausia ne energijos virsmų naudingumo koeficien-

tas, bet kuo greitesnis ir patikimesnis neapibrėžtumo panaikinimas – informacijos gavimo efektyvumui 

didinti taikomi šie metodai: 

• dekoreliacijos, pasiekiami hierarchiniu perkodavimu, taikant naujus, didesnės informacinės 

reikšmės simbolius; 

• ekstrapoliacijos arba prognozavimo; 

• perduodant tik pokyčius. 
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Kovojant su triukšmais, naudojamos papildomos informacinės priemonės ir perteklinis kodavi-

mas. Paprasčiausios priemonės: 

• daugkartinis kartojimas; 

• daugkartinis sumavimas; 

• specialūs įvairiausi koreguojantieji kodai. 

Remiantis informacijos teorija, informacija skirstoma: 

• atsižvelgiant į žinių sritis: biologijos, technikos, ekonomikos, medicinos, kultūros ir pan.; 

• atsižvelgiant į fiziologinę suvokimo prigimtį: regimoji, girdimoji, skoninė ir pan.; 

• atsižvelgiant į jos matavimo būdą. 

Matavimo būdai, dar skirstoma į trijų rūšių informaciją: 

• parametrinė informacija: duomenų registrai – bankai, matuojamų dydžių, parametrų reikšmių 

rinkiniai, tyrinėjimų, analizės, kontrolės rezultatų kiekybinės išraiškos; 

• topologinė informacija – geometriniai vaizdai, žemėlapiai ir pan.; 

• abstrakčioji informacija: matematiniai modeliai, apibendrinti vaizdai, schemos, sąvokos ir pan. 

Visos šios priemonės taikomos tiek technikai, tiek ir gyvosios gamtos – organizmų bei gyvūnų 

perdavimo ir bendravimo signalų perdavimo ir perdirbimo procedūroms. Tai akivaizdu nagrinėjant 

kalbas. Kalba – tipiška per evoliucijos vyksmus susiformavusi informacinio kodavimo ir dekodavimo 

procedūra. Rašyba – akivaizdžiausias pavyzdys.  

Vienas pagrindinių informacijos teorijos sunkumų, taikant ją biologijai ir kasdieniam žmonių gy-

venimui, yra šių signalinių – informacijos vyksmų funkcinis vertinimas, vadinamas semantika. Yra 

teorinis mokslas semantika, kurio pagrindinė sąvoka – „semantinė informacija“. Ji aiškina informaci-

ją nešančių simbolių ir signalų prasmę, funkcinę svarbą, vertybes tam tikru informacijos veiksmingu-

mo požiūriu. Klasikinė informacijos teorija, pagrįsta atvirojo kodavimo ir dekodavimo procedūromis, 

semantiką atmeta. Tokia informacijos teorija sėkmingai vartojama kuriant ryšių ir komunikacijų tech-

nines sistemas, bet nepakankama aiškinant biologinius, humanitarinius ir socialinius reiškinius – orga-

nizuotų sistemų veiklą.  

Uždarojoje organizuotoje sistemoje reiškiasi semantinė informacija, nes dėl kodavimo ir dekoda-

vimo organizacinio uždarumo kodai visada susiję su funkcine sistemos veiklos reikšme. 

3.7. Signalų arba atspindžių teoriniai pagrindai 

Svarbu apibūdinti informacijos ir signalų sampratą visų organizuotų sistemų, turinčių informacinį 

valdymą. Įgyvendinant informacines procedūras neapsieinama be vienų fizinių objektų ir vyksmų at-

spindėjimo kitose fizinėse sistemose. Akivaizdu, tikrovės medžiagų ir energijos virsmus į abstrahuotas 

kodines informacines procedūras organizuotose sistemose vykdo fizinės grandys, sudarydamos tam 

tikras struktūras. Grandys ir jų struktūros atlieka tam tikrus signalų – vyksmų atspindėjimus ir jų vir-

smus per kitus fizinius vyksmus. Pavyzdžiui, visiems suprantamas informacijos perdavimas telefono 
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kanalu. Tai nuosekliai sudėliota grandinė įvairiausių fizinių atspindėjimų: oro molekulių virpėjimai 

(slėgio pokytis) kalbant; mikrofono membranos virpėjimai; anglies miltelių suspaudimo pokyčiai mik-

rofone ir elektrinės varžos pokyčiai; elektrinės srovės pokyčiai; telefono ausinės elekromagnetuko 

magnetinio lauko pokyčiai; telefono ausinės membranos virpinimas, kuris ir vėl sukelia oro molekulių 

tokius pačius virpėjimus kaip ir grandinės pradžioje. Pirminis informacijos šaltinis – siuntėjas (žmo-

gus) sukuria signalus – oro molekulių virpėjimus, o priėmėjas (žmogus) taip pat gauna tokius pat fizi-

nius oro molekulių virpėjimus, kurie jam perduoda informaciją, panaikina tam tikrą neapibrėžtumą.  

Panašūs fiziniai pokyčiai, atliekantys informacines procedūras, vyksta visose gyvosiose – fiziolo-

ginėse, ekologinėse sistemose, visuomenėje, bet ne visose techninėse žmogaus sukurtose mašinose. 

Tai būdinga vadinamosioms organizuotoms sistemoms. Norint suprasti organizuotų sistemų veiklą, 

reikia susipažinti ir su signalų atspindėjimo bei jų virsmų teoriniais elementais – signalų ir juos per-

duodančių grandžių teorija. 

3.7.1. Signalai ir grandys 

Priimant arba perduodant informaciją, koduojant ir dekoduojant neapsieinama be materialiųjų in-

formacijos nešiklių – signalų. Nors informacija savo esme yra nemateriali, jai netaikytinas tvermės 

dėsnis, bet informacinės procedūros visada vykdomos fizinėmis – fizikinėmis ir (ar) cheminėmis prie-

monėmis. Todėl jų vykdymas yra specialių materialiųjų vyksmų virsmai, kuriuos įgyvendina atitinka-

mos valdančiojo posistemių grandys. Grandyse vykstantiems signaliniams virsmams taikytini fizikos ir 

chemijos dėsningumai. Jos signalus perduoda ir (ar) priima pagal signalų teorijos dėsnius. Signalų 

dėsniai formuluoti vadovaujantis neorganizuotų sistemų teorija, remiantis poveikio ir reakcijos signalų 

įėjos (iėjimo) – išėjos (išėjimo) principais. 

 

y(t) 

 
h(t) x(t) 

Sunaudota 
energija 

y(t) 
 

h(t) x(t) 

Energija 

 
3.13 pav. Signalus perdirbančios grandys: pasyvioji ir aktyvioji  

Signalų ir neorganizuotų sistemų teorijos pagrindinis elementas – grandis visus perduodamus sig-

nalus transformuoja pagal tos grandies savybes, kurias lemia šios grandies impulsinė reakcija h(t), t. y. 

grandies reakcija į δ(t) funkciją – „blyksnį”, y(t) ~ h(t) (3.13 pav.). Grandys gali būti pasyviosios ir 

aktyviosios. Aktyviosios grandys skiriasi nuo pasyviųjų tik tuo, kad signalams patikimai perdirbti 

naudoja papildomą energiją, kuri neturi įtakos signalų transformavimo dėsningumams.Signalų ir 

grandžių teorija pagrįsta tiesinės matematikos metodais. Tiesinių grandžių signalų virsmams apibūdinti 
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taikomi tam tikri metodai. Tradicinis grandžių savybių kiekybinio apibūdinimo metodas yra paremtas 

dažnių perdavimo savybėmis. Jos gaunamos bandymais, per grandis leidžiant įvairiausio dažnio 

harmoninius signalus – sinusinius X0 sin(ωt) ar kosinusinius X0 cos(ωt), nustatomi jų perdavimo 

koeficientai, amplitudžių ir fazių perdavimo funkcinės savybės. Modernesnė signalų teorija pagrįsta 

integralinėmis sąsūkų transformacijomis ir impulsinių reakcijų funkcijomis (impulsiniais atspindžiais). 

Tiesinės nevaldomos grandies reakcija arba atspindys (refleksija) matematiškai išreiškiamas 

sąsūkos integralu, arba sąsūka. Sąsūkų išraiškos gali būti įvairios, bet jų esmė reiškia tokį patį 

vyksmo x(τ), vykstančio erdvėje τ, atspindėjimą erdvėje t, t. y. kaip vyksmą y(t):  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
t t ty t x h t d x t h d x h d x t h dτ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ

+∞ +∞ +∞ +∞

−∞ −∞ −∞ −∞

= ⋅ − ⋅ = − ⋅ ⋅ = − ⋅ + ⋅ = + ⋅ − ⋅∫ ∫ ∫ ∫  

Glaustai matematinė sąsūkos išraiška užrašoma poveikio arba įėjos signalo x(t) ir grandies impul-

sinio atspindžio (reakcijos) funkcijos h(t) jungimu žvaigždute * : 

y(t) = x(t) · h(t). 

Čia: x(t) – poveikio ar įėjos signalas; 

y(t) – atspindėtas išėjos arba reakcijos signalas; 

h(t) – impulsinio atspindžio arba grandies impulsinė reakcija,  

apibūdinanti pagrindines grandies signalų perdirbimo savybes. 

Impulsinė reakcija h(t) rodo perduodančios grandies ar sistemos reakciją į δ(t) įėjimą, t. y.  

y(t) =  δ(t) · h(t) ~ h(t), (3.14 pav.), 

max,... 0,
( ) ( ) 1.

0,... 0,
t

t kur t dt
t

δ δ
+∞

−∞

=
= = ≠

∫  

Bandymuose dažniausia vartojamas iėjos signalas būna ne impulsas, kitaip dar vadinama Dirako 

funkcija δ(t), bet slenkstinė vienetinė funkcija σ(t): 

1,... 0,
( )

0,... 0.
t

t
t

σ
≥

=  <
 

Abi šios paprastos funkcijos, plačiai vartojamos apibūdinant grandžių savybes, dar vadinamos 

ypatingomis (singuliariosiomis) funkcijomis. Jos yra tarpusavyje susijusios diferenciavimo ir integ-

ravimo veiksmais (3.14 pav.). 
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δ

0 

t 

1

0

( ) ( ) ,
t

t dσ δ τ τ
−∞

= ⋅∫  

    
( )( ) ,d tt

dt
σδ =  

 
3.14 pav. Singuliariosios funkcijos 

Signalo atspindėjimo pobūdis kitoje fizinėje erdvėje matematiškai gali būti išreikštas determinuo-

tomis algebrinėmis lygtimis ir (ar) tikimybinėmis formulėmis, atspindinčiomis grandyse vykstančius 

fizinius virsmus. Turint tiesinės grandies impulsinę reakciją h(t), teoriškai nesunkiai matematikos me-

todais nustatomos ir dažnių perdavimo savybės (charakteristikos). Pakanka atlikti jos Furjė transfor-

macijos F-1 
 procedūras: 

H(jω) = F-1 {h(t)}. 

Impulsinės reakcijos yra vaizdesnės ir patogesnės vertinant grandžių bei jų grandinių savybes. 

Grandys tiriamos ne tik ypatingosiomis (singuliarinėmis) funkcijomis (signalais), taip pat harmo-

niniais (sinuso ar kosinuso formos signalais), bet ir „baltuoju triukšmu“ – signalais, kurie sudaryti iš 

visų harmoninių nesinchronizuotų vienodų energijų ir dažnių signalų. 

Organizuotų sistemų atvejais naudojamos ne tik pasyviosios ir aktyviosios, bet ir valdomosios  

grandys, kurioms gali būti pateikiami valdantieji signalai, lemiantys grandies įjungimą ar išjungimą 

veiklai (3.15 pav.).  

 

y(t) 
 

h(t) x(t) 

VALDYMO SIGNALAS 

 
3.15 pav. Valdomoji grandis 

Valdomosioms grandims būdingas virsmų ar signalų transformavimo – atspindėjimo procesas tik 

tada, kai yra valdymo (valdantysis) signalas: 

( )* ( ), ,
( )

.

x t h t jeigu VALDYMO SIGNALAS TAIP
Y t

jeigu VALDYMO SIGNALAS NE

 == 
 =

. 
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Dažniausiai valdymo signalas – tai poveikis, kuriam reikia mažai energijos ir medžiagų įjungiant 

ar išjungiant daug didesnės galios ar apimties vyksmus. Tokios grandys atlieka sąlygines operacijas ar 

procedūras, kurios kompiuterių programavimo kalbomis vadinamos sąlyginėmis operacijomis – logi-

nius ar aritmetinius IF. 

Panašias valdymo galimybes turi beveik visos biologinių sistemų tam tikrų funkcionavimo lygių 

grandys. Tai ir fermentinės ląstelių reakcijos, ir raumenų miocitas, ir organizmo organas, ir vabzdys 

bei jų populiacijos, žmogus žmonių grupėje. 

Nagrinėjant signalų virsmus biologinėse organizuotose sistemose kodavimo ir dekodavimo požiū-

riu, didelis dėmesys skirtinas tolydžiosios erdvės signalams atspindėti diskrečiosiose struktūrinėse erd-

vėse, ir atvirkščiai – diskrečiųjų erdvių signalų atspindėjimui tolydžiosiose erdvėse.  

3.7.2. Integralinės transformacijos – kaip kodavimo ir dekodavimo procedūros 

Tam tikros biologinės struktūros, vykdančios virsmus ir atliekančios signalų atspindėjimus – 

transformacijas, gali būti apibūdinamos matematiškai. Matematika plačiai vartoja įvairias signalų, iš-

reikštų matematinėmis formulėmis, procedūras – paprastas algebrines ir integralines transformacijas. 

Atlikus specialius matematinius veiksmus, signalų matematiniai modeliai, esantys vienoje abstrakčioje 

erdvėje (koordinačių sistemoje), perkeliami į kitą abstrakčią erdvę, kitokią koordinačių sistemą taip, 

kad būtų galima signalą atkurti pirmine matematine signalo forma. Naujoje erdvėje sudėtingi matema-

tiniai veiksmai virsta paprastesniais ir, juos atlikus naujoje erdvėje, grįžtamosiomis (atvirkštinėmis) 

procedūromis galutinis rezultatas grąžinamas į pirminę erdvę. Visiems yra žinomos logaritmavimo ir 

antilogaritmavimo, tiesioginių ir atvirkštinių trigonometrinių funkcijų skaičiavimai bei kitos panašios 

procedūros. Pavyzdžiui, logaritmavimu logaritminėje erdvėjė sandaugos virsta sudėtimis, dalyba – at-

imtimis, kėlimas laipsniu – sandauga. Suskaičiavus rezultatą logaritminėje erdvėje ir jį antilogaritma-

vus, nustatomas galutinis rezultatas pirminėje erdvėje. 

Kodavimo ir dekodavimo požiūriu ypatingo dėmesio vertos integralinės transformacijos, išreikštos 

sąsūkomis.  Sąsūka gali būti vertinama kaip viena iš kodavimo ir dekodavimo formų. 

3.7.3. Sąsūka – kaip kodavimo ir dekodavimo procedūra 

Kodavimas – tai informacinė procedūra, dėl kurios erdvėje X esančios posistemio (struktūros) bū-

senos u(x) atspindimos kitoje ξ erdvėje kaip U(ξ). Signalų atspindžiai transformuotoje erdvėje vadi-

nami atvaizdais. Dekodavimas yra priešinga procedūra.  Atvaizdų erdvėje ξ esančios posistemio būse-

nos (struktūros) U(ξ) atspindimos pirmojoje X (ar jai atitinkamoje X’) erdvėje, ir taip atstatoma pirmi-

nė būsena (struktūra) u(x) (3.16 pav). 
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X 

ξ 

Φ(x, ξ) Ψ(x, ξ) 

u(x) 

U(ξ) 

KODAVIMAS DEKODAVIMAS 

 
3.16 pav. Kodavimas ir dekodavimas kaip integralinė transformacija 

Šios procedūros matematiškai gali būti išreiškiamos integralinių transformacijų pavidalu. Jos būna 

paprastesnės ir sudėtingesnės. Atspindėjimo pobūdis priklauso nuo integralinės transformacijos bran-

duolių Φ(x, ξ), ir Ψ(x, ξ), t. y. funkcijų, kuriomis remiantis sujungiamos abi erdvės į darnią matema-

tiškai logišką grįžtamąją sistemą. Paprastesnės integralinės transformacijos vadinamos sąsūkomis. 

Joms būdingas erdvinių koordinačių sujungimas jų skirtumo operacija ξ – x, arba x – ξ. Tai rodo, kad 

transformavimo pobūdis nepriklauso nuo erdvės vietos, o priklauso tik nuo transformavimo vyksmo 

integruojamų branduolių (sujungimo funkcijų)  ar erdvinių koordinačių nuotolių. Kalbant apie sąsūką 

vykdančias struktūras, sakoma, kad sąsūka rodo homogeninę transformavimo struktūrą – tas pačias 

priklausomybes kiekvienai erdvės vietai:  

 Integralinė transformacija    Sąsūka 

 

ξ 

x 

 
 
 

u(x) 
Φ(ξ-x) 

Φ(x-ξ) 

ξ-x  
3.17 pav. Grafinis sąsūkos aiškinimas 

( ) ( ) ( , ) ,

( ) ( ) ( , )

U u x x dx

u x U x d

ξ ξ

ξ ξ ξ

+∞

−∞

+∞

−∞
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( ) ( ) ( ) ,
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Sąsūkos matematinės transformacijos esmė parodyta 3.17 pav. Branduolio funkcija, turinti nei-

giamą argumento ženklą (funkcija priešingos krypties), slenka per įėjimo signalą ir ieškomas šių funk-

cijų persidengimo sandaugų plotas. 

Jei branduolio funkcijos argumento kryptis yra  tos pačios krypties kaip ir signalo, Φ(x-ξ) argu-

mento ženklas nepakeistas, sąsūka virsta koreliacine integraline transformacija. Atlikus šią matematinę 

transformaciją, gaunama koreliacinė funkcija, rodanti abiejų – signalo ir branduolio – funkcijų pana-

šumą, esant tam tikroms postūmių padėtims. 

3.7.4. Diskretusis kodavimas ir dekodavimas 

Biologinėms sistemoms dažnai tenka tolydžiosios erdvės vyksmus koduoti (atspindėti) diskrečio-

joje erdvėje, versti diskrečiaisiais signalais. Dekodavimo atvejais – pagal diskrečiai koduoto atvaizdo 

signalą atkurti vyksmus ar signalus tolydžiojoje erdvėje. 

Tolydžiosios erdvės signalus atspindint – koduojant  diskrečiosiose erdvėse, kodavimo procedūro-

se vartojamas baigtinis Φ0(x), Φ1(x), … Φi(x), … Φk(x) funkcijų rinkinys. Kodavimo integralais: 

( ) ( )i iU u x x dx
+∞

−∞

= ⋅Φ∫  

nustatomas diskrečiųjų dydžų rinkinys U0, U1,… Ui,… Uk  Tai ir yra koduotas signalo u(x) atspindys, o 

funkcijų Φi(x) rinkinys – kodas (3.16 pav.). 

Tada dekodavimas, kaip atvirkštinė procedūra, virsta dekoduojančių funkcijų, turinčius atitinka-

mus svorinius koeficientus, sumavimu: 

0
( ) ( )

k

i i
i

u x U x
=

= ⋅Ψ∑  

čia  Ψ0(x), Ψ1(x), … Ψi(x), … Ψk(x) yra dekodavimo funkcijų rinkinys – dekodavimo kodas. 

Taigi, kodavimas yra sudėtingų signalų skaidymas – analizė, o dekodavimas – sintezė. 

Signalų ir informacijos teorija rodo, kad veiksmingiausiai informacinės kodavimo ir dekodavimo 

procedūros atliekamos, kai kodavimo ir dekodavimo funkcijos yra ortogonalios, arba kvaziortogona-

lios (beveik ortogonalios). Tai rodo kodavimo ir dekodavimo funkcijų ar simbolių nepriklausomumą. 

Tais atvejais ortogonaliųjų funkcijų rinkinys turi tenkinti matematinę sąlygą: 

,
( ) ( ) ,

0,

,
( ) ( )

0,

i j ij

j i ji

E i j
x x dx E

i j

E j i
x x dx E

j i

δ

δ

+∞
Φ

Φ
−∞

+∞
Ψ

Ψ
−∞

=
Φ ⋅Φ = = ⋅ ≠

=
Ψ ⋅Ψ = = ⋅ ≠

∫

∫

 

čia  
2

( ) ( )E x x dxρ
+∞

Φ
−∞

 = Φ ⋅ ∫  ir EΨ, atitinkamai 

δij – Kroneckerio funkcija, o ρ(x) – svorio funkcija. 
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Esant tik diskrečiosioms informacinėms struktūroms, kodavimo ir dekodavimo transformacijos at-

liekamos per sumavimo procedūras: 

1

0
1

0

( ) ( ) ( , )

( ) ( ) ( , )

n

i
n

j

U j u i i j

u i U j j i

−

=

−

=

= ⋅Φ

= ⋅Ψ

∑

∑
 

arba tą patį galima užrašyti algebros matricų ir vektorių sandaugomis: 

U = [Φ]· u  

u = [Ψ]· U 

čia U ir u yra vektoriai stulpeliai, o [Φ] ir [Ψ] matricos, apibūdinančios tikslias kodavimo ir 

dekodavimo operacijas – kodą. 

Kad dekodavimas idealiai atkurtų tai, kas buvo atspindėta koduojant, t. y. kad kodavimo ir deko-

davimo procedūros funkcionuotų idealiai, turi būti vykdomos ortogonalumo sąlygos: 

• tolydžiųjų signalų kodavimo ir dekodavimo atvejais: 

( , ) ( , ) ( )x x d xξ ξ ξ δ
+∞

−∞

Φ ⋅Ψ =∫ , 

• diskrečiųjų signalų atvejais matricų sandauga [Φ] * [Ψ] = I būtų vienetinė matrica I. 

Šios matematinės sąlygos rodo, kad tokios kodavimo ir dekodavimo procedūros geba išskaidyti ir 

vėl atkurti sudėtingiausią, turintį didžiausių dažnių signalą – δ funkciją. Tai vieno pikselio signalas 

diskrečiojo kodavimo atvejais. 

3.7.5. Laplaso ir Furjė integralinės transformacijos – kodavimas ir dekodavimas 

Tiesinių dinaminių sistemų analizės ir sintezės įvairiausi vyksmai aprašomi tiesinėmis diferencia-

linėmis ar integralinėmis lygtimis. Tam tikromis integralinėmis transformacijomis T-1 galima pereiti į 

tokią abstrakčią erdvę, kurioje matematinės diferencijavimo ir integravimo operacijos virsta algebri-

nėmis daugybos ir dalybos operacijomis. Abstrakčioje erdvėje išsprendus algebrines lygtis, galutinis 

sprendinys gaunamas įvykdžius grįžtamąją integralinę transformaciją T+1. Taip sprendinys – siekiamas 

rezultatas – perkeliamas į pirminę erdvę (3.18 pav.).  

Tiesinių sistemų atvejais signalams atspindėti abstrakčioje erdvėje ir atkurti plačiai taikomos Lap-

laso L-1, L+1  , Furjė F-1 , F+1 bei kitos tiesioginės ir atvirkštinės integralinės transformacijos. Realūs 

signalai atspindimi abstrakčioje, vadinami atvaizdais (anksčiau vadinamomis „šmėklomis“) komplek-

sinio kintamojo s = a + j·ω erdvėje (Laplaso transformacija), arba menamojoje dažnių erdvėje jω 

(Furjė transformacija) taip, kad būtų galimas visavertis grįžimas į pirminę realią erdvę. Šios procedū-

ros vertintinos kaip kodavimas ir dekodavimas. 
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s = a + j·ω

 t 

T-1 

T+1

 
3.18 pav. Integralinių tiesioginių ir atvirkštinių T± transformacijų grafinis aiškinimas 

Laiko funkcijų – signalų vienpusė Laplaso transformacija atliekama matematinėmis procedūro-

mis: 

{ } { }

{ } { }

1

0

1

( ) ( ) ( ) exp ,

1( ) ( ) ( ) exp
2

H s L h t h t s t dt

h t L H s H s t s dp
j π

+∞
−

+∞
+

−∞

= = ⋅ − ⋅ ⋅

= = ⋅ + ⋅ ⋅
⋅

∫

∫
 

Tada atspindys y(t) – kaip x(t) sąsūka, Laplaso erdvėje bus algebrinė lygtis: 

( ) ( ) ( )Y s H s X s= ⋅  

Singuliarieji signalai Laplaso erdvėje bus:  L-1{ δ(t)} = 1,  o    L-1{ σ(t)} = s. 

Atitinkamai diferencijavimo ir integravimo veiksmai virsta daugyba ar dalyba:  

,...1 s
dt
dL =







−  o   

s
dtL 1...1 =












∫− . 

Laplaso transformacijos taikytinos laike kintamiems vyksmams koduoti. 

Furjė transformacijos, kurios taikytinos laiko ir erdvės signalams koduoti, yra panašios į Laplaso 

transformacijas, tik atspindžio (atvaizdo) erdvė (argumentas) yra menamasis dydis – dažnis jω. Furjė 

transformacijų esmė – signalų skaidymas tam tikrų dažnių sinusais ir kosinusais bei jų sintezė iš sinusų 

ir kosinusų. Matematiškai tai atliekama sprendžiant tam tikras integralines lygtis: 

{ } { }

{ } { }

1

1

( ) ( ) ( ) exp ,

1( ) ( ) ( ) exp
2

j

j

H j F h t h t j t dt

h t F H j H j t j dj
j

ω ω

ω ω ω ω
π

+∞
−

−∞

+ ∞
+

− ∞

= = ⋅ − ⋅ ⋅

= = ⋅ + ⋅ ⋅
⋅

∫

∫
 

Eulerio funkcijos { } { }ωωω jjjj sin)cos(exp ⋅= ∓∓  požiūriu, kompleksinė trigonometrinė 

lygtis rodo, kad skaidymas – kodavimas arba sintezė – dekodavimas vykdoma kartu su dviem nepri-

klausomomis procedūromis, kurių viena jų – cos atspindi lygines (simetriškas ordinačių atžvilgiu) sig-
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nalų savybes, o kita – sin atspindi simetriškas koordinačių centro atžvilgiu nelygines savybes. Kitu po-

žiūriu šios savybės išreiškia harmoninio (sinusinio) signalo fazę. 

Furjė transformacijos yra taikomos ne tik tolydiesiems, bet ir diskretiesiems signalams koduoti ir 

dekoduoti. Sukurta labai daug veiksmingų integralinio transformavimo metodų ir jų taikymų įvairiau-

sioms techninėms priemonėms. Furjė ir Laplaso kodavimo ir dekodavimo procedūra plačiausiai naudo-

jama. Bet vartojamos ir kitos kodavimo ir dekodavimo transformacijos. 

3.7.6. Kitos ortogonalinio transformavimo, arba kodavimo ir dekodavimo sistemos 

Be aptartų ir plačiai taikomų Laplaso ir Furjė integralinių transformacijų, tam tikrų fizinių bei in-

žinerinių sistemų analizei ir sintezei bei aiškinant (modeliuojant) biologines sistemas, naudojamos ki-

tos įvairios transformacijos:  

• elektroinžinerijos – Hevisaido; 

• optikos – Frenelio; 

• laiko erdvėje kintamiems signalams – Lagero; 

• erdvėje kintantiems signalams – Hermito; 

• dvejetainiškai koduojamiems signalams – Adamaro (Hadamard) ir   

• Uolšo (Walsh). 

Hevisaido transformacija – tai beveik ta pati Laplaso transformacija, tik skiriasi papildoma san-

dauga s·L-1 . Ji rodo signalų skaidymą atsakais ne į impulso funkcijas δ(t), bet į  vienetinių šuolių 

funkcijas σ(t). 

Frenelio transformacija yra sąsūkinė transformacija, turinti ir sąsūkos, ir Furjė transformacjų sa-

vybių. Jos kodavimo ir dekodavimo branduolio funkcija: 

{ }2( ) exp ( ) .x j xξ ξΦ − = −∓  

Lagero ir Hermito transformacijos taikomos atspindint ir koduojant tolydžiuosius laiko ir erd-

vės signalus diskrečiosiose erdvėse.  

Lagero transformacija – kodavimo ir dekodavimo branduoliai – Lagero funkcijos: 

1( ) exp ( );
! 2n n

tl t L t
n

 = ⋅ − ⋅ 
 

 

čia  Ln(t) – Lagero daugianariai (polinomai). 

Hermito kodavimo ir dekodavimo branduoliai – Hermito funkcijos: 
21( ) exp ( );

22 !
n nn

xh x H x
n π

 
= ⋅ − ⋅ 

 ⋅ ⋅
 

čia  Hn(x) – Hermito daugianariai (polinomai). 



 85

Labai svarbios kodavimo ir dekodavimo procedūros vykdomos Adamaro ir Uolšo funkcijomis. Jos 

akivaizdžiai rodo galimybę tolydžiuosius signalus atspindėti dvinarių verčių diskrečiojoje erdvėje, tu-

rint galimybę dekoduojant signalus vėl atkurti tolydžiojoje erdvėje. 

Aišku, dvisimbolinio kodavimo ir dekodavimo matricos turi tenkinti tam tikras sąlygas. 

Adamaro matricos. Daugiakanalių lygiagretaus informacijos (signalų) kodavimo ir dekodavimo 

procedūrose vartojamos Adamaro matricos, turinčios ortogonalumo ir kvaziholografinių savybių. Jos 

yra dvinarių reikšmių, tiksliau – dviejų ženklų – „–„ ir „+“ matricos. Kodavimas Adamaro matricų 

principu padeda suprasti biologinių eksperimentų planavimą, kodavimą ir dekodavimą neuronų struk-

tūrose, ir taip pat genetinių kodavimų atvejus. 

Adamaro n-tosios eilės kvadratinė (n, n) matrica, sudaryta iš elementų aij = {+1, -1}, čia: i, j = 1, 

2, 3,…n : 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...

n

n
n

n n nn

a a a
a a a

A

a a a

 
 
 =
 
 
  

 

Tenkinant ortogonalumo reikalavimą turi būti tenkinta sąlyga ,InAA T
nn ⋅=⋅  čia: T rodiklyje – 

matricos pernašos ženklas, I – vienetinė matrica: 

1 0 ... 0
0 1 ... 0
... ... 1 ...
0 0 ... 1

I

 
 
 =
 
 
 

 

Matricų sandaugos lygtis reiškia, kad dvi bet kurios matricos An eilutės yra ortogonalios. Kodavi-

mo atvejais matricos eilutės gali būti vartojamos kaip ortogonalaus (nepriklausomo) kodavimo derini-

mai. 

Paprasčiausios Adamaro matricos yra: 

[ ]1 1 ;A = +   2

1 1
;

1 1
A

+ + 
=  + − 

 41

1 1 1 1
1 1 1 1

;
1 1 1 1
1 1 1 1

A

+ + + + 
 − − + + =
 − + + −
 + − + − 

  42

1 1 1 1
1 1 1 1

.
1 1 1 1
1 1 1 1

A

+ + + − 
 + + − + =
 + − + +
 − + + + 

 

Didesne matrica galima gauti atliekant Kroneckerio matricų dauginimo procedūrą (pateikiami tik 

ženklai): 
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Gauta matrica yra anksčiau pateikta A41 matrica, nes skiriasi tik eilučių išdėstymo tvarka. 

Matricos didesnės už 2 (n > 2) turi būti kartotinės 4.  

Matricos, kurių dydžiai yra 2n, daug kuo sutampa su plačiai šiuo metu taikomomis Uolšo (Walsh) 

funkcijomis, kurios yra tam tikras Adamaro ir Furjė kodavimo ir dekodavimo principų derinys. Joms 

būdingos lyginės cal(k, x) ir nelyginės sal(k, x) dvinario diskrečiojo kodavimo ir dekodavimo savybės.  

Wal (k, x) = cal(k, x) +j·sal(k, x). 

3.7.7. Kodavimas – diskretizavimas (Šenono ir Kotelnikovo  teorema) 

Tolydžiuosius signalus verčiant diskrečiaisiais – diskretizuojant, arba jų tolydžiuosius dydžius at-

spindint – koduojant diskrečiojoje erdvėje, taip pat juos atkuriant, vadovaujamasi Šenono ir Kotelni-

kovo teorema. Jos esmė – sąsūkinė transformacija, kurios branduolio arba atskaitų funkcija γn yra: 

max

max

sin[ ( )]
( )n

t nT
t nT

ωγ
ω

⋅ −
=

⋅ −
, arba 

[ ]max

max

sin ( )
( )

( )n
n

t nT
u t U

t nT
ω

ω

+∞

=−∞

⋅ −
= ⋅

⋅ −
∑ . 

čia  T – diskretizavimo žingsnis, o: 

[ ]max

max

sin ( )
( )

( )n

t nT
U u t

t nT
ωω

π ω

+∞

−∞

⋅ −
= ⋅ ⋅

⋅ −∫  

Pagal tai nustatomas diskretizavimo žingsnis, arba Naikvisto intervalas. Esant didžiausiam signa-

lo dažniui ωmax: 

max max

1 .
2

T
f

π
ω

= =
⋅

 

Atvirkštinis Naikvisto intervalo dydis dar vadinamas Naikvisto dažniu. Jis rodo, kad diskretiza-

vimo dažnis turi būti toks, kad jis du kartus pamatuotų (diskretizuotų) į signalo struktūrą įeinantį di-

džiausio dažnio fmax periodą Tmin. 

Šie teoriniai samprotavimai turi didžiulę praktinę reikšmę signalus diskretizuojant ir juos sintezuo-

jant, vykdant diskrečiąsias signalų analizės, sintezės, taip pat kodavimo ir dekodavimo procedūras. 

Jeigu žinoma signalo trukmė ∆t ar jo ilgis ∆x, o Naikvisto dažnis ∆ν, tai vartojama neapibrėžtumo 

taisyklė: 
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t ν µ∆ ⋅ ∆ =  

Konstantos µ reikšmė priklauso nuo koduojamo signalo formos ir reikiamo tikslumo. Pavyzdžiui, 

stačiakampių signalų atveju dažnai pakanka pasirinkti µ=1. Norint vertinti tiksliau, konstanta dvigubi-

nama. 

3.7.8. Kitokios kodavimo ir dekodavimo sampratos 

Biologinėse ir techninėse sistemose kodavimą ir dekodavimą vykdo tam tikros grandys, vieną fi-

zinį dydį paversdamos kitu fiziniu dydžiu. Akivaizdžiausias pavyzdys – temperatūros matavimas: gyv-

sidabrinis termometras temperatūrą paverčia gyvsidabrio stulpelio aukščiu; gyvūnų termoreceptoriai 

sukuria (generuoja) bioelektrinių potencialų skirtumą ar nervinių impulsų sekos dažnį ir panašiai. Api-

bendrinant, kodavimą signalų transformavimo požiūriu galima vertinti kaip vieno fizinio dydžio funk-

cinį priklausomumą nuo kito. 

Todėl matematiškai kodavimą galima išreikšti funkcija Y = f (X). Ji gali būti gaunama eksperi-

mentu, matuojant. Tai gali būti statistinis regresijos priklausomumas ar tikimybinė funkcija. Šie funk-

ciniai priklausomumai grafiškai gali būti pavaizduoti kaip vienos erdvės X būsenų atspindėjimas kitoje 

Y. 

3.8. Valdymo signalais logikos pagrindai 

Organizuotų sistemų valdomojo ir valdančiojo posistemiai ir jų grandys visada yra sujungti dau-

gybe tam tikrais, funkcinę prasmę turinčiais ryšiais. Atskiros grandys turi būti valdomos, t.y. privalo 

turėti valdymo signalų įėjas. Valdymo signalai lemia, kada, kuri grandis turi įsijungti, išsijungti arba 

net keisti savo veiklos parametrus. Tuo jos iš esmės skiriasi nuo neorganizuotų sistemų grandžių, ku-

rioms būdinga tik įėja (įėjimas) ir išėja (išėjimas), susieti priežastinėmis ryšių funkcijomis (3.19 pav.).  

Dažniausiai, teoriškai nagrinėjant sistemas, sudėtingos sistemos skaldomos į grandis, iš jų suda-

romas grandžių tinklas ir, juo remiantis, aiškinama sistemos veikla bei savybės. Grandimi vadinamas 

toks mažiausias sistemos elementas, kuris gali turėti daug įėjų, bet tik vieną išėją (išėjimą). Taigi, jeigu 

grandis turi daugiau nei vieną išėją, tai ji dar laikytina posistemiu ir ją galima padalyti į smulkesnes 

grandis.  

Neorganizuotose sistemose būna tik nevaldomos grandys, t. y. tokios, kurios neturi specialių įėjų, 

kuriomis grandies veiklą galima paleisti ar sustabdyti. Tuo tarpu organizuotų sistemų grandys būtinai 

privalo turėti valdomąsias įėjas, į kurias atėjęs valdantysis signalas Z grandies veiką arba paleidžia 

(įjungia), arba stabdo (išjungia).  
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3.19 pav. Valdomos ir nevaldomos sistemų grandys: a) tipiška nevaldoma įėja/išėja; b) nevaldoma 
receptorinė (sensorinė); c) valdoma vykdančiojo posistemio; d) valdoma receptorinė; e) valdoma 
valdančiojo posistemio. Storosios rodyklės rodo medžiagų ir energijos srautus, o plonosios – sig-
nalų 

Valdomų ir nevaldomų grandžių tipai pateikiami 3.19 pav. Organizuotose sistemose pirminio ko-

davimo – receptorinės grandys, receptoriai, gali būti ir be valdančiųjų signalinių poveikių (3.19 b 

pav.). Jų veiklai taikytina įprasta funkcinio keitiklio (kodavimo) matematinės priklausomybės lygtis. 

Pavyzdžiui, tiesės, jei Y kinta proporcingai X, 

Y = a + b·X, 

arba logaritmiškai 

Y = a + b·lg(X), 

bei kitokios, matematiškai apibrėžtos priklausomybės. Visos kitos organizuotų sistemų grandys turi 

būti valdomos. Valdomojo posistemio grandies signalas Z įjungia medžiagų ir (arba) energijos virsmą, 

kuris vyksta pagal atitinkamus fizinius dėsnius (3.19 c pav.): 

[ ( )], . . . ,
( )

0, . . . .

X t jeigu Z TAIP
Y t

jeigu Z NE

φ == 
 =

 

Panašiai savo funkcijas vykdo Z signalu valdomas receptorius. Jo išėjos savybė yra ne medžiagi-

nis/energetinis virsmas, kuriame vyrauja ekstensyvusis faktorius (srautas, galia), bet signalas, kurio 

esmė – intensyvusis faktorius (potencialas) (3.19 d pav.). 
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Valdančiojo posistemio grandims būdinga specifinė savybė, nes ji operuoja tik signalais, kurie taip 

pat yra valdomi kitų signalų. Tipiška valdančiojo posistemio grandis pateikiama 1.19 e pav. Čia į 

grandį ateina n signalų X(t), kurie gali būti perdirbami pagal tolydžiųjų dydžių matematikos lygtis, 

arba pagal tam tikros logikos procedūras, jeigu yra valdantysis signalas Z (3.19 e pav.). Tokia grandis 

būdinga neurotinklų struktūroms ir hibridinėms skaičiavimo mašinoms. Valdantieji signalai Z daž-

niausiai vykdo logines operacijas bei funkcijas vadovaujantis pagal logikos taisykles.  

Yra ne viena logikos teorija, bet visoms joms būdingi panašūs dėsningumai. Plačiausiai paplitusi 

kategoriškoji logika, kuriai taikoma Būlio arba dvireikšmė algebra. Neurotinklų teorijose sutinkama 

tikimybinė logika, o dabar vis dažniau vartojama nekategoriška, įvairiai vadinama – fuzzy, Zade, mig-

lotoji bei kitokių pavadinimų logika. Pagal jas yra kuriami ir neurotinklai. 

3.8.1 Loginės operacijos  

Paprasčiausia suprasti kategoriškąją logiką, aprašomą Būlio algebra. Ją plėtojant galima pereiti ir 

prie kitokių logikų sampratos, nes bendri dėsningumai panašūs. 

Pradiniais Būlio algebros elementais priimama, kad kiekvienas valdantysis signalas neša vieną iš 

dviejų galimų veiksmų ar teiginių: TAIP – NE; TIESA – MELAS; ĮJUNGTI – IŠJUNGTI; ON – OFF; 

„+“ – „-“; 1 – 0; ir pan. Kategoriškajai logikai būdinga tai, kad, be šių galimybių, kitokių nėra ir negali 

būti. 

Tuo tarpu tolydžiajai (arba sinkretinei), tikimybinei, miglotajai bei kai kurioms kitoms logikoms 

trečioji galimybė yra, kuri užima tarpinį vertinimą tarp abiejų kategoriškųjų kraštutinių vertinimų, api-

būdinama kaip NEAPIBRĖŽTA, NEAIŠKU, LYGU ir pan. 

Kategoriškosios logikos vykdomos sprendimų priėmimo pagrindinės operacijos (arba veiksmai) 

skirstomos į vieno argumento ir dviejų argumentų procedūras. Vieno argumento operacijos yra dvi pa-

grindinės: 

• Konstanta Y = {1}, Y = {0}; 

• Neigimas Y = NE{X}. 

Vykdomų operacijų signalų galimos būsenos apibūdinamos lentelėje:  

X Y = cons. Y = Ne{X} 
0 0 1 
1 1 0 

 

Dviejų argumentų loginėse funkcijose plačiausiai taikomos keturios operacijos; 

• Konjunkcija arba loginė daugyba, ženklinama (·), jungtuku IR, Y = X1 & X2 ; arba, Y = X1 Λ 

X2. 

• Disjunkcija arba loginė sudėtis, (+), jungtuku ARBA, Y = X1 V X2 . 

• Implikacija, jungtis JEIGU.........,TAI,     Y = X1 → X2 .  

• Lygiavertiškumas (loginis ekvivalentiškumas), jungtimi JEI ir TIK, JEI.....TAI,     Y = X1 ≈ X2  
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Dviejų argumentų loginių operacijų, vykdomų signalais galimas būsenas apibūdina lentelė:  

X1 X2 Y = X1 & X2 Y = X1 V X2 Y = X1 → X2 ; Y = X1 → X2 
0 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 

 

Kitos loginės funkcijos yra: 

• Šeferio funkcija                                   X1 / X2 = NE{ X1 & X2}; 

• Dagero funkcija arba Pirso rodyklė     X1 ↓ X2 = NE{ X1 V X2}; 

• Išskirtinis ARBA                                 X1 ∆ X2 = NE{ X1 & X2}; 

• Draudimas                                           X1 ← X2 = NE{X1 → X2}. 

Šios keturios loginės funkcijos įdomios tuo, kad jos yra universalios, nes matematinės logikos įro-

dyta, kad bet kurią loginę funkciją galime išreikšti vienintele, viena iš jų operacija. Taigi turint signalų 

tinklo elementą, kuris vykdo kurią nors vieną iš šių operacijų, tokių elementų pakanka, kad sintezuo-

tume tinklą bet kokiai norimai loginei funkcijai vykdyti. 

Dažniausiai vartojami elementai, vykdantys keturias logines operacijas,žymimos ženklais: 

 const.;       Ne, (┐);          IR, &, Λ, ;       ARBA, V, +. 

3.8.2. Loginių funkcijų savybės 

Sintezuojant loginius tinklus, vykdančius tam tikras funkcijas, tenka naudotis matematinių funkci-

jų savybėmis. Jomis remiantis galima pastebėti ir išaiškinti nežinomų tinklų savybes arba optimizuoti 

tinklus juos kuriant. 

Pagrindinės savybės, taikomos tinklams, sudarytoms vadovaujantis Būlio algebra, pateikiamos 

lentelėje: 

a  ∨ (b ∨ c) = (a  ∨ b) ∨ c a  ∧ (b ∧ c) = (a  ∧ b) ∧ c Asociatyvumo 
a  ∨ b = b ∨ a a  ∧ b = b ∧ a Komutyvumo 
a  ∨ (a ∧ b) = a a  ∧ (a ∨ b) = a Absorbcijos 
a  ∨ (b ∧ c) = (a  ∨ b) ∧ (a ∨ c) a  ∧∨(b ∨ c) = (a  ∧ b) ∨ (a ∧ c) Distributumo 
a ∨ ¬a = 1 a ∧ ¬a = 0 Negalimo trečiojo dėsnis 
a ∨ a = a a ∧ a = a Idempotencijos 
a ∨ 0 = a a ∧ 1 = a 
a ∨ 1 = 1 a ∧ 0 = 0 

Ribų neutralumo 

¬0 = 1 ¬1 = 0 Papildomumo 
¬(a ∨ b) = ¬a ∧ ¬b ¬(a ∧ b) = ¬a ∨ ¬b De Morgano taisyklė 
¬¬a = a  Dvigubo neigimo dėsnis 
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3.8.3. Tolydžioji arba sinkretinė logika 

Valdančiojo posistemio signalinių tinklų elementai, kitaip vadintini agentais, vykdantys logines 

valdymo funkcijas, dažniausiai būna arba užslopintos būsenos, kuri reiškia, kad esamoje situacijoje jo 

paslaugos nereikalingos, arba sužadintos – rodančios, kad situacija yra jo kompetencijoje. Signalų per-

dirbimo elementai, būdami sužadinti, įvertina sužadinimo (sujaudinimo) dydį, išėjime siųsdami nor-

muotus signalinius dydžius. Taip tinkle cirkulioja signalai, kintantys tolygiai nuo 0 iki tam tikro mak-

simalaus dydžio – Xmax  (X = {0÷Xmax}). 

Galima teigti, kad tinklo elementai-agentai įvertina situacijos dydį ir pagal tai vykdo logines ope-

racijas. Su tokiais tolygiaisiais signalų vertinimo dydžiais galima vykdyti ne tik algebrines, bet ir logi-

nes operacijas, signalus išreiškiant tarsi tikimybiniais dydžiais. Jie sutapatinami su tam tikromis tradi-

cinės algebros operacijomis. Tada vieno argumento tolydžiosios logikos funkcijos bus: 

• Konstanta Y = Xmax. 

• Atkartojimas Y = X. 

• Neigimas, arba inversija Y = inv{X} = Xmax – X.  

Grafiškai operacijų esmė pateikiama 3.20 pav. 

 

X
0 

Y 

Xmax 

Xmax Y = X 

Y = Xmax – X 

 
3.20 pav. Vieno argumento tolydžiosios (sinkretinės) logikos vykdomų funkcijų grafinis vaizdas 

Dviejų tolydžiųjų argumentų logika, analogiškai kategoriškajai, Būlio logikai išreiškiama dviem 

gana aiškiomis procedūromis: 

Y = X1 & X2      =>        min{ X1, X2}; 

Y = X1 V X2      =>        max{ X1, X2}.  

Tai reiškia, kad tolydžioji loginė disjunkcija, arba loginė sudėtis reiškia maksimaliosios reikšmės 

iš dviejų atrinkimą, o loginė konjunkcija, arba sandauga – minimalios reikšmės atrinkimą. Visa tai ga-

lima išplėsti, taikant ne tik dviems, bet ir dideliam signalų kiekiui: atrinkimas didžiausio dydžio signa-

lo iš daugybės argumentų max{X1,...,Xn} yra disjunktyvinė procedūra, o atrinkimas minimalaus 

min{X1,...,Xn} – konjunktyvinė loginė operacija. 

Atrodo, tokia logika rodo, kad daugelio argumentų (agentų) atvejais, kurie situaciją vertina pagal 

jų išreikštumo dydžius, bei jų rikiavimo pagal dydžius tvarka, yra nekategoriškųjų tinklų funkcionavi-

mo (kodavimo ir deodavimo) esmė. Tokių išrikiavimo galimybių kiekis, kai argumentų n, išreiškiamas 
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faktorialu N = n!. Tokia logika vadintina faktorialine logika. Ji gali būti tapatinama su „daugiau“ - 

„mažiau“ – „lygu“ logika. 

Visos kategoriškosios logikos funkcinės savybės pateiktos aukščiau esančioje lentelėje, taikytinos 

ir tolydžiajai (sinkretinei) logikai, operuojant inv{   }, max{   }, min{   }procedūromis. 

3.8.4. Miglotoji, arba FUZZY logika 

Miglotoji logika turi daug bendra su tolydžiąja (sinkretine) logika. Lyginant ją su kategoriškąja 

logika, akivaizdžiai matoma nekategoriškumo – trečiosios būsenos galimybė. To negali būti Būlio lo-

gikoje. Vertinant situacijas, tinklų elementai (agentai) savybes vertina tolydžiaisiais normuotais dy-

džiais µ arba p. Čia p, gali būti tikimybė, arba kitoks normuotas dydis µ, kurio vertė – nekategoriška 

išraiška: MAŽA, DAUG, LYGU ir panašiai (3.21 pav.). 

 
3.21 pav. Miglotosios FUZZY logikos sampratos aiškinamasis grafikas  

Bendresniu požiūriu kiekvieną tam tikro jutiklio, tam tikros savybės dydį, kurį teikia agentas (neu-

ronas, ekspertas, tam tikras filtras ir pan.), tenka vertinti kaip ne visai tikslų - miglotą, dalintiną tam 

tikrais sektoriais. Kiekvieno sektoriaus tikslumas vertintinas panašiai kaip tikimybinis dydis skirstiniu, 

tam tikra miglotąja funkcija M. Tikimybinis vertinimas dažniausiai apsiriboja normaliuoju skirstiniu, o 

miglotoji logika pasirenka paprastesnę priklausomybę – trikampinę, trapecinę ar apskritai kalno for-

mos adekvatiškumą, tikslumą atspindinti funkcija. Akivaizdus pavyzdys: visiems suprantamas moks-

leivių, studentų žinių vertinimas egzamino metu. Mokytojas ar profesorius yra tas agentas, kuris priva-

lo ir stengiasi kuo objektyviau įvertinti egzaminuojamojo žinias, žinoma, pagal savo kriterijus bei sub-

jektyvias nuostatas. Paprasčiau, kai būna įskaita, tenka priimti dichotomišką sprendimą – TAIP, NE. 

Kyla problemų, kai egzaminuojamojo žinios yra ant egzaminatoriaus subjektyvaus slenksčio ribos. At-

siranda trečiosios galimybės – neapibrėžta – poreikis  

Vertinant tiksliau, kitas žingsnis – penkiabalė vertinimo sistema (3.22 pav.). Vertinimus apribojus 

tam tikrais baigtiniais (diskrečiaisiais) dydžiais, kiekvienas dydis dydžio skalėje T, T1; T2; T3; T4; T5 

apibūdinamas trikampe tikslumo priklausomybe, kuri persidengia su kaimyninių vertinimo dydžių 

tikslumo trikampiais. Šiuo atveju kyla problema, kai egzaminuojamojo žinios yra tarpinio dydžio, 

pvz., T3+0,5 ar T4-0,5. Kaip vertinti – T3 ar T4 ? Užduodamas papildomas klausimas, kurio atsaky-

mas lemia sprendimą. 

Miglotoji logika, kurios tikslas – vykdyti taip išreikštų signalų, informacijos analizę, loginius per-

dirbimus ir priimti sprendimus, vartoja tam tikras procedūras, tam tikros logikos su tolydžiaisiais tei-
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singumo vertinimais. Loginiai veiksmai atliekami tiek toje pačioje – vienmatėje argumentų sistemoje, 

tiek ir dvimatėje, trimatėje ir net daugiamatėse erdvėse. 

 
3.22 pav. Sugebėjimų vertinimas penkių balų sistema – miglotosios logikos samprata  

Vienmatėje sistemoje vykdomų miglotosios logikos veiksmų samprata grafiškai parodyta 3.23 

pav. Trikampės teisingumo priklausomybės, vykdant loginę daugybą – konjunkciją, suformuoja persi-

dengiančiųjų trikampių galų minimaliųjų reikšmių trikampį, o vykdant loginę sudėtį – disjunkciją, su-

formuoja persidengiančiųjų trikampių maksimaliųjų verčių dvikuprę, sudarytą iš abiejų trikampių vir-

šūnių. Neiginio operacija sutampa su tolydžiosios logikos inversija. 

 
3.23 pav. Miglotosios logikos pagrindinių vykdomų loginių operacijų grafinis aiškinimas 

Skirtingų, nepriklausomų kelių savybių loginių jungimų vaizdavimą tenka perkelti į dvimatę erdvę 

– dviejų argumentų atveju, į trimatę – trijų argumentų erdvę ir t.t. Tai mąstymo, modeliavimo būdas, 

savybės vaizduojant daugiamatės erdvės reljefais. Tokiu būdu agentų (neuronų) tinklas, sujungtas tam 

tikrais ryšiais, būtų atitinkamos atspindėtos aplinkos tam tikrų sistemų modelis, miglotosios logikos 

funkcijos reljefas, kuris būtinas organizuotai sistemai, norint valdyti savąją elgseną esamoje aplinkoje.  

Tokie modeliai turi būti kiekvieno gyvūno nervų struktūrose, be kurių neįmanoma efektyvi egzis-

tencija. Reikalingi ne tik gyvūną supančios aplinkos modeliai, bet ir vidinių organizmo struktūrų veik-

los modeliai.  

Akivaizdu, gyvybės supratimui akivaizdžiai reikalingi specialūs mokslai: bioinformatika, neuroin-

formatika, kurie atskleistų gyvųjų organizuotų sistemų funkcinės veiklos, ypač informacinių technolo-

gijų, mechanizmus. Gyvybės atsiradimas yra tiesiogiai susijęs su genetinės informacijos atsiradimu, 
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vėliau su neuroinformacija bei informatikos, kaip Žmogaus socialinės veiklos rezultatas pasirodymu. 

Todėl mokslai: bioinformatika, neuroinformatika ir informatika, yra bendrosios organizuotų sistemų 

raidos Žemėje teorinis pagrindas, kurių pamatinės sąvokos slypi gilesnėje informacijos sampratoje. 

3.9. Bioinformatika, neuroinformatika ir informatika plačiau 

Informatika, atsiradusi vienu metu su kompiuteriais ir internetu plečia mokslinių interesų sferą, at-

sirado bioinformatika, neuroinformatika bei kiti informatikos mokslai. Bioinformatikos mokslo prisi-

reikė gana siauru praktiniu požiūriu biotechnologams bei genų inžinieriams kuriant naujas technologi-

jas. Galima sakyti, kuriant naujas gyvybės formas, netgi naujas rūšis. Biokūrėjams – biotechnologams 

bioinformatikos prisireikė kaip pagalbinės priemonės tam tikrai informacijai gauti internetu, skaičia-

vimams (siekiant tikslių kiekybinių vertinimų) ir kitoms informacinėms operacijoms, t.y. technologijų 

kūrybos procedūroms atlikti. Tiesa, pastaraisiais metais bioinformatika plečiasi ir jos ribos tampa ne-

aiškios. Bioinformatikos esmę, jos plėtros tendencijas galima suprasti gyvybės raidą interpretavus už-

darojo kodavimo ir dekodavimo požiūriu (3.24 pav.). 

M E T A B O L I N I A I  
(Medžiagų ir Energijos) 

V I R S M A I 
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIJJOOSS  

DEKODAVIMAS 

BIOINFORMACIJA 
GENAIS  

BIOINFORMACIJA 
HORMONAIS

BIOINFORMACIJA 
NEUROTINKLAIS  

BIOINFORMACIJA 
FEROMONAIS  

INFORMACIJA 
KALBA  

INFORMACIJA 
RAŠMENIMIS  

e - INFORMACIJA   
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INFORMACINIO VALDYMO 
LYGMENYS 

INFORMACIJA 
MODELIAIS

KODAVIMAS 

VEIKSMAI 
PRODUKCIJA  

IŠTEKLIAI  

 
3.24 pav. Bioinformatikos ir informatikos bendresnė samprata pagal uždarojo-ciklinio kodavimo 
ir dekodavimo požiūrį 
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Kaip minėta įvade, pačioje gyvybės atsiradimo, biologinės evoliucijos pradžioje susiformavo ge-

nomo (genetine informacija) valdoma biocheminė atskirų vienaląsčių organizmų technologija, natūra-

lioji ląstelės biotechnologija. Vėliau, atsiradus daugialąsčiams – augalams ir grybams, signalines-

informacines organizuotos veiklos, informacinio ląstelių populiacijų darnos valdymo funkcijas papildė 

hormonai, o pas gyvūnus dar susikūrė nervinio valdymo struktūros – nervų posistemis.  

Kadangi gyvasis pasaulis gali egzistuoti ir vystytis tik populiacijomis, atsirado socialinės organi-

zuotos sistemos. Jų organizuotą veiklą – valdymą įgyvendina (pavyzdžiui, vabzdžių) feromonų komu-

nikaciniai posistemiai, o gyvūnų – įvairiausios tarpusavio komunikacinės – kalbinių signalų sistemos. 

Aukščiausiojo išsivystymo lygmens – žinduolių ir paukščių pasaulyje pradeda ypač reikštis kalbiniai 

signalai – atsiranda kalba. Plačiąja prasme visa tai bioinformatikos, mokslo interesų erdvė. Išaiškinti, 

kaip informacinis valdymas per genetinį, hormoninį, neuroninį, feromoninį kodavimą ir dekodavimą 

valdo vienaląsčių, daugialąsčių (augalų, grybų ir gyvūnų) gyvenimo technologijas – tikrosios bioin-

formatikos paskirtis.  

Neuroposistemių atsiradimo, raidos ir jų valdančiųjų informacinių vyksmų technologijų, lemian-

čių gyvūnų ir žmogaus elgseną supratimas – neuroinformatikos mokslo paskirtis. Gyvūnų pasaulio rai-

da, ypač stuburinių, yra akivaizdus neuroinformacinių technologijų raidos pavyzdys. Įvairių gyvūnijos 

rūšių klasifikacija pagal fenotipinius požymius ir elgseną koreliuoja su neuroinformacinių vyksmų 

lygmeniu. Neuroinformatika, kaip mokslas apie gyvūnijos neuroposistemių funkcinę organizaciją, yra 

pagrindas gyvūnijos sistematinių grupių adaptyvumui, taip pat ir žmogaus evoliucijai Žemėje suprasti. 

Neuroinformacinės technologijos nulemtas kalbos atsiradimas žmogbeždžionę atveda į žmogaus 

mokslinę kūrybą rašmenimis bei įvairiausiomis žmogaus sukurtomis informacinėmis technologijomis: 

elektroninėmis, internetinėmis, modeliais ir pan. Per kodavimo ir dekodavimo procedūras atsiranda 

didelių galimybių informacinių technologijų. Taip bioinformacinė evoliucija atveda į informatiką, kuri 

yra kibernetikos mokslų pagrindas – mokslas apie vertybę informaciją ir jos veiklą informaciją perdir-

bant, saugant, siunčiant ir valdant technologines procedūras (natūraliąsias ir sukurtas žmogaus).  

Kyla klausimas, o kas yra informacijos gamyba? 

3.10. Informacijos gamyba – technologininių projektų gamyba 

Uždarojo ciklinio kodavimo ir dekodavimo požiūris rodo, kad informacija yra technologinių 

vyksmų valdymo priemonė (3.1 pav.). Taigi, informacija yra technologinis projektas, patalpintas orga-

nizuotos sistemos valdymo posistemio atminties struktūroje (laikmenoje) tam tikra kodavimo procedū-

ra tam tikrais simboliais ir signalais užrašyta technologinių vyksmų tvarka. O šių vyksmų vykdymas 

yra dekodavimas, arba technologinio proceso valdymas. Todėl į informacijos gamybą reikia žiūrėti 

kaip į naujos technologijos kūrybą. 

Kiekvienam aišku, kad sėkmingai gamybai reikia išteklių, veiksmų programos (projekto) ir infor-

macinio valdymo. Be to, kintant aplinkai, būtinas technologijų tobulinimas ir naujovių (naujų rūšių) 
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gamyba, kuri pirmiausia reikalauja naujo projekto, naujos programos, t. y. informacijos gamybos. Kas 

vykdo informacijos gamybą gyvybės ir tradicinių technologijų atvejais?  

Informacijos gamyba – naujų technologinių projektų kūryba Žemėje vyksta trimis būdais:  

• genetiniais vyksmais (pagrįstais genetiniais algoritmais), kurie pasireiškia per populiacijų 

dauginimąsi ir natūraliąją bei dirbtinę atranką vyraujant stochastinei paieškai;  

• neokorteksu (žmonių ir šiltakraujų gyvūnų smegenimis), tikslingų analizės per sintezę infor-

macinių hipotetinių variantų kūrimu ir imitacinio (virtualaus) modeliavimo bei falsifikavimo 

procedūromis;  

• kūrybinėmis komandomis, grupėmis, organizacijomis. Tai žmonių kūrybiniai socialiniai 

sluoksniai (klasės).  

Sugebėjimas sukurti ir įgyvendinti naujas technologijas, kuriomis įgyjamos efektyvesnės priemo-

nės imti iš aplinkos išteklius, išsaugoti savąją egzistenciją ir plėsti gyvenamąją nišą, yra adaptyvumas. 

Tai pagrindinė gyvojo (biologinio ir žmonių socialinio) pasaulio specifinė savybė. Adaptyvumą lemia 

greita ir efektyvi informacijos gamyba – technologinių projektų kūryba. 
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4. FORMALIEJI NEURONAI IR JŲ TINKLAI 

Neuroinformatika atsirado tada, kai neurobiologinių tyri-

mo duomenys parodė, kad nervų sistema sudaryta iš atskirų 

nervų ląstelių - neuronų, sujungtų į jų tinklus kažkokiais tai 

ryšiais. Pastebėjus, kad neuronai funkcionavimo metu gene-

ruoja nervinius impulsus, juos siunčia kitiems neuronams, ir 

taip visas tinklas atlieka organizmo valdymą – įjungia ar išjun-

gia tam tikrus raumenis, liaukas ir kt. Atkreiptas dėmesys, kad 

neuronai veikia panašiai kaip elektromagnetinės rėlės, valdy-

damos techninius automatizacijos įrenginius, ypač robotus. 

Kadangi techninių automatizavimo rėlinių įrengimų kūrybai ir 

veikimo aiškinimui buvo taikoma dvireikšmė logika, Būlio 

algebra, tai pabandyta ją pritaikyti ir nervinių tinklų funkcinės 

veiklos aiškinimui. Taip atsirado koncepcija, kad neuronas 

veikia principu VISKAS arba NIEKO, paplitusi ne tik neuro-

biologijoje, bet ir visuose kituose su nervų veikla susijusiuose 

moksluose. 

Neuroteoretikai tuo metu besiformuojančio naujo mokslo 

– kibernetikos kūrėjai, besivadinantys neurokibernetikais, matematiškai suformulavo neurono funkcinę 

charakteristiką, pateikdami ją kaip sąlyginę slenkstinę funkciją. Taip atsirado formaliųjų neuronų sam-

prata ir formalieji neuronų tinklai.  

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad gana greitai buvo pripažinta, jog gyvieji neuronai funkcionuoja 

ne visai taip, kaip buvo manyta. Nors toks požiūris buvo vystomas kaip diskrečiųjų automatų teorija ir 

yra pritaikytas šiandieninių kompiuterių Tiuringo-Noimano informacijos perdirbimo mašinų kūrybai. 

4.1. Formaliojo neurono funkcinė charakteristika (statika) 

Formaliojo neurono schema ir statinė funkcinė charakteristika pateikiama 4.1 ir 4.2 pav.  

Valteris Pitsas 
Walter Pitts (1923–1996) 

Matematikas, neuronams ir neuronų 
tinklams aiškinti pritaikė matematinę 

dvireikšmę logiką – Būlio algebrą 
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θ

X1 

X – į neuroną ateinantys impulsai-signalai

Y – siunčiamas impulsas-signalas 

X2 

Xi 

-Sn 

+S1 

+Si 

Xn 

…
 

…
 

 
4.1 pav. Formaliojo neurono schema 

Neuronas, kvazineuronas (tarsineuronas), formalus neuronas yra supaprastintas neurono modelis, 

informacinio valdymo struktūrinis-funkcinis vienetas, kibernetiniu požiūriu yra neurotinklo elementa-

rus sumuojantis-integruojantis elementas, turintis daugybę signalinių įėjimų (sinapsinių kontaktų) iš 

kitų neuronų ar specialių sensorių – receptorių, ir vieną funkcinį signalinį išėjimą (aksoną), kuris gali 

šakotis ir tą patį signalinį vyksmą perduoti kitiems neuronams. Impulsai-signalai neuronuose sklinda 

viena – nuo įėjimo į išėjimą – kryptimi. Priimama, kad neuronas gali būti dviejose funkcinėse būseno-

se – nesujaudintoje „Ne“, kitaip „0“, arba  sujaudintoje, kai generuoja impulsą - „Taip“, „1“. Neuronas 

laikomas slenkstiniu sudėtuvu (sumatoriumi)-integratoriumi, todėl jam būdingas slenkstis – tam tikras 

dydis θ (4.2 pav.). 
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4.2 pav. Formaliojo neurono – slenkstinio dvinario sudėtuvo (sumatoriaus) funkcinė charakteristi-
ka ir grafinis jos vaizdas 

Priimta, kad neuronai sumuoja sinchroniškai vienu taktiniu laiko momentu atėjusius impulsus su 

tam tikrais koeficientais – sinapsiniais svoriais, būdingais tam tikram sinapsiniam įėjimui Si .Visos si-

napsės apibūdinamos tam tikro dydžio – svorių koeficientu, turinčiu teigiamą ženklą +Si jaudinamo-

sioms sinapsėms, ir neigiamą ženklą -Sj – slopinamosioms sinapsėms. Kai taktiniu momentu visų at-
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ėjusių impulsų suma pasiekia slenkstinį dydį θ ar jį viršyja, neuronas sujaudinamas, generuoja impulsą 

ir aksonu siunčia impulsą kitiems neuronams ar efektoriams. 

Toks formalusis rėlinis neuronas jau gali vykdyti logines – informacinio valdymo operacijas bei 

logines funkcijas. 

4.2. Formalieji neuronai – dvireikšmės logikos operatoriai  

Parinkus neuronui sinapsinių įėjimų svorinius koeficientus ir jų ženklus, kiekvieną neuroną galima 

paversti tam tikru loginių funkcijų operatoriumi. Neuronas, turintis slenkstį θ = 1 ir grįžtamąją aksono 

ataugą (kolateralę) su jaudinamąja sinapse ant neurono kūno (somos), kurios svorinis koeficientas di-

desnis už 1, +S0 >1, tampa loginiu operatoriumi – const., nes pastoviai generuoja taktinius impulsus 

dažniu ν = 1/ τ, kurio periodas yra τ (4.3 a pav.). 

 

a) 

t 
X0 

 

Diskrečiai taktuojamas laikas žingsneliais τ 

Xin Y 
Ne Taip 

Taip Ne 
 

X0 = const. = 1  
siunčiami impulsai-signalai 

1 

+S0 >1 

1 

1 
Y = 1 – Xin Xin 

+1 

-1 

Const. 
Signalų-impulsų 

generatorius 

b) 

 
4.3 pav. a) formalus neuronas – pastovaus signalo generatorius – taktinių impulsų generatorius, 
b) formalių neuronų tinklas – neiginio operatorius 

Neuronas, kurio slenkstis θ = 1 ir signalinio įėjimo sinapsė yra slopinamoji Sin = -1 ir dar turi jau-

dinamąjį įėjimą iš taktinių impulsų generatoriaus su svoriu ST = +1, toks neuronų tinkliukas vykdo 

neigimo loginę operaciją (jos funkcinė savybė pavaizduota specialia lentele). Abi šios formaliųjų neu-

ronų schemos priklauso vieno kintamojo loginėms funkcijoms. 

Bendrojoje loginių operatorių teorijoje dar būna aprašoma pastovaus nulio  funkcija, bet ją neuro-

tinkle galima suprasti kaip atitinkamo ryšio nebuvimą. 
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1 

+1 

+1 

X1 

X2 

Y = X1 V X2 
2 

+1 

+1 

X1 

X2

Y = X1 Λ X2 

X1 X2 Y=X1  Λ  X2 
Ne Ne Ne 
Ne Taip Ne 

Taip Ne Ne 
Taip Taip Taip 

 

c) d) 
X1 X2 Y=X1  V X2 
Ne Ne Ne 
Ne Taip Taip 

Taip Ne Taip 
Taip Taip Taip 

 
4.3 pav. c) formalus neuronas – loginės sudėties operatorius– taktinių impulsų generatorius, 
d) formalus neuronas – loginės sandaugos operatorius 

Neuronai, turintys du signalinius įėjimus, kurių abu sinaptiniai svoriai yra teigiami ir lygūs 1, gali 

vykdyti abi pagrindines logines operacijas: loginę sudėtį arba disjunkciją, kai slenkstis bus lygus 1 (4.3 

c pav.), ir loginę daugybą, arba konjunkciją, kai slenkstis bus dukart didesnis už jaudinančiųjų signali-

nių įėjimų svorius (4.3 d pav.). 

 
X1 X2 Y X1 <= X2 
Ne Ne Ne 
Ne Taip Taip 

Taip Ne Ne 
Taip Taip Ne 

 

e) f) 

1 

+1 

-1 

X1 

X2 

X = X1<= X2 
Y = X2 <=X1 1 

-1 

+1 

X1 

X2

Y = X2 <=X1  

X1 X2 Y = X2 <=X1 
Ne Ne Ne 
Ne Taip Ne 

Taip Ne Taip 
Taip Taip Ne 

 

 
4.3 pav.e) formalus neuronas – draudimo operatorius; f) formalus neuronas – operatorius Ne X1 

Jeigu neuronai su dviem signaliniais įėjimais, kurių vienas jaudinamasis, o kitas slopinamasis su 

vienetiniais svoriais ir slenksčiais, tai vienu atveju neuronas vykdo draudimo loginę operaciją (4.3 e 

pav.), o slopinimą ir jaudinimą sukeitus vietomis, neuronas vykdytų tokią pačią vietomis sukeistą 

draudimo, bet teoriškai įvardintą NEX1 operaciją (4.3 f pav.). 

Taigi galima apibendrinti, kad formalieji neuronai su dviem signaliniais įėjimais, kurie turi sinap-

sinių koeficientų lygius svorius, kurių lygūs slenksčiai, vykdo loginės sudėties ir draudimo operacijas. 

O kai slenkstis dukart didesnis už abu jaudinamuosius (teigiamo ženklo) sinapsinius svorius, neuronas 

vykdo loginės sandaugos operacijas. 

Šią išvadą galima išplėsti ir neuronams, turintiems didelį skaičių įėjimų. Kai neuronas turi n jau-

dinamųjų įėjimų, kurių visi svoriai jaudinamieji ir lygūs slenksčiui, tada neuronas vykdys visuminę 
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loginės sudėties operaciją ARBA (4.4 pav.), t.y išėjime bus signalas tada, kai nors vienas įėjimas bus 

sujaudintas: 

Y = X1 + X2 + X3 +……….+Xi+……..+XM = ∪
M

i
iX

1=

. 

 

1

X1 

X – į neuroną ateinantys impulsai-signalai

Y – siunčiamas impulsas-signalas 

X2 

Xi 

Xn 

-Sn 

+S1 

+Si 

 

…
 

…
 

 
4.4 pav. Formaliojo neurono – visuminės loginės sudėties schema 

Jeigu slenkstis bus lygus visų sinapsių svorių sumai – M, toks neuronas vykdys visuminės san-

daugos operaciją (4.5 pav.): 

M

1 2 3 i M
i 1

X   X   X  . X .. X   iY X
=

= • • •……… • •…… • = ∩ . 

 

M

X1 

X – į neuroną ateinantys impulsai-signalai

Y – siunčiamas impulsas-signalas 

X2 

Xi 

XM 

-Sn 

+S1 

+Si 

…
 

…
 

 
4.5 pav. Formaliojo neurono – visuminės loginės sandaugos schema 

Neurono įėjimo sinapsių ženklus įvairiai varijuojant, galima neuronui suteikti sudėtingo įėjimo 

signalų vektoriaus loginio filtro savybių. Kai neuronas turi detektuoti signalų kombinaciją iš daugelio 

įėjimų, kurių vieni jaudinamieji, kiti slopinamieji, tai slenkstis turėtų būti lygus visų jaudinamųjų si-
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napsių svorinių koeficientų sumai. Tada neuronas generuos siuntimui impulsą esant tokiai įėjimo sig-

nalų kombinacijai, kai visi jaudinamieji įėjimai sužadinti, o į slopinamuosius jokių impulsų nebus (4.6 

pav.). Šiame pavyzdyje Y = „Taip“ tada ir tik tada, kai  

X1{„Taip“} ir X2{„Ne“} ir X3{„Taip“} ir X4{„Ne“}.  

Apibūdinant bendriau – kai įėjimo signalų vektorius sutaps su neurono sinapsių vektoriumi. 

 

2

X1 

X – neurono įėjimo signalų vektorius

Y – siunčiamas impulsas-signalas 

X2 

Xi 

Xn 

-Sn 

+S1 

+Si 

…
 

…
 

 
4.6 pav. Formalusis neuronas – įėjimo signalų vektorinis filtras 

 

4.3. Formaliųjų neuronų tinklas be atminties  

Matematinė logika teigia, kad bet kokią sudėtingą loginę funkciją galima išreikšti konjunktyvine, 

disjunktyvine su neiginiais – normaline lygtimi. Tai reiškia, kad iš neuronų, kurie atlieka konjunkcijas, 

disjunkcijas ir neiginius, galima sudaryti tinklą, kuris vykdys operacijas pagal tą funkciją. 

Taigi formaliųjų neuronų tinklas gali vykdyti logines vyksmų funkcijas, arba galima analizuoti 

esamus neuronų tinklus, išaiškinti jų vykdomas logines funkcijas ir sintezuoti neuronų tinklus reikiamų 

loginių funkcijų vykdymui. 

Šią neuronų schemą galima išreikšti logine lygtimi 

Y = [X1 & NE(X2)] V [X2 & X3], 

Sintezuojant formaliųjų neuronų tinklus galimi keli variantai. 

Praktinėse situacijose pirmiausia empyriškai sudaroma neuronų tinklo norimų būsenų lentelė, pa-

gal lentelę sudaroma loginė lygtis – normalinė konjunktyvinė-disjunktyvinė funkcija, ji minimizuoja-

ma pagal tam tikras loginių lygčių minimizavimo taisykles, po to sudaroma neuronų tinklo schema. 

Taip gaunamas norimas valdymo neuroryšių formos modelis. 
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X1 

X2 

X3 

1 

2 

1 

Y 

 
Y = [X1 & Ne(X2)] V [X2 & X3], 

 

X1 X2 X3 Y 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 1  

4.8 pav. Formaliųjų neuronų tinklas be atminties, jo schema, vykdoma loginė funkcija ir galimų 
būsenų lentelė 

Kitais atvejais neurotinklo analizė ar sintezė pradedama nuo formaliai sukurtos loginės lygties, ku-

ri tampa pagrindu sudaryti neuronų tinklo schemai, taip pat patikrinimui, atliekamas programinis mo-

deliavimas reikiamoms tinklo būsenoms identifikuoti. 

4.4. Formaliųjų neuronų tinklas su atmintimi  

Formaliųjų neurotinklų teorijos pradžioje atmintis buvo suprantama kaip išliekančios nervinių im-

pulsų cirkuliacinės grandinės tinkle. Pagridinis elementas buvo neuronas – atminties elementas, kurio 

schema ir veikimo principas pateikiamas 4.9 pav. 

1 R 

  U0 – jaudinantis impulsas 
X – siunčiamas impulsas 

Z – slopinantis impulsas

t 

t 

t 

U0 

X 

Z 

Diskrečiai taktuojamas laikas žingsneliais τ

+S0 

X1 X2 

 
4.9 pav. Formaliojo neurono – atminties elemento schema ir jos veiklos aiškinimo diagrama 
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Poveikis į neurotinklo receptorių R sukelia signalinį impulsą U0, kuris, atėjęs į neurono jaudina-

mąją sinapsę, po vėlinimo pauzės τ sukelia impulsą neurono išėjime X1. Grįžtamąja kolateriale per 

jaudinamąją sinapsę, kurios svorinis koeficientas +S0, po taktinio žingsnelio τ impulsas vėl sujaudina 

neurono reakcijos impulsą X2, ir toks impulso cirkuliarinis lakstymas tęsiasi tol, kol neateina slopina-

masis „ištrynimo“ impulsas Z. 

Taip Z impulsu nutraukiama cirkuliacija neurone, o tai suprantama kaip atminties pėdsako apie 

tai, jog buvo poveikis U0, ištrynimas. 

Formaliųjų neuronų tinklas, gebantis suformuoti sąlyginį refleksą, yra akivaizdžiausias neurotin-

klo su atmintimi demonstracinis pavyzdys. Jo schema pateikiama 4.10 pav. 
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Diskrečiai taktuojamas laikas žingsneliais τ 
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t 
BD 

X1 

X2 

SD 

R 

K 

t 

t 

t 

t 

t 
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4.10 pav. Formaliųjų neuronų tinklo su atmintimi schema – sąlyginio reflekso modelis ir jo veiklą 
aiškinanti diagrama 
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5. ADAPTYVŪS NEURONAI IR JŲ TINKLAI  

5.1. Kas yra perceptronas? 

Perceptrono idėjos autorius psichologas Frenkas Rosen-

blatas, 20 a. šeštajame dešimtmetyje kibernetinės technolo-

gijos – modeliavimo metodu bandė paaiškinti, kaip veikia 

smegenys. Jis pateikė įsivaizduojamąjį įrenginį – PERCEP-

TRONĄ, kuris pasižymi tam tikru gebėjimu imituoti žmo-

gaus psichinę savybę – suvokti. Pagal perceptrono autorių, 

suvokimai – tai gebėjimas klasifikuoti, atpažinti (identifi-

kuoti) jutimo organų priimtas situacijas, konkrečiai – atpa-

žinti regimus vaizdus, girdimus garsus ir pan. Perceptronas, 

F. Rosenblato nuomone, turi pasižymėti mokymo ar moky-

mosi gebėjimu, lygiai taip pat kaip mokomas žmogus ar vai-

kas. Perceptronas, pradžioje klysdamas, už klaidas gauda-

mas „nuobaudas“ ar už teisingus sprendimus gaudamas „pa-

skatas“, turi visą laiką, keisdamas savo struktūrą, artėti prie vis tikslesnio, teisingsnio sprendimo, vis 

mažiau klysti, tai yra – adaptuotis. 

Rosenblato manymu, sistema, kuri geba mokytis, atspindi smegenų veiklą, todėl nors savo idėjinę 

sistemą pavadino perceptronu – suvokiančiuoju įrenginiu, jis joje matė smegenų veiklos esmę. Pra-

džioje jis pateikė paprasčiausią – trisluoksnio perceptrono modelį, vėliau – ketursluoksnio ir trisluoks-

nio su grįžtamaisiais ryšiais perceptroną. Apskritai perceptroną reikia laikyti adaptyvia informacine 

sistema, kuri, keisdama savo struktūrą, keičia savo elgseną, tam tikru požiūriu geba prisitaikyti funkci-

nei veiklai. Tokia savybė – prisitaikyti - biologijoje ir vadinama adaptacija. 

Kadangi perceptronai sudaryti iš neuronų (kvazineuronų), tai perceptronų problematika susijusi su 

adaptyviųjų neuronų tinklais.  

5.2. Trisluoksnis perceptronas 

Trisluoksnis perceptronas sudarytas iš receptorių sluoksnio S, asociatyviųjų neuronų (kvazineuro-

nų) sluoksnio A ir sprendžiančiojo vieno neurono R paprasčiausiu atveju, arba R neuronų sluoksnio, 

bendresniu atveju (5.1 pav.).  

Sensorinio sluoksnio S neuronai-receptoriai sužadinami pagal tai, kokie atvaizdai šiam sensori-

niam sluoksniui yra pateikiami. S neuronai gali būti sužadinami, slopinami ar neutralūs. Savo būsenas 

jie siunčia asociatyviojo sluoksnio neuronams pagal atsitiktinių ryšių tinklą, kuris parenkamas pagal 

tam tikrus tikimybių dėsnius. 

Frenkas Rosenblatas 
Frank Rosenblatt (1928–1969) 

Adaptyvių neurotinklų – PERCEP-
TRONO idėjų pradininkas
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MOKYTOJAS 

R 

A1 

A2 
  

Ai 

An-1 
  

An 

A sluoksnis  S sluoksnis 

R sluoksnis 

taip-A 
 
  ne-A 

 
5.1 pav. Trisluoksnio perceptrono bendroji schema 

Asociatyvieji neuronai A, gavę signalus ir juos susumavę algebriškai, gali būti arba sužadinti ir 

siųsti signalus į R neuronus, arba būti neutralūs. Galutinį sprendimą apie signalinį atvaizdą S sluoksny-

je priima sprendžiantieji R neuronai: jų sujaudinimas reiškia „taip“ rodo, kad atvaizdas priklauso tai 

Ri i-tojo neurono atstovaujamai atvaizdų klasei, jeigu „ne“ – tai ne šios klasės atvaizdas. 

Viena specifiškesnių perceptrono savybių, kurias akcentavo F. Rozenblatas, yra atsitiktiniai ryšiai 

tarp S ir A neuronų sluoksnių. Teoriškai tyrinėdamas perceptronus, jis šiuos ryšius sudarinėjo pagal 

standartinius tikimybių teorijos ir statistikos skirstinius: perceptronai su ryšių barstymųsi pagal norma-

lųjį, binominį, Puasono bei kitus dėsnius. 

Kita esmingiausia perceptrono savybė – sprendžiančiųjų R neuronų mokymas. Pagal tam tikrą al-

goritmą, mokymo procedūros metu keičiami R neurono sinapsių koeficientai – sinapsiniai svoriai, ku-

rie gali būti bet kokių teigiamų ar neigiamų dydžių. 

Paprasčiausių perceptronų atvejais visi minėti neuronai – S, A ir R yra tipiški formalieji slenksti-

niai neuronai. Jų charakteristika pateikiama 5.2 pav. 
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5.2 pav. Perceptronuose vartojamų formaliųjų neuronų funkcinė charakteristika 

Perceptronas funkcionuoja dviejuose rėžimuose: 

• paruošiamajame – mokymo ir  

• pagrindiniame – egzamino. 
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Mokymo metu perceptrono veiklą stebintis „mokytojas“ pagal tam tikras mokymo taisykles – mo-

kymo algoritmus keičia tarp A ir R neuronų ryšių svorinius koeficientus. Pavyzdžiui: 

1. Didina žadinančius svorius, jei buvo teisingas atsakymas. 

2. Mažina slopinančius svorius, jei buvo teisingas atsakymas. 

3. Didina slopinančius svorius, jei buvo neteisingas atsakymas. 

4. Mažina žadinančius svorius, jei buvo neteisingas atsakymas. 

Arba pritaiko galimas šių paprastųjų algoritmų kombinacijas. 

Po tam tikro skaičiaus tokių mokymo procedūrų pasikartojimo perceptronas suformuoja tokią A-R 

ryšių struktūrą, kad teisingų atspėjimų tikimybės didėja. Taip suprantamas perceptrono mokymas arba 

adaptacija. 

Panašūs algoritmai atitinka tradicinius skatinimo, baudimo ar skatinimo ir baudimo mokymo algo-

ritmus, taikomus ir pedagogikoje. Jie gali būti formalizuojami matematiškai ir programiškai, todėl per-

ceptronų veikla modeliuojama kompiuterijos metodais. 

Mokymas arba adaptacija vykdoma per neuronų sinapsinių ryšių koeficientų ar net ženklų keitimą 

pagal tam tikras taisykles – algoritmus. 

5.3. Formaliojo neurono adaptacijos mechanizmo samprata 

Formalusis neuronas, turintis, pavyzdžiui, du jaudinamuosius įėjimus X1, X2  ir slenkstį θ = 2, gali 

vykdyti dvi skirtingas logines funkcijas:  loginę sudėtį, arba disjunkciją, jeigu abiejų įėjimų sinapsiniai 

svoriai bus +2, arba loginę sandaugą, konjunkciją, jeigu abiejų sinapsių svoriai sumažėtų ir būtų +1. 

Akivaizdu, kad mokymo procedūra, keisdama sinapsių svorinius koeficientus, gali pakeisti neurono, 

taip pat ir visos neurostruktūros vykdomas funkcijas.  

Neurono funkcinė adaptacija galima keičiant ne sinapsių svorius, bet pakanka pakeisti neurono 

slenkstį θ. Jeigu neurono abu sinapsių svoriai yra lygūs +1, tai tada, kai slenkstis θ = 2, neuronas vyk-

do loginę sandaugą – konjunkciją, o kai slenkstis sumažėtų, θ = 1, neuronas vykdytų loginę sudėtį – 

disjunkciją. 

Trumpa šio slenkstinio neurono parametrų kaitaliojimo analizė akivaizdžiai rodo galimus neuro-

tinklų adaptacijos mechanizmus. Jei neuronas turi ne vieną, bet daug sinapsinių – teigiamų ir neigiamų 

įėjimų, ir slenkstį, tai dvi galimas jo būsenas galima pavaizduoti grafiškai, kaip n-matės erdvės daliji-

mą hiperplokštuma į dvi dalis: įėjimo vektoriai, kurie neuroną sužadina, yra tie, kurie neuronui tinka-

mi, o tie, kurie papuola į kitą neurono klasifikuojamos erdvės pusę, nesužadina, yra atmetami (5.3 

pav.). Neurono parametrų – sinapsinių svorių ir slenksčio keitimas keičia erdvę dalijančios hiperplokš-

tumos padėtį, taip lemdama neurono klasifikavimo funkciją. 
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Xj 

Xi 
 

5.3 pav. Neurono analizuojamos n-matės erdvės įėjimo vektorių klasifikavimo į „taip“ ir „ne“ 
grafinis aiškinimas 

Pateikta neurono adaptacijos aiškinimo schema taikytina ir perceptrono veiklos sampratai aiškinti. 

Svarbią reikšmę perceptronų galimybei suprasti turi kompaktiškumo hipotezė.  

5.4. Kompaktiškumo hipotezė ir perceptrono sprendimai 

Perceptronas įėjimo signalinius atspindžius – daugiamačius vektorius galėtų klasifikuoti idealiai, 

jeigu kiekvienos klasės visi konkretūs atspindžiai-vektoriai klasifikavimo erdvėje sudarytų kompaktiš-

kas ir nepersidengiančias aibes – galiotų kompaktiškumo hipotezė (5.4 pav.). 

Xi 

Xj   S1 X1 – S2 X2 > θ 

 
5.4 pav. Dviejų perceptrono klasifikuojamų atvaizdų grupių, sudarančių kompaktiškas nepersi-
dengiančias aibes, grafinis vaizdas 

Skirtingų klasių objektų signaliniams atspindžiams patenkinus aibių kompaktiškumo ir nepersi-

dengiamumo sąlygą, perceptrono sprendžiantieji R neuronai po tam tikro kiekio mokymo procedūrų 

nesunkiai rastų tokią skiriamosios hiperplokštumos padėtį klasifikuojamoje erdvėje, kad abi klases pa-

tikimai atskirtų. Esant daugiau skirtingų klasių, jeigu jos taip pat tenkintų kompaktiškumo ir nepersi-
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klojamumo sąlygas, tai R neuronai atliktų patikimą signalinių vektorių klasifikavimą arba atpažinimą 

R neuronus sujungus į tam tikrą loginį tinklą. 

Xi 

  Xj S1 X1 – S2 X2 > θ 

 
5.5 pav. Skirtingų klasifikuojamų objektų, turinčių persidengiančias atspindžių signalinių vektorių 
aibes, grafinis vaizdas 

Jeigu klasifikuojamų objektų atspindžių vektorinės aibės yra persidengiančios, po perceptrono 

mokymo aibes skiriančioji hiperplokštuma suranda tokią padėtį, kad su tam tikromis galimybėmis 

klaidų tikimybės būtų mažiausios (5.5 pav.). Tam naudojami įvairiausi specialūs algoritmai. 

Vienas iš algoritmų yra potencialinių funkcijų metodas. Jo esmė yra ta, jog kiekvieno konkretaus 

signalinio vektoriaus reikšmė klasifikuojamoje erdvėje išplečiama, ant jų uždedamomis potencialinė-

mis funkcijomis. Visos jos sumuojamos ir ieškomos suminės funkcijos maksimumų koordinatės klasi-

fikuojamoje erdvėje. Priimama, jog kiekviena klasifikuojamųjų objektų klasė atstovaujama atitinkamu 

maksimumu (5.6 pav.).  

Xi 

Xj S1 X1 – S2 X2 > θ 

 
5.6 pav. Atstumų tarp klasifikuojamųjų objektų vertinimas pagal atspindžių signalinių vektorių 
aibių potencialinių paviršių maksimumų nuotolius 



 110

Turint klasių maksimumų koordinates, matematinių skaičiavimų procedūromis randami atstumai 

tarp maksimumų, o tai atitinka tų aibių artumo klasifikuojamoje erdvėje, arba panašumo dydžiai. Pagal 

šiuos atstumus kitais matematinių procedūrų metodais išvedamos skiriančiosios hiperplokštumos, ku-

rios sudaro perceptroninio klasifikavimo, arba objektų atpažinimo, esant persidengiančioms klasių ai-

bėms, mažiausiai klystančio sprendžiančiojo neurono sinapsinį vektorių – erdvę dalinančią hiperplokš-

tumą (5.6 pav.). 

Perceptronai, klasifikuojantys ar atpažįstantys regimuosius atvaizdus, garsus, žodžius bei kitokius 

žmogaus ir gyvūnų jutimo organais priimamus signalus, nešančius informaciją, rodo, kad yra gana ri-

botų galimybių. Akivaizdu, kad viena pagrindinių problemų – gauti klasifikuojamųjų signalų skirtingų 

grupių kompaktiškas nepersidengiančias aibes. Tam naudojama eilė priemonių. 

Pirmiausia kyla abejonių dėl receptorių – asociatyviųjų neuronų (S→A) atsitiktinių ryšių, kurie 

organizuoti statistiškai tikimybinių skirstinių principais, funkcinio prasmingumo. Atrodo, kad žinant, 

kokio pobūdžio objektų signalinius atvaizdus perceptronui teks klasifikuoti, galima kur kas tikslingiau 

parinkti S→A ryšius taip, kad asociatyvieji neuronai A filtruotų apibendrintus atvaizdų požymius. Pa-

vyzdžiui, regimųjų atvaizdų, spausdintinių raidžių bei kitų ženklų atpažinimui tikslinga detektuoti kon-

tūrų kraštus, jų orientacijas, įvairiausius kampus, parenkant ne atsitiktinius, bet tam tikrus ryšius, ku-

riais A neuronai taptų tų požymių filtrais. Tada kitos perceptrono mokymo ir atpažinimo procedūros 

teoriškai būtų pervedamos iš receptorių erdvės į požymių erdvę. Požymių erdvėje laukiamas didesnis 

klasifikuojamų objektų kompaktiškumas ir mažesnis persidengiamumas nei receptorių erdvėje. Ypač 

aktualu objektų atvaizdus atpažinti nepriklausomai nuo jų padėties, jų dydžio, kai kurių pasukimų ar 

net topologinių transformacijų sensorių (receptorių) sluoksnyje. Iškyla uždavinys – rasti tokią požymių 

arba atvaizdų kodavimo sistemą (kodą), kuri pasižymėtų invariantiškumu minėtoms transformacijoms. 

Remdamiesi tokiomis nuostatomis, perceptronų tobulintojai sukūrė ketursluoksnius, daugias-

luoksnius perceptronus ir perceptronus su grįžtamaisiais ryšiais. 

5.5. Ketursluoksnis perceptronas ir perceptronai su grįžtamaisiais ryšiais 

Ketursluoksnio perceptrono idėja tapatintina su tam tikrų požymių filtravimu ir jų sujungimu, 

sprendžiant atvaizdų atpažinimo invariantiškumo problemas. Pirmasis A1 neuronų sluoksnis sudarytas 

iš lokalių (prijungtų prie tam tikrų receptorių sluoksnio vietų) požymių filtravimu (5.7 pav.). O kito, 

antrojo A2 asociatyviųjų neuronų sluoksnio kiekvienas neuronas surenka signalus iš viso analizuojamo 

lauko S sluoksnio vieno to paties tipo filtruojamus požymius. Todėl pirmasis asociatyviųjų neuronų 

sluoksnis A1 detektuoja analizuojamo objekto požymius, prijungtus prie receptorinio S sluoksnio, vyk-

do lokalinę analizę. A2  sluoksnis suformuoja nelokalinį objekto aprašymą. Pavyzdžiui, A2  neuronų 

sluoksnio sužadinimai gali informuoti, kad analizuojamas objektas turi tiek vienos rūšies kampų, tiek 

tokios orientacijos linijų, linijų galų ir pan. Tai ir yra nelokali – neprijungta prie receptorių sluoksnio 

struktūros – analizuojamojo objekto charakteristika, apibūdina tik objekto savybes. 
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5.7 pav. Ketursluoksnio perceptrono schema 

Tokie atvaizdų charakterizavimo būdai žymiai pagerina perceptrono darbo efektyvumą, atvaizdų 

atpažinimą, bet lieka riboti, nes, vertinant matematiniu požiūriu – tai išsigimusi objekto charakteristi-

ka, neturinti pilnos informacijos, kurios nepakanka pilnam pirminio objekto atvaizdo atkūrimui.  

Vadovaujantis ketursluoksnio perceptrono logika, galima perceptroną plėsti didinant nuosekliai ir 

lygiagrečiai jungiamų asociatyviųjų neurosluoksnių kiekį, sukuriant daugiasluoksnį perceptroną. Kiek-

vienas papildomas sluoksnis vykdytų tam tikrą signalinės informacijos perkodavimą, kuris padėtų 

spręsti tam tikras invariantiškumo problemas. Bet visada naujai gauti analizuojamų objektų informaci-

niai vektoriai būtų išsigimę, nevisaverčiai. 

Taip organizuotą ketursluoksnį perceptroną galima kompaktizuoti, visus vieno tipo detektorių A2 

sluoksnio neuronų surinktuvų ryšius galima nukreipti į bet kurį A1 sluoksnio to paties tipo neuroną su-

muojant. Taip iš ketursluoksnio perceptrono gautųsi perceptronas su grįžtamaisiais ryšiais (5.8 pav.). 

A1 

A2 
  

Ai 

An-1 
  

An 

A sluoksnis      S sluoksnis 

MOKYTOJAS 

 R 

R sluoksnis 

taip-A 
 
  ne-A 

 
5.8 pav. Perceptrono su grįžtamaisiais ryšiais bendroji funkcinės organizacijos schema 
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Reikėtų atkreipti dėmesį į perceptronus, kurių asociatyvieji neuronai yra objektų atspindžių, jiems 

būdingų bendrųjų savybių priderintos, tam tikros ortogonalinės (kvaziortogonalinės) transformacijos 

bazinių (pagrindinių) funkcijų filtrų rinkiniai. Pavyzdžiui, garso signalų išskaidymas įvairiais harmo-

ninias dažniais, išsaugant tų dažnių fazes. Tokiais atvejais asociatyviniai neuronai vykdytų neišsigimu-

sį kodavimą, leidžiantį grįžtamąją signalo sintezę. Bet kol kas tai tik bendri samprotavimai. 

Apibendrinta perceptronų teorija aiškina tiesinėmis procedūromis jų galimybes ribotomis. Toles-

nis panašių informacijos perdirbimo sistemų tyrimai pasuko netiesinių neurotinklų ir neurostruktūrų 

modeliavimo kryptimi. Kai kas teigia, kad netiesiniai neurotinklai jau nebe perceptronai, nors neuro-

tinklų analizės ir sintezės procedūros labai panašios, naudojami aprašymo, analizės būdai kaip ir per-

ceptronų.  

Svarbiausia perceptrono, kaip neurotinklo, savybė yra gebėjimas būti apmokomu, t.y sugebėjimas 

kaupti patirtį, būti mokslia mašina. 

5.6. Mokslusis arba adaptyvusis neuronų tinklas 

Adaptyviųjų ir moksliųjų neuronų struktūrų modelių, dažnai vadinamų perceptronais, bendroji 

schema parodyta 5.9 paveiksle. Tai sistemos, gebančios mokytis atpažinti  tam tikras, receptorių 

sluoksnyje atsispindinčias panašias būsenas – vaizdus. Paprasčiausiu atveju tokia sistema yra jau aptar-

ta struktūra – ji sudaryta iš trijų sluoksnių kaip ir perceptronas. Pirmasis sluoksnis yra receptorių, ant-

rasis vadinamas asociatyviųjų neuronų, trečiasis – sprendžiančiųjų neuronų sluoksnis. 

 U(ξ)  

U1  U2  Uj  

Σ 

Ui  

Xi  

Σ 

Un  

Xn  

Σ  

X1  

Σ 

X2  

Σ 

Xj  

ξ  

x  

S(ξ,x)  

Y(x)  

N 

Z1  

N 

Z2  

N 

Zj  

MOKYTOJAS  HIDENO arba KINTAMIEJI RYŠIAI  

 
5.9 pav. Mokslioji neuronų struktūra 
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Pagrindines sluoksnių savybes formuoja dvi tarpneuroninių ryšių struktūros. Tiesioginiai ryšiai iš 

receptorių į asociatyviuosius antrojo sluoksnio neuronus, visų neuronų konvergenciniai ryšiai S(ξ,x) 

nulemia asociatyviųjų neuronų savybes, gebėjimą nagrinėti receptorių sluoksnyje atsispindėjusius 

vaizdus U(ξ) – skaidyti juos požymiais. Tai yra kodavimo procedūra. Kiekvienas asociatyvusis neuro-

nas tikrina, yra ar nėra pateiktame vaizde jo požymis. Tam tikrais atvejais šis neuronas gali įvertinti to 

požymio išreikštumą. Asociatyvusis neuronų sluoksnis perkoduoja formalioje receptorių erdvėje atsi-

spindėjusį vaizdą, pervesdamas jį į formaliąją požymių ervę X(x). 

Antrajai ryšių struktūrai, jungiančiai asociatyviuosius neuronus su sprendžiančiaisias, būdinga tai, 

kad juos galima keisti. Šie ryšiai vadinami hideniniais – paslėptaisiais, kintančiais ryšiais. Jais galima 

suformuoti kiekvienam sprendžiančiajam neuronui Zi tokią ryšių struktūrą, kad kiekvienas reaguotų tik 

į tam tikrą atsispindėjusį vaizdą ir nereaguotų į kitus, tai yra neuronų struktūrą galima išmokyti atpa-

žinti vaizdus. Tokia neuronų struktūra yra visų funkciškai reikalingų būsenų koderis, pavyzdžiui, atpa-

žįsta skaitmenis, raides, garsus, spalvas ir pan. 

Mokslioji neuronų struktūra dirba dviem režimais – mokymo ir tyrimo.  

Mokymo režimu mokytojas žino, į kokį pateiktą vaizdą, kuris sprendžiantysis neuronas turi rea-

guoti. Mokytojas kaitalioja sinapsinių ryšių koeficientų ženklus ir dydžius (svorius) pagal tam tikras 

mokymo taisykles – algoritmus. Pavyzdžiui, jeigu neuronų struktūra reagavo teisingai, ji skatinama – 

didinami tie teigiamieji ryšiai,  kurie teisingai reagavo, ir mažinami tie, kurie sureagavo neteisingai. 

Gali būti mažinami tie neigiamieji ryšiai, kurie reagavo neteisingai. Taip pat gali būti naudojamos ska-

tinimo, baudimo bei skatinimo-baudimo mokymo algoritmai – taktikos. 

Neuronų struktūrai pradėjus reaguoti gana teisingai, ji toliau dirba be mokytojo – tyrimo ar  egza-

mino režimu. Aišku, mokytojas gali būti naudojamas visą neuronų struktūros darbo laiką, ir konkretaus 

darbo – vaizdų atpažinimo metu. Mokytojas gali būti pats darbo vyksmas – organizmo, turinčio tokią 

struktūrą, realus gyvenimas. 

Konkrečių vaizdų atpažinimo perceptroninių sistemų modeliavimas parodė, kad tokiu principu 

veikiantiems posistemiams nebūdingi reikšmingi funkcionavimo rodikliai. Manoma, kad tokiais mode-

liais galima paaiškinti paprastų sąlyginių refleksų susidarymo vyksmus ir sąlyginius refleksus.  

Tiesa, siekiant praplėsti jų galimybes bandyta kurti daugiasluoksnius perceptronus. Bandyta kurti 

netiesinius perceptronus, turinčius grįžtamuosius ryšius. Tačiau nepasiekta laukiamų rezultatų, panašių 

į šiltakraujų organizmų mokymosi gebėjimus. Išskirtinė šiltakraujų gyvūnų savybė atpažinti jutimo 

organais gana iškreiptus atsispindėjusius vaizdus, juos atpažinti kaip vienus ir tuos pačius, yra vienas 

svarbiausių neuroinformatikos tiriamų klausimų. Dar nenustatyti principai, kuriais funkcionuoja gyvū-

nų jutimo organų analizatorinės struktūros. Tai tiesiogiai susiję su neaiškiais biologijos klausimais: 

nervų posistemio, smegenų atminties ir jos mechanizmų klausimais. 
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6. TIKIMYBINIAI NEURONAI IR JŲ TINKLAI  

6.1. Kas yra neurotinklas – Boltzmano mašina? 

Fizikinis požiūris į gamtos reiški-

nius, fizikinis mąstymas turi nuostatą – 

visur matyti tikimybinę organizaciją. 

Tokio požiūrio neurostruktūrų tyrėjai į 

smegenis žiūri taip, kaip kažkada fizikas 

Boltzmanas žiūrėjo į indą, pripildytą 

idealiųjų dujų, tai yra, kad sistema suda-

ryta iš daugybės stochastiškai besiel-

giančių dalelių (smegenyse – neuronų), 

kurioms pritaikius tam tikrus bendruo-

sius tikimybinius – statistinius dėsnin-

gumus, iš jų bus galima suprasti tos sistemos veiklą. Kaip Boltzmanas atrado bendruosius fizikinius 

cheminius dėsningumus? 

Tokios nuostatos veikiami T. Sejnovskis ir G. Hintonas į neurotinklą pažiūrėjo fizikiniu „energi-

jos“ optimizavimo kriterijumi, pritaikę neurotinklui stochastinės rekurentinės veiklos principą. Jų ma-

nymu, neuronai yra binariniai-slenkstiniai elementai,  stochastiškai sąveikaujantys tarpusavyje ir pana-

šiai kaip magnetiniai dipoliai feromagnetikuose, tam tikrose fizikinėse cheminėse „stiklo“ struktūros 

sistemose, neurotinklas įgyja kryptingos elgsenos savybių. 

Pagrindinis neurotinklo elementas – neuronas, binarinis stochastiškai sumuojantis ateinančius taip 

pat binarinius impulsus, funkcinis elementas. 

6.2. Tikimybinio neurono veiklos statistinė charakteristika 

Priimama, kad tinkle neuronas yra statistinis dvinarių signalų sudėtuvas (sumatorius), kurio 

slenkstinė charakteristika – sigmoidinė tikimybinė funkcija, matematiškai išreiškiama logistine formu-

le (6.1 pav.). Šiuo atveju manoma, kad nervų sistema yra panaši į fizikinę idealiųjų dujų sistemą, ir jos 

pavienis elementas – neuronas sumuoja ir siunčia impulsus stochastiškai kitiems neuronams. 

Matematiniai tokių tikimybinių neuronų modeliai gali būti gan įvairūs. Plačiausiai taikoma klasi-

kinė normaliojo skirstinio tikimybės funkcija: 
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∫  tikimybinis modelis. 

Teris Sejnovskis 
Terry Sejnowski  

Tikimybinių neurotinklų – Boltzmano mašinų ideologas 



 115

Tikimybinė – sigmoidinė neurono 
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6.1 pav. Tikimybinio neurono sigmoidinė charakteristika 

Kai kuriais atvejais paprasčiau būna pritaikyti trigonometrinį modelį: 
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 trigonometrinis modelis. 

Kadangi tikimybiniai reiškiniai pagal savo elgseną primena difuzinius reiškinius, tai lyg ir aptin-

kami difūziniai neuronai, veikiantys pagal matematinį difuzijos modelį: 
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 difuzinis modelis. 

Neuronų aktyvumas, įvertinamas  pagal šiuos tris matematinius modelius, turi tarsi energetines E 

reikšmes. Iš tikrųjų – tai ne energijos išraiškos, bet sąlyginiai vienetai, naudojami fizikinio mąstymo 

neurofizikų, kaip įprastas savybės, šiuo atvejų neurono įnašas į viso tinklo efektyvumą, matas. 

6.3. Neurotinklas tikimybiškai 

Neurotinklas, sudarytas iš funkcionuojančių stochastiškai, aprašytas savybes turinčių neuronų, ku-

rių aktyvumas vertinamas kaip sąlyginis energetinis vyksmas, vadinamas Boltzmano mašina. Vertinant 

viso neurotinklo globalią veiklą, apskaičiuojamas jo sumarinės-energetinė būsenos dydis E: 

1
,

n

ij i j i i
i j i

E S X X X
< =

= − ⋅ ⋅ + Θ ⋅∑ ∑  

čia:  Sij – į i-tojo neurono sinapsę iš j-tojo neurono atėjusio ryšio sinapsinio koeficiento dydis, 

Xi – i-tojo neurono sužadinimo dydis [Xi {0, 1}], 

θi – i-tojo neurono slenkstis. 
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Boltzmano mašinos neuronai neturi grįžtamųjų ryšių į save ir yra simetriški: 

Sii = 0,    Sij = Sji. 

Taigi globalus viso neurotinklo energetinis pokytis ∆E,,atėjus vienam impulsui, bus: 

.i ij i
j

E S X∆ = ⋅ − Θ∑  

Kadangi Boltzmano neurotinklas yra stochastinis, tai apskaičiuojama neurono generavimo tikimybė 

pi: 

1
11 exp

i

i

p
E

T

=
 + − ∆ 
 

 

kur skaliarinis dydis T reiškia bendrąjį neurotinklo triukšmą, kaip fizinėse sistemose temperatūra. 

Boltzmano mašinos apmokymo procedūra susideda iš šių žingsnių: 

1. Pateikiami neurotinklui įėjimo signaliniai vektoriai ir fiksuojamas atsakas. Stengiamasi neuro-

tinklo būsenai sudaryti tokias sąlygas, kad jis artėtų prie „šiluminės pusiausvyros“: 

• kiekvienam neuronui su tikimybe pk  pridėti 1, jei neuronas aktyvus, ir su tikimybe 1-pk  

pridėti 0, jei neuronas neaktyvus; 

• sumažinti T ir kartoti ankstesnę procedūrą. 

Pagal tam tikrą adaptyvaus neurono Hebo taisyklę tam tikru dydžiu δ padidinami visų sinapsių 

tarp generuojančių neuronų svoriai.  

2. Procedūra kartojama, pateikiami neurotinklui nauji įėjimo signaliniai vektoriai ir fiksuojamas 

atsakas. Neurotinklo būsenai stengiamasi sudaryti tokias sąlygas, kad jis artėtų prie „šiluminės 

pusiausvyros“; 

3. Neurotinklui pateikiami signaliniai vektoriai, bet nefiksuojami išėjimo vektoriai ir kartojamos 

visos papildomos procedūros kaip ir mokymo fazėje. 

Visų šių procedūrų metu gauti tarpneuroninių ryšių pokyčiai, kurie mažina tarpneuroninių ryšių 

tikimybinius skirtumus, artėjama prie nulinių reikšmių, neurotinklas stabilizuojamas. Termodinamiškai 

teigiama – pasiekiama tarsi termodinaminės pusiausvyros būsena. 

Pastebima, kad toks neurotinklo apmokymas nebūdingas biologiniams vyksmams. Kaip minėta 

įvade, tai fizikinės mąstysenos produktas – dirbtinai sukurtas neurostruktūrų veiklą aiškinantis mode-

lis. 

Tikimybinių neurotinklų veiklos aiškinimui randamos tinklų tikimybės tankio funkcijos, kurios 

kai kur pateikiamos grafiškai dvimatės erdvinės funkcijos forma. Tikimybinio neurotinklo formavimui 

pritaikomos tikimybinės ryšių sklaidos normalusis skirstinys. Taip išryškinamos kai kurios neurotinklo 

savybės. Grafiškai gaunami polimodaliniai tikimybiniai paviršiai, atspindintys kažkokiu tai informaci-

niu požiūriu aktualias situacijas ar būsenas maksimumų vietose (6.3 pav.). 
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Mažiausia dispersija 

Didžiausia dispersija 

Vidutinė dispersija 

 
6.3 pav. Tikimybinio tinklo būsenų geometrinis vaizdas esant skirtingoms tikimybinių sąveikų 
dispersijoms tarp neuronų 

Tikimybinio – Boltzmano neurotinklo apmokymo – struktūros formavimo rezultatas, maksimalių-

jų tikimybinių reikšmių kiekis ir svarba, kaip rodo eksperimentiniai, kompiuteriniai modeliavimai, pri-

klauso nuo ryšių sklaidos normaliojo skirstinio dispersijos dydžio. Kuo dispersija mažesnė, tuo dau-

giau ryškiai iškyla tikimybinių maksimumų. Didėjant ryšių dispersijai, maksimaliųjų tikimybiniu - 

„kalnų“ kiekis mažėja – lieka išryškintos svarbiausios neurotinklo funkcinės galimybės. 

Boltzmano tipo neurotinklai –iš binarinių būsenų sudarytos stochastiškai funkcionuojančios struk-

tūros, yra gerokai nutolusios nuo realiųjų biologinių neurotinklų. Gyviesiems neurotinklams būdinga 

kitokia, ne tikimybinė veikla, ir ne stochastiškai organizuotos ryšių struktūros. Tai analoginių neuronų 

tinklai, organizuoti pagal tam tikras ryšių funkcijas. 
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7. TOLYDIEJI NEURONAI IR NEUROSLUOKSNIŲ TINKLAI  

7.1. Neuronų sluoksnis – pagrindinis neuroinformatikos funkcinis elementas 

Gyvūnas su aplinka sąveikauja kūno paviršiumi, todėl aplinka organizme atsispindi paviršinėmis 

projekcijomis, o tą atspindį priima jutiminių (sensorinių) ląstelių – receptorių sluoksniai, kurie, būdami 

pirminiais koderiais, sukuria signalinę informaciją apie at-

spindžius ir juos perduoda neuronų struktūroms – neuronų 

sluoksniams (7.1 pav.). Neuronų sluoksniai, perdirbantys 

signalinę atspindžių informaciją, būna sujungti 

nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir grįžtamaisiais ryšiais, 

gali sudaryti sudėtingas sluoksnių sistemas.  

Patys sluoksniai gali atlikti sudėtingiausias 

informacijos perdirbimo operacijas, išreiškiamas tiek 

tolydžiosios algebros simbolika, tiek ir įvairiausias logines 

procedūras. Viską lemia tarpneuroninių sluoksnio ryšių 

organizavimo dėsningumai – ryšių funkcijos. Todėl 

neatsitiktinai nervų posistemio informacinė veikla 

apibūdinama kaip ryšinė koncepcija – konjunktyvizmas. 

Pavienis, struktūrinis ir funkcinis neurosluoksnio 

elementas – neuronas nepasižymi specifinėmis, tik jam 

vienam būdingomis savybėmis. Specifines, kai kur vadinamas detektorines ar tam tikro filtro savybes, 

neuronas įgyja dėl ryšių su kitais sluoksnio neuronais. Kaip rodo neurobiologijos tyrimai, ryšius 

sudaro aksoninės ataugos, besibaigiančios ant kitų neuronų dviejų tipų kontaktinėmis sinapsėmis – 

jaudinamosiomis ir slopinamosiomis. Biologiniai neuronai dauguma atvejų skiriasi tik geometrija ir 

turi gana vienodų savybių – į sinapses ateinančių impulsų dažnių sumatoriai (sudėtuvai) integratoriai. 

Apibendrinant eksperimentinių neurobiologinių ir teorinių neuroinformatikos tyrimų išvadas, 

galima teigti, kad neuronų sluoksnis yra neuroinformacinių vyksmų pagrindinis funkcinis elementas. 

Neuronų sluoksnio struktūra yra diskreti, sudaryta iš pavienių elementų – neuronų, kurių yra labai 

daug, jie tankiai išsidėstę sluoksniais, o sluoksnyje yra susijungę tam tikrais ryšiais – ryšių 

funkcijomis. Neuronų sluoksnis gali būti vertinamas kaip vientisa struktūra. Be to, neuronas yra 

tolydžiųjų dydžių – nervinių impulsų sekos dažnių algebrinis sumatorius (sudėtuvas). Jei priimama, 

kad neuronai sumatoriai veikia vienas kitą pildančiomis (reciprokinėmis) poromis, tai neuronų 

sluoksnis gali būti suprastas kaip ideali tiesinė vientisa algebriškai sumuojanti struktūra. Tokiam 

sluoksniui galima taikyti signalų tiesinių transformacijų matematiką. Neuronų sluoksnis virsta erdvinių 

Teuvo Kohonenas 
Teuvo Kohonen (1934) 

Asociatyviųjų ir saviorganizuojančių 
neurotinklinių planų, sudarytų iš toly-
džiųjų neuronų, teorijos pradininkas 
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signalų filtru. Be to, neurosluoksniai gali būti valdomi, gali turėti tam tikrus valdymo signalinius 

įėjimus (įėjas) Z, veikiančius pagal matematinės logikos taisykles. 

 U(ξ) 

N 

U1 

X1 

N 

U2 

X2 

N 

Uj 

Xj 

N 

Ui 

Xi 

N 

Un 

Xn 

 ξ 

x 

S(ξ,x) 

X(x) 

Z 
VALDYMO 
 
SIGNALAI 

 
7.1 pav. Linijinis neuronų sluoksnis, turintis tiesioginius šoninius (lateralinius) ir valdančiuosius 
signalinius ryšius 

Neuronų sluoksniai gali būti vienmačiai, dvimačiai ir pagal tarpusavio ryšių struktūrą – net dauge-

lio matavimų. Visi jie gali turėti tiesioginius, grįžtamuosius ir mišrius signalinius bei valdymo ryšius. 

Neuronų sluoksnius, lygiai taip pat kaip atskirus neuronus galima jungti į neurostruktūras, neuronų 

sluoksnius sujungiant nuosekliai, lygiagrečiai, grįžtamaisiais ryšiais. Taip sudaromos sudėtingus in-

formacijos vyksmus vykdančios neurostruktūros.  

7.2. Neurono – kvazineurono funkcinė charakteristika 

Neuronai turi įvairias morfologines formas, bet dažniausiai būna žvaigždiniai ir piramidiniai (7. 2 

pav.). Neuronus apibūdinant funkciniu požiūriu, jų funkcinės savybės išreiškiamos matematinėmis 

priklausomybėmis (kaip kvazineuronų, tarsineuronų)charakteristikos, rodančios jų atliekamus 

veiksmus bei sąlygas, kuriomis tai yra vykdoma.  
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+Sn +S1 

  X1 ... ... Xi ... …Xn 

Y 

N Z2 

Y

Z1 

  X1 ... ... Xi... ...Xn 

N

 
7.2 pav. Žvaigždinio ir piramidinio neuronų schemos 
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Atsižvelgiant į pastarųjų dešimtmečių neurobiologinių tyrimų rezultatus, nerviniuose tinkluose 

cirkuliuojančius signalus – kintamo dažnio nervinių impulsų siuntas, neuronai suprantami kaip 

tolydžiai kintamų dydžių – nervinių impulsų dažnius transformuojantys (perkoduojantys) elementai. 

Supaprastintai neuronas apibūdinamas kaip algebrinis sudėtuvas (sumatorius), nes į jį ateina daug 

įėjimo ryšių, ir jis turi vieną funkcinį išėjimo ryšį. Todėl neuronas suprantamas kaip tolydžiųjų dy-

džių – impulsų dažnių, kurių įėjimų ir išėjimo signalai yra šių dažnių kitimas, baigtinių ribų (nuo 0 iki 

Xmax , Ymax) sudėtuvas (sumatorius). Daugumos biologinių neuronų Xmax , Ymax nesiekia 1000 imp. per 

sekundę.  

7.2.1. Statinė neurono charakteristika 

Žvaigždinio neurono – sudėtuvo (sumatoriaus) funkcinė charakteristika yra netiesinė, turi tam tik-

rą tiesinio sumavimo dalį bei „diodinį” ir soties apribojimą, apibendrintai – netiesiškumą N (7.3 pav.). 

Statinė, vertinanti tik nusistovėjusias būsenas, neurono – tolydžiųjų dydžių sumatoriaus charakteristi-

kos matematinė lygtis ir grafinis jos vaizdas pateikta 7.3 pav. Impulsavimo dažniai sumuojami su tam 

tikrais sinapsiniais svoriais Si, kurie teoriškai gali būti bet kokiu tolygiai vertinamu dydžiu  

Si {- ∞+∞ iki, }. Jaudinamosios sinapsės schemose žymimos rodyklėle, jų svorinis koeficientas verti-

namas teigiamu ženklu, o slopinamosios rodomos rutuliuku – neigiamu ženklu. 
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7.3 pav. Neurono – impulsų dažnių sudėtuvo (sumatoriaus) statinė charakteristika ir grafinis jos 
vaizdas 

Grafiniame neurono statinės funkcinės charakteristikos vaizde, analizuojant neurono būsenas iš 

kairės į dešinę, akivaizdžiai matomos trys skirtingi neurono funkcionavimo būviai, kuriais atspindimas 

pagrindinis neurono netiesiškumas N: 

• pirmoji – neuronas nuslopintas, nes negali perduoti neigiamų dažnių, jei poveikių suma yra 

neigiama; 

• tiesinio sumavimo būsena, neuronas perdirba informaciją ir siunčia kitiems neuronams. Biolo-

ginio neurono impulsavimo charakteristikos dalis nėra tiesinė, jai būdingas tam tikras užlenk-

tumas (punktyrinė linija) artėjant prie Ymax, bet tai neturi didelės reikšmės neurotinklų infor-

macinės veiklos požiūriu;  

• neuronas persotintas ir dirba didžiausiu sužadinimu, Xmax dažniu. 
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Trečiosios – neurono persotinimo būsenos dažnai gali būti nepaisoma, nes, patenkinus tam tikrą 

sąlygą, neuronas niekada nebus persotintas, t. y. neviršys viršutinio sužadinimo ribos Xmax. Neurono 

persotinimo išvengiama patenkinus sąlygą, kad visų neurono žadinančiųjų sinapsinių svorinių 

koeficientų S+i suma neviršytų 1, t. y.: 

1
1

k

i
i

S+
=

≤∑ . 

Ši sąlyga išvedama iš sunkiausių neurono darbo sąlygų, daugiausia sužadintos neurono būsenos, 

kai nė vienas slopinamųjų sinapsių įėjimas negauna signalo, slopinantieji signalai yra nuliniai, o visos 

žadinamosios sinapsės gauna lygius Xmax  dydžio signalų dažnius. Čia k – tik žadinamosios (jaudina-

mosios) sinapsės ir jų svoriai. Neurono reakcijos tampa normalizuotos, įtalpintos į tam tikrus kiekybi-

nius rėmus, kai 
1

1.
k

i
i

S+
=

=∑  Pagal šią lygybę matyti, kad kuo didesnį jaudinamųjų sinapsių kiekį turi 

neuronas, tuo jo sinapsinių koeficientų svoriai mažesni už 1. Jei yra k jaudinamųjų sinapsių ir jos visos 

lygios, tai Si  = 1/k. 

Neuronų funkcinė paskirtis – išfiltruoti neurotinkle cirkuliuojančių signalinių srautų – situacijų 

pokyčius ir nereaguoti į vienodas lygias, begradientines būsenas. Todėl neurono sinapsių svoriai turi 

būti tokie, kad į visas sinapses atėję vienodi signalų impulsacijos dažniai (pavyzdžiui, visi įėjimai 

atsiunčia maksimalius impulsacijos dažnius Xi = Xmax), išėjimo signalo dažnis Y = 0, neuronas nebūtų 

slopinamas ir nereaguotų. Šiam reikalavimui patenkinti ir visų m slopinamųjų Sm sinapsių svorių suma 

taip pat būtų lygi 1, 
1

1.
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N – neurono netiesiškumas, rodantis labai svarbią neurono savybę – perduoti į išėjimą tik 

teigiamuosius neurono suminius dydžius ir neperduoti neigiamųjų. Kartais ši savybė vadinama 

„diodiniu“ netiesiškumu – tai svarbiausias netiesiškumas. Jis yra svarbus neuronų tinklams, turintiems 

grįžtamuosius ryšius. Sumos, o t.y. neurono išėjos signalo ženklo nekintamumas svarbus dinaminiam 

neurotinklo stabilumui, nes idealiai tiesinėse sistemose, turinčiose grįžtamuosius ryšius, keičiantis 

kintamojo dydžio ženklui, neigiamieji grįžtamieji ryšiai tampa teigiamaisiais ir sistema virsta 

nebestabilia, dažnai pradeda generuoti savus signalus. Ši diodinio netiesiškumo savybė ir apsaugo 

nervinį tinklą nuo tokio pavojaus, bet nepakankamai vertina analizuojamą situaciją. 

7.2.2. Priešingai veikiančių neuronų pora 

Biologinėse neurostruktūrose yra priešingai (reciprokiškai) veikiančių neuronų poros – reciproki-

niai neuronai. Akivaizdu, kad taip yra kompensuojamas netiesinių N neuronų signalinis-informacinis 

ribotumas, analizuojamų situacijų erdvėje išsaugant visos neurostruktūros stabilumą. Tokios reciproki-

nių neuronų poros schema ir jų vykdomos funkcinės charakteristikos pateikiamas 7.4 pav.  
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7.4 pav. Reciprokinių neuronų pora – tiesinis dažnių sudėtuvas (sumatorius)  

Tam, kad nebūtų prarasta signalinė informacija dėl neurono „diodinių“ N savybių esant jo įėjimų 

sumai neigiamai, neurotinkle kartu veikia oponentiniai (reciprokiniai) neuronai, turintys tokias pačias 

įėjimo signalų sinapsių struktūras, sinapsinių koeficientų dydžius, tik priešingų ženklų (7.4 pav.). Taip 

vienas kitą pildančiųjų – reciprokinių neuronų porų vykdo tiesinį įėjimo dažnių sumavimą. Iš jų 

sudarytos neuronų struktūros gali atlikti tiesines signalų perdirbimo procedūras, aprašomas matematine 

vektorių kalba. Vienas neuronas savo impulsacija teikia signalinę informaciją – koreliaciją apie 

sinapsinių dydžių vektoriaus krypties sutapimo laipsnį su įėjimo signalinio vektoriaus kryptimi laipsnį, 

jei abiejų vektorių kryptys vienodos – teigiamos, o kitas neuronas, jei kryptys priešingos. 

Neurono veikla vektorinės algebros požiūriu grafiškai pateikiama 7.5 pav. Pateiktas neurono 

reakcijos Y, kaip neurono sinapsių vektoriaus S ir įėjimo signalų vektoriaus X skaliarinės sandaugos 

algoritmas galioja tik vektorių kryptims, nukreiptoms į tą pačią pusę. Jeigu tokia sandauga neigiama, 

visa tai galios reciprokiniam neuronui, o šis neuronas bus užslopintas.  

 
SX  

0 1
cos

n

i i
i

Y S X S X s xϕ
=

= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅∑  

 
7.5 pav. Neurono funkcinės veiklos, kaip koreliacijos tarp neurono sinapsinio S ir įėjimo signali-
nio X vektorių krypčių sutapimo koreliacija, grafinis aiškinimas 

Tokia dviejų simetriškai funkcionuojančių neuronų sistema gana būdinga ne tik neurostruktūroms, 

bet ir visiems fiziologiniams posistemiams. Gamtoje gana sunku suprasti, kas yra dydžio ženklo 

pasikeitimas iš teigiamo į neigiamą, ir atvirkščiai. Todėl gyvosios gamtos fiziologiniai posistemiai 

sudaromi iš priešingai veikiančių vyksmų. Suminis abiejų reciprokinių vyksmų poveikis sukuria 

teigiamuosius ir neigiamuosius veiksmus, didina ar mažina ne tik neuronų, bet ir širdies plakimo 
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dažnius (simpatinė-parasimpatinė veikla), tam tikrų raumenų (sulenkėjo-atlenkėjo) susitraukimo 

dydžius ir kt. 

7.2.3. Piramidinio neurono statinė charakteristika 

Piramidiniai neuronai, kurių yra daug galvos smegenų, ypač smegenų žievės struktūrose, turi 

draudžiančiuosius įėjimus Z (7.2 pav). Į piramidinius neuronus ateinantys nuo krepšelinių neuronų ak-

sonai turi labai didelio slopinamojo (-S ) dydžio (svorio) sinapsinius kontaktus Z. Jie atlieka draudimo 

funkcijas, t. y. leidžia ar neleidžia tolesnį suminį atėjusių Xi signalų sukelto efekto atspindį aksono 

signaliniame išėjime. Taip piramidinis neuronas gali atlikti programavimo kalbų gerai žinomus sąlygi-

nius loginius veiksmus, jei (IF): 

{ } 1 2
1

1 2

, 0,

0, 0

n

i i
i

N S X jeigu Z arba Z
Y

jeigu Z arba Z
=

 ⋅ == 
 ≠

∑  

nes vienas Z tipo draudžiantysis signalas atlieka loginio neiginio veiksmą, o du Z1 ir Z2 tokio tipo sig-

nalai – universalų loginį veiksmą Pirso (Pears) rodyklę, dar kitaip vadinamą Dagero (Dagger) funkci-

ją. Matematinės logikos teorija teigia, kad, turint elementus, atliekančius universalią loginę funkciją, iš 

jų galima sudaryti tinklus (struktūras), kurie atliktų visas sudėtingas logines funkcijas. 

Apibendrinus galima daryti išvadas, kad paprastas žvaigždinis neuronas neurostruktūrose atlieka 

analogiškas programavimo kalbų vartojamas aritmetinio IF, t. y. aritmetinės sąlygos funkcijas, o pira-

midinis neuronas – loginės sąlygos IF funkcijas. Suprantama, kad, turint tokius atlikties elementus, 

galima kurti neuronų tinklus, kurie vykdytų sudėtingas logines ir algebrines funkcijas. Jomis galėtų 

būti valdomi informacijos srautai ir vykdomieji organai. Tokie neuronai susiję su analoginių ir hibridi-

nių skaičiavimo mašinų funkciniais elementais. Ypač tais atvejais, kai neuronas apibūdinamas kaip 

dinamiškas, inertiškai laike reaguojantis funkcinis elementas. 

7.2.4. Dinaminės neurono charakteristikos 

Aptartos funkcinės neurono savybės yra statinės, kai, esant įėjimo signalams pastoviųjų dydžių, 

neurono reakcija būna nusistovėjusi, nekintanti laike. Natūralūs neuronai pasižymi inertinėmis savy-

bėmis, jų atsakai, kaip ir ateinantys į sinapses įėjimo signalai, yra laike kintami impulsavimo dažniai. 

Todėl tenka įvertinti dažnių kitimą laike – dinamines neuronų savybes. Dinaminės neuronų savybės 

riboja jų funkcionalumą, neuronų reagavimo greitį. Tai dažnai riboja neuronų galimybes arba tam tik-

roms jungimo struktūroms net suteikia naujų funkcinių galimybių. 

Neurono, arba kiekvieno jo įėjimo reagavimo greitį – sinapsės dinamiškumą perduodant ateinan-

čius signalus, impulsų dažnio kitimo greitį galima įvertinti, kiekvieną sinapsę, sistemų bei signalų te-

orijos požiūriu, laikant paprasčiausia pirmosios eilės inertine grandimi. Jos dinamines savybes 

apibūdina pirmosios eilės nehomogeninė tiesinė diferencialinė lygtis:  
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( ) ( ) ( ),dx tT s u t x t
dt

= ⋅ −  

čia:  s – statinis sinapsinio perdavimo koeficientas, galintis įgyti visas teigiamas ar neigiamas 

reikšmes; 

T – visada teigiamą ženklą turintis reakcijos inertiškumą apibūdinantis koeficientas, 

vadinamas sinapsės laiko pastoviąja (7.6 pav.). Ji rodo, kad į įėjimą siunčiant singuliarinį 

signalą (šuolinį ar impulsinį poveikį), neurono reakcija – impulsavimo dažnis eksponentiškai 

kintant nusistos per 3T (5 procentų tikslumu) arba po 5T (1 procento tikslumu). 

 

T
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7.6 pav. Neurono schema ir sinapsės dinaminės savybės vertinimas 

Neuronui veikiant tiesinio darbo rėžimu, galima pritaikyti signalų teorijos metodus, Laplaso trans-

formacijos procedūrą, iš diferencialinių lygties pervedant į algebrines. Tada kiekvienos sinapsės funk-

cinė charakteristika bus vertinama perdavimo funkcija S(p): 
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čia: p – kompleksinis argumentas, Laplaso operatorius, p = σ + jω. 
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Tada neurono funkcinė charakteristika operatorinėje Laplaso erdvėje užrašoma: 
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7.2.5. Neuronas su grįžtamaisiais ryšiais 

Tarkime, neuronai gali turėti įvairiausių ryšių, netgi ir grįžtamųjų per kolaterales (7.7 pav.).  
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7.7 pav. Neuronas, turintis grįžtamuosius ryšius, šių ryšių įtaka neurono funkcinei charakteristikai 

Keičiant grįžtamojo ryšio S0  ženklą ir sinapsės ryšio koeficiento dydį, neuronas dėl netiesiškumų 

gali įgyti labai įvairių savybių. Jas nesunku suprasti sudarius tokio neurono vieno įėjimo signalo x(t) 

perdavimo lygtį, gaunamą dėl grįžtamojo ryšio: 
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Jei S0 < 0, tai grįžtamasis ryšys yra neigiamas per slopinamąsias grįžtamosios kolateralės sinapses 

ir todėl  perdavimo koeficientas mažėja. Neurono tiesinės charakteristikos dalies statumas mažėja, taip 

mažėja neurono jautrumas įėjimo signalams (7.7 pav.). Jei grįžtamasis ryšys teigiamas, atliekamas per 

jaudinamąsias sinapses, S0 > 0, neurono savybės keičiasi ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai. Kol 

S0 < +1 neurono charakteristika, kaip ir slopinimo atveju, keičiasi tik kiekybiškai – tiesinė dalis statėja, 

jautrumas didėja. Jei S0 = +1, charakteristika būna visiškai stati. Neuronas įgyja idealaus relės elemen-

to, jungtuko savybių. 

Jei S0 > +1 ir neuronas turi slenkstį θ, atsiranda histerezės efektas, t.y. didinant neurono suminį 

jaudinimą, pasiekus slenkstinį dydį θ, neuronas iškart pradeda generuoti impulsų dažnį Ymax = Xmax. 

Suminį sujaudinimą mažinant, jis šuoliškai grįžta į nulinio sujaudinimo būseną, esant mažesniam nei 

slenkstis θ jo dydžiui. Susidaro neigiamo statumo neurono charakteristikos tiesinė dalis, atsiranda cha-

rakteristikos kilpa, kuri vadinama histerezine kilpa. 

Teigiamą grįžtamąjį ryšį didinant dar daugiau, neurono charakteristikos neigiamas statumas pakin-

ta tiek, kad kerta Y ašį. Tada neuronas virsta tam tikru atminties elementu, nes visiškai pašalinus 

poveikį neuronas išlieka maksimaliai sujaudintas. Neuronas generuoja Xmax, taip rodo atminties 

savybę – atmena, kad prieš tai buvo stiprus jaudinamasis poveikis. Šiuo atveju didžiausio neurono 

sujaudinimo būsenai nuslopinti reikia tam tikro dydžio slopinamojo poveikio. 

Taigi neuronai, turintys grįžtamąjį ryšį, keičiantis grįžtamojo ryšio koeficientui, ypač jo ženklui, 

gali labai pakeisti visos neuronų struktūros ar tinklo savybes. 
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Panaši neuronų grįžtamųjų ryšių įtaka neuronų reakcijų greitumui – dinaminėms savybėms. Nag-

rinėjant panašiai, kaip ir statikoje, ne algebrinę, bet pirmosios eilės diferencinę neurono signalų perda-

vimo lygtį su grįžtamuoju ryšiu, jo įtaką inertiškumo koeficientui T:  

0
( ) ( ) ( ) ( ),i

dx tT s u t x t s x t
dt

= ⋅ − ± ⋅  

arba pervedus į kompleksinę Laplaso erdvę p (p = σ + jω): 
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Nesunku įsitikinti, kad neigiami grįžtamieji ryšiai dinamiškumo savybes gerina, inertiškumo koe-

ficientą T, laiko pastoviąją, mažina, nes: 
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o teigiami – dinamines savybes blogina (inertiškumą didina).  

Kai į neuroną ateina daugybė signalinių impulsinių funkcijų, tada neuronas dirba kaip analoginis – 

tolydžiai kintančių dydžių sumatorius,  
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 arba, įvertinus neurono netiesiškumus, 

Kai S0 = 1, ir visų sinapsių inertiškumai lygūs, arba yra tik viso neurono inertiškumas T, tada: 
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neuronas virsta laike kintamų signalų kaupikliu – laike kintamų įėjimo signalų sumatoriumi ir integ-

ruojančiąja grandimi. Tai tipiškas analoginių skaičiavimo mašinų elementas. 

Panašias, tik daug sudėtingesnes savybes įgyja neuronų tinklai, turintys grįžtamuosius ryšius. 

Daugiausia sunkumų sukelia netiesiškumai ir skirtingi sinapsių inertiškumai. Esant teigiamiems grįž-

tamiesiems ryšiams ir tam tikriems inertiškumų koeficientams, neuronai pradeda savaime generuoti 

impulsų dažnius. Tokius savaime impulsuojančius neuronus neurofiziologijoje dažnai vadina peisme-

keriais. Dėl neuronų ir jų ryšių, ypač grįžtamųjų netiesiškumų, atsiranda sudėtingų ir kartu įdomių 

CHAOSo reiškinių. 
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Akivaizdu, kad iš tokių neurono tipo elementų galima sintezuoti įvairiausius erdvinių ir laike kin-

tamų signalų filtrus. Neuronas yra pakankamai universalus informacinis-funkcinis modeliavimo ele-

mentas. 

Apskritai neuroną reikia vertinti kaip specialų informacijos perdirbimo mikroprocesorių, kuris at-

lieka sąlygines algebrines ir logines procedūras. Jis pritaikytas darniam darbui su daugybe panašių 

neuronų-mikroprocesorių kartu, nes, kaip rodo piramidinių neuronų neurobiologija, jiems būdingas ir 

loginis valdymas draudžiamaisiais signalais. 

Neurobiologijos tyrimų duomenys apie nervų posistemio funkcinę organizaciją skatina kurti ati-

tinkamas neuronų tinklų funkcionavimą aiškinančias teorijas. Jos turėtų būti pagrįstos daugelio neuro-

nų, dirbančių vienu metu, lygiagrečiai, informacijos perdirbimu.  

Tiriant gyvūnų nervų sistemos informacijos atspindėjimo ir perdirbimo procedūras, būtina nagri-

nėti neuronų sluoksnių funkcinę organizaciją, kurti neuronų sluoksnių teoriją. 

7.3. Neuronų tinklai ir sluoksniai 

Neuronų sluoksniai yra vienmačiai, dvimačiai, trimačiai ir daugiamačiai. Kitu požiūriu gali būti 

organizuoti tik šoniniais (lateraliniais) tiesioginiais ir grįžtamaisiais ryšiais, turintys tik paprastuosius ir 

dar valdomus loginiais signalais įėjimus. Matematiškai jie gali būti charakterizuojami diskrečių algeb-

rinių ar diferencinių lygčių sistemomis, arba integralinėmis išraiškomis bei lygtimis. Neurosluoksniai 

gali būti nagrinėjami statikos arba ir dinamikos požiūriais. Bet pirmiausia reikia susipažinti su papras-

čiausiu vienmačiu sluoksniu su tiesioginiais šoniniais (dar vadinamais lateraliniais) ryšiais. 

Bendresnė neurostruktūros sąvoka yra neurotinklas. Neurotinklas – tai tokia neuronų ryšių organi-

zacija, kai kiekvienas neuronas gali būti susijungęs su bet kuriuo neuronu. Jeigu tinklas sudarytas iš n 

neuronų ir kiekvienas jų ryšiais sujungtas su visais, tam tikru požiūriu galima teigti, kad tai yra n-matis 

neuronų sluoksnis. Paprasčiausias yra neuronų tinklas su tiesioginiais šoniniais ryšiais. 

7.3.1. Neuronų tinklas su tiesioginiais šoniniais ryšiais 

Paprasčiausia neuronų struktūra, arba neuronų tinklas, sudarytas iš n neuronų, turintis n signalinių 

įėjimų U, kurie tiesioginiais besišakojančiais atitinkamais sinapsiniais ryšiais veikia kiekvieną 

neuroną, be grįžtamųjų ryšių, parodytas 7.8 pav. 

Įėjimo signalai U gali būti receptorių (jutiklių, sensorių, pirminių koderių) arba kito neuronų tin-

klo išėjimai. Jie gali būti apibūdinti kaip n-matis signalinis įėjimo vektorius – matrica stulpelis. Atitin-

kamai kiekvieno neurono išėjimo signalai, pažymėti, pavyzdžiui, simboliu X, taip pat bus vektorius – 

matrica stulpelis.  
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7.8 pav. Tiesioginių ryšių neuronų tinklas susioginiais ryšiais 

Jei neuronai yra netiesiniai, netiesiškumą N  turintys įėjimo signalų sudėtuvai (sumatoriai), neuro-

nų tinklo statinė reakcija X, į įėjimo signalų vektorių U, nustatoma pagal algebrinę lygčių sistemą: 
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arba vektorinės formos lygtį: 
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kur išskleistas įėjimo signalų vektorius U ir išėjimo signalų vektorius X bei ryšių matrica [Sij]  būtų 

užrašoma: 
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Ryšių matricos pagrindinėje įstrižainėje (diagonalėje) nariai Sii  rodo tiesioginį signalo perdavimą, 

tarsi pagrindinį signalų įėjimą, o visi kiti nariai – tiesioginius šoninius ryšius. 

Tarpneuroniniai ryšiai, kurių daugiausia gali būti n×(n - 1), tais atvejais, kai nėra grįžtamųjų ryšių, 

kai ir patys neuronai yra be savų grįžtamųjų ryšių, apibūdinami sinapsiniais ryšių koeficientais, kurių 

dydžiai (svoriai) Sij  sudaro n×n dydžio ryšių matricą. Čia pirmasis indeksas rodo, į kurį neuroną ryšys 

ateina, o antrasis – iš kurio receptoriaus ar aukštesnės neurostruktūros neurono ryšys išeina. Ši ryšių 

matrica ir bus pagrindinė neuronų tinklo funkcinė statinė charakteristika, nusakanti jo vykdomų įėjimo 
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signalų perkodavimą arba atspindėjimą šio neuroninio sluoksnio erdvėje. Bendrosios sistemų teorijos 

požiūriu tokia matrica vadinama operatoriumi. 

Visų neuronų statinė reakcija X matematiškai išreiškiama netiesine lygtimi, ribojama netiesišku-

mo N: 
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{ }

n
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j

X N S U
=
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Čia ryšių matricos vienos eilutės sinapsiniai koeficientai yra į i-ąjį neuroną konverguojančių ryšių 

visuma, o stulpelio – iš i-tojo įėjimo į neuronus diverguojantys ryšiai. Jeigu neuronų tinklą sudaro ne 

netiesiškumų N neuronai, bet reciprokinių neuronų poros Σ, tada toks neuronų tinklas vykdytų tiesines 

algebrines signalų transformacijas, matematiškai užrašomas tiesinių algebrinių lygčių sistema: 
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Tai statiško – sustabdyto vyksmo neuronų tinklo apibūdinimo būdas. Tačiau realus neuronas yra 

dinaminis elementas, kurio reakcijos išėjime į kintamus laike įėjimo signalus taip pat yra laike kintami 

išėjimo signalai. Neuronas, perdirbdamas informaciją, transformuodamas signalus, reaguoja inertiškai. 

Dinaminį neuronų tinklą reikia apibūdinti diferencinių lygčių sistema. Ji būtų gana paprasta, jeigu tin-

klas funkcionuotų tiesiniu režimu ir kiekvienas neuronas turėtų inertiškumą Ti. Įvertinus dinamines 

neuronų savybes, jų reakcijų inertiškumus Ti, neuronų tinklo matematinis modelis būtų pirmosios eilės 

tiesinių diferencialinių lygčių sistema: 
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kurią galima užrašyti trumpesne matematine forma: 
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Akivaizdu, kad neuronų tinklo savybes lemia ryšių matrica |Sij| ir neuronų inertiškumo koeficientų 

vektorius |Ti|. 

Tam tikrą neurostruktūros – neurotinklo organizaciją galima vadinti neurosluoksniu. Neuros-

luoksnis bus tada, kai ryšių matricoje vyraus nulinės reikšmės, tai rodys daugelio ryšių nebuvimą, o 

esantys ryšiai, ryšių koeficientai grupuosis pagal pagrindinę matricos diagonalę. Tokia matrica rodo, 

kad tinkle sujungti tik gretimai esantys neuronai, kurie yra išsidėstę eilute, numeracijos tvarka. Jeigu 

rūšių koeficientai yra ne pagrindinės diagonalės kampuose, tai reiškia, kad neuronai sujungti žiedu. 

Ryšių matrica rodo neurostruktūros organizaciją. 

7.3.2. Diskretusis vienmatis neuronų sluoksnis, turintis tiesioginius ryšius 

Neurotinklas, kurio ryšių matrica užpildyta pagal pagrindinę diagonalę ir visų eilučių bei stulpelių 

sinapsinių koeficientų dydžiai ir išdėstymo tvarka ta pati, tik paslinkta, rodo, kad tai yra homogeninės 

struktūros neurosluoksnis.  

Paprasčiausia neurostruktūra, kurią galima pateikti ir kaip sluoksnį, ir kaip n-matę nepriklausomą 

neurostruktūrą, būtų idealaus daugiakanalinio signalų perdavimo struktūra (7.9 pav.). 
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7.9 pav. Neurostruktūra-neurosluoksnis – ideali signalų perdavimo struktūra ir jos ryšių matrica 

Viena pirminių neuroinformacinių procedūrų, kurią turi vykdyti receptoriniai neurosluoksniai, yra 

įvairiausių pokyčių filtravimas ir signalų apie pokyčius perdavimas aukštesniems informacijos apdoro-

jimo lygmenims. Bendrosios informacinių sistemų teorijos požiūriu, pirmiausia reikia įvertinti pavirši-

nių receptorių sužadinimo netolygumus ir tam reikalinga vertinimo struktūra. Ją atlieka diferencijuo-

jantis neurosluoksnis.  

Vienmačio diferencijuojančio neurosluoksnio sudarymo principai pateikiami 7.10 pav. Papras-

čiausios reciprokinių neuronų poros analizuoja gretimų receptorių (arba neuronų) sujaudinimo dydžių 

skirtumą: vienas neuronas generuos impulsaciją, jeigu sujaudinimas didėja sluoksnio numeracijos di-

dėjimo kryptimi, o kitas, alternatyvus, jeigu bus priešingai – sujaudinimo dydis mažėja sluoksnio nu-

meracijos kryptimi. Sąlyginai galima priimti, kad pirmasis neuronas filtruoja (detektuoja) pirmąją gra-

dijento teigiamą išvestinę, o antrasis – pirmąją neigiamą išvestinę. Kadangi tokios organizacijos kai-
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myniniai neuronai yra funkciškai susiję tam tikra receptorių išdėstymo tvarka, galima priimti, kad ši 

struktūra yra neurosluoksnis. 
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7.10 pav. Vienmatis neurosluoksnis – erdvinis diferenciatorius. Esant vien teigiamiems įėjimo 
(receptoriniams) signalams U, vieni neurosluoksnio neuronai detektuoja teigiamus, kiti neigiamus 
jaudinimo netolygumus 

Tokio neurosluoksnio atskiro elemento vykdoma operacija išreiškiama lygtimi: 

X-i = N{Ui - Ui-1}; X+i = N{Ui+1 – Ui}. 

Kur kas kompaktiškesnis yra neurosluoksnis, detektuojantis antrosios išvestinės savybes (7.11 

pav). 
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7.11 pav. Vienmačio diferencijuojančio neurosluoksnio struktūra 

Taip organizuotas neurosluoksnis gali būti diferencijuojančia struktūra, jeigu kiekvienas šoninis 

kaimynas slopinamas, ryšių matrica bus:  
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Nesunkiai galima įsivaizduoti ir vienmatį integruojantįjį neurosluoksnį. Jo organizacija paremta 

paprasčiausia integravimo samprata, kaip nuoseklaus prisumavimo procedūra. Integruojančiojo neu-

rosluoksnio atveju, tenkinant neurono neperžadinimo sąlygą, kiekvienos jaudinamosios sinapsės svori-

nio koeficiento dydis turi būti atvirkštinis dydis neurosluoksnio neuronų kiekiui Sij = 1/n. 
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7.11 pav. Tiesioginių ryšių neurosluoksnio – erdvinių signalų integratoriaus bendosios sampratos 
schema 

Tokios neuronų organizacijos sluoksnis integruos, jeigu tenkins ryšių matricų sąlygas: 
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ir įėjimo signalai U (pavyzdžiui, iš receptorių) būtų tik teigiami. Įėjimo signalams esant neigiamiems, 

papildomai būtų reikalingas reciprokinis neurosluoksnis, kuris atskirus elementus – neuronus bei neu-

rointegratorių padarytų tiesiniu. 

Pateikta pirmoji matrica atspindi 7.11 pav. neurosluoksnio struktūrą, o antroji pasižymi tuo, kad ji 

papildomai turėtų priešingos krypties tokios pat ryšių organizacijos bet slopinamuosius sinapsinius ry-
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šius. Tam būtų reikalinga pastoviu jaudinimu žadinti visą neurosluoksnį – parinkti pradines integravi-

mo sąlygas.  

7.3.3. Tolydusis vienmatis neuronų sluoksnis, turintis tiesioginius ryšius 

Kai neuronų yra labai daug ir jie išsidėstę tarsi linijine ar paviršine struktūra labai tankiai, signali-

nę neuronų struktūros veiklą matematiškai patogiau aprašyti ne diskrečiosiomis algebrinių lygčių sis-

temomis, bet integralinėmis išraiškomis ir lygtimis. Neurosluoksniai suprantami kaip tolydžiosios neu-

rostruktūros.  

Pavyzdžiui, organizmo paviršiuje išsidėstęs linijinis receptorių sluoksnis, sudarytas iš receptorių 

Ui , atspindi aplinkos poveikį U(ξ) ir perduoda tiesinių (reciprokinių porų) neuronų sluoksniui, išsidės-

čiusiam erdvėje x (7.12 pav.).  
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7.12 pav. Linijinis neuronų sluoksnis, turintis tiesioginius šoninius (lateralinius) ryšius 

Receptorių sluoksnis su neuronų sluoksniu susiję ryšiais, apibūdinamais matematine funkcija 

S1(ξ,x), kuri atspindi konvergencijos į kiekvieną sluoksnio neuroną arba divergencijos iš kiekvieno re-

ceptoriaus į sluoksnio neuronus pobūdį. Kiekvieno Xi-tojo neurono ryšių konvergencijos funkcija S1(ξ, 

Xi) neurofiziologų ir neurobiologų vadinama to neurono recepciniu lauku. Šie recepciniai laukai 

nustatomi eksperimentiškai.  

Teoriniam tokių neurosluoksnių nagrinėjimui priimama, kad neuronai yra taškiniai elementai, 

labai tankiai vienas prie kito surikiuoti, apraizgyti ryšiais pagal tam tikras sinapsinių ryšių funkcijas ir 

sudaro neurosluoksnį (7.13 pav.). Tada vienmačio tiesinio neuronų sluoksnio signalų perdirbimą 

galima išreikšti apibendrinta integraline transformacija, 

1( ) ( ) ( , ) ,Y x U S x dξ ξ ξ
+∞

−∞

= ⋅∫  

arba vektorine lygtimi,  
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[ ] [ ]ijY S U = ⋅   

kurioje ryšių matrica rodytų į kiekvieną neuroną signalų konvergencijos koeficientus, o kiekvieno neu-

rono signalinė reakcija į atsispindėjusį atvaizdą 

1
.

n

i ij j
j

Y S U
=

= ⋅∑  

Tokio sluoksnio signalai išėjime bus jo neuronų reakcija – sužadinimo funkcija Y(x). Tai bus ap-

linkos atspindžio receptorių erdvėje signalo U(ξ) atspindėjimas naujoje neuronų sluoksnio x erdvėje 

kaip Y(x) reakcija. Ši erdvė dėl ryšio funkcijos S(ξ,x) įgis savitų savybių, vadinasi, perdirbs įėjimo 

signalą. Galima sakyti, neurosluoksnis atėjusią informaciją perkoduos. 

  U(ξ) 

Y(x) 

x

S1(ξ, x) 

 

[Sij] 

 
7.13 pav.Tolydusis neurosluoksnis su tiesioginiais šoniniais ryšiais 

Toks požiūris ir matematinis aprašymas padeda suprasti daugelį neurofiziologinių reiškinių, įgali-

na atitinkamas struktūras nagrinėti ir apibendrinti. Tai ypač akivaizdu, kai sluoksnių ryšio funkcija 

gana sudėtinga, bet kiekvienam neuronui ji yra ta pati. Tai reiškia, kad neurostruktūra yra 

homogeniška. 

Jei sluoksnių struktūra homogeniška, t. y. visų neuronų ryšių konvergencijos funkcijos tokios 

pačios, integralinė transformacija virsta sąsūkos integralu: 

1( ) ( ) ( ) ,Y x U S x dξ ξ ξ
+∞

−∞

= ⋅ −∫  

neuronų sluoksnis tampa tiesiniu filtru. Jam nagrinėti ir apibendrinti galima taikyti tiesinę signalų ir 

filtrų teoriją. Šiais atvejais patogiausia naudotis matematinės signalų teorijos priemonėmis ir metodais, 

taikyti abstrakčias kompleksinių kintamųjų Furjė ir (ar) Laplaso matematines transformacijas, perei-

nant į atitinkamas abstrakčiąsias erdves. Abstrakčiąją Furjė – dažnių erdvę patogiau taikyti geometri-

nių erdvinių signalų transformacijai, o Laplaso – laiko erdvės – laike kintantiems signalams aprašyti. 

Neurosluoksnis su tiesioginiais homogeniniais ryšiais aprašomas sąsūka ir išreiškiamas Furjė erdvinių 

dažnių Ω kodavimo kalba kaip ryšio funkcijos ir įėjimo funkcijos spektrų sandauga. 
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-1 -1 -1
1X(j ) F {Y(x)}  F {S (x- F {U( ,ξ ξΩ = = )}⋅ )}  

Tokiomis neurosluoksnių struktūromis galima atlikti bet kokias kompleksines transformacijas, taip 

pat Furjė ir Laplaso. Tik matematinėms kompleksinėms transformacijoms atlikti reikės dviejų lygiag-

rečiai funkcionuojančių sluoksnių, iš kurių vienos ryšių funkcija bus moduliuota pagal kosinuso, o kita 

– pagal sinuso funkcijas (7.14 pav.). 
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Xs 
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7.14 pav. Neurosluoksnių struktūra – vienmatis Furjė analizatorius 

Vienmačių Furjė erdvinių signalų analizatorius susidės iš dviejų lygiagrečių neuronų sluoksnių, į 

kuriuos iš receptorinio sluoksnio bus atvedami ryšiai: į vieną jų ryšio funkcijos bus sudarytos pagal 

kosinusą, o kito sluoksnio – pagal sinusą,  

( ) ( ) exp{ } ( ) [cos( ) sin( } .Y x U j x d U x j x dξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ
+∞ +∞

−∞ −∞

= ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅∫ ∫  

Taigi kiekvienas šių sluoksnių neuronas tampa savo erdvinio dažnio „rezonatoriumi“. Tik vieno 

neurosluoksnio neuronai „rezonuoja“ į cosinusines dedamąsias, kito – į sinusines. Centriniai neuronai 

yra žemų erdvinių dažnių rezonatoriai. Kuo neuronas daugiau nutolęs nuo centro, tuo jis bus didesnio 

erdvinio dažnio rezonatorius. Tokia neurostruktūra receptoriniame sluoksnyje atsispindėjusius atvaiz-

dus išskaido erdviniais dažniais, įvertinant ir dažnių fazes. 

Analogiškai sudaromas ir Furjė neurosluoksninis signalų sintezatorius (7.15 pav.). 

Atvirkštinei Furjė transformacijai F+1 reikės pakeisti sinusinio sluoksnio ryšių funkcijos ženklą 

priešingu – pliusu. 

Teorinę tokių neurosluoksninių signalų analizės ir sintezės galimybę nesunkiai galima suprasti, 

matematiškai receptorinį sluoksnį sužadinus pačiu turtingiausiu erdviniais dažniais singuliarinį signa-

lą – δ(ξ) funkciją (pikselį, ryškų taškelį ir pan.). Analizės procedūra šį signalą išbarsto po abu analizės 

sluoksnius taip, kad neuroninė sintezės struktūra, turinti tokias pat ryšio struktūras, vėl gali išbarstytus 
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signalus surinkti ir atkurti δ(ξ). Žinoma, tai galioja tam atvejui, jei bus begalinis sluoksnių ilgis arba 

neuronų skaičius. Esant baigtiniam neuronų skaičiui, signalas atkuriamas su tam tikromis paklaidomis. 
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7.15 pav. Neurosluoksnių struktūra – vienmatis Furjė sintezatorius 

Pastebėtina, kad Furjė analizatorius – sintezatorius yra nehomogeninė neurosluoksnių struktūra, 

nes kiekvienas neuronas turi skirtingą ryšių kaitos periodą. Galima ir panaši homogeninė 

neurostruktūra, kuri pasižymi labai panašiomis savybėmis kaip Furjė transformacijos. Tai Frenelio 

kompleksinė transformacija. Tokias erdvinių signalų transformacijas vykdantys neurosluoksniai turi 

ryšių funkcijas formuoti pagal Frenelio integralinės transformacijos lygtį, kuri rodo, kad 

neurosluoksnių struktūra homogeniška, nes ryšių funkcijos argumentas yra r = (x-ξ)2: 

2 2 2( ) ( ) exp{ ( ) } ( ) {cos( ) sin( ) } .Y x U j x d U x j x dξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ
+∞ +∞

−∞ −∞

= ⋅ − ⋅ − = ⋅ − − ⋅ −∫ ∫  

Kiekvieno Frenelio transformatoriaus neurosluoksnio neurono ryšių funkcijos vienodos, bet jos 

sudėtingesnės nei Furjė, nes jos kintamo periodo. Furjė transformacijų neurosluoksnių ryšių funkcija 

kiekvienam neuronui to paties periodo, bet kiekvieno periodas skirtingas.  

Apibendrinus kompleksines transformacijas atliekančių neurosluoksnių savybes, tenka atkreipti 

dėmesį, kad tokie neurosluoksniai pasižymi kai kuriomis kvaziholografinėmis savybėmis, tokiomis, 

kurias pastebėjo neuropsichologas Lešlis, tyrinėdamas žiurkių smegenis bei atmintį – tai alokalizmo ir 

masės reikšmės dėsniai.  

Neurobiologiniai tyrimai rodo, kad neuronų struktūrose, be tiesioginių ryšių, yra daug grįžtamųjų 

ryšių, kurie persmelkia visų biologinių sistemų funkcinę organizaciją. Atrodo, kad grįžtamieji ryšiai 

dažnai turi didesnę funkcinę reikšmę nei tiesioginiai. 

7.3.4. Neuronų tinklas su grįžtamaisiais šoniniais ryšiais 

Neurobiologiniais tyrimais pastebėta, kad didelis kiekis neurostruktūrų pasižymi grįžtamaisiais ry-

šiais, ypač grįžtamaisiais šoniniais (lateraliniais). Vienais pirmųjų, Hartlaino atliktais nariuotakojo 

kardauodegės Limulus ciklopinės akies tyrimais įrodyta, kad kaimyninės omatidės tarpusavyje susiju-
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sios šoniniais slopinančiais ryšiais, o tai suteikia regėjimui kontrasto paryškinimą. Nustatyta, jog kai-

myninės omatidės slopina viena kitą ne tiesioginiais, bet grįžtamaisiais ryšiais. Hartlainas yra pateikęs 

ir šių slopinamųjų sąveikų matematinį modelį. Atrodo, kad neurostruktūroms grįžtamieji šoniniai ry-

šiai gali būti net svarbesni už tiesioginius. 

Vienmatis neuronų sluoksnis, turintis grįžtamuosius ryšius, pavaizduotas 7.16 pav. Tai beveik to-

kios pačios struktūros neuronų sluoksnis kaip turinčio tiesioginius ryšius. Šie ryšiai yra vykdomi neu-

ronų išsišakojančių aksonų ataugų, einančių iš sluoksnio išėjimo atgal ir pasibaigiančių ant sluoksnio 

neuronų sinapsėmis. Pateiktoje schemoje ryšiai iš receptorių į neuronų sluoksnį yra tiesioginis recepto-

rius – neuronas, arba ryšių funkcija S1(x,ξ) yra vienetinė matrica. Tai atitinka signalų teorijos matema-

tinę delta δ(x- ξ) ryšių funkciją. 

 U(ξ) 

Σ 

U1 

Σ 

U2 

Σ 

Uj 

Σ 

Ui 

Σ 

Un 

X1 X2 Xj Xi Xn 

ξ 

x 

Y(x) 

S0(ξ,x) 

S1 

 
7.16 pav. Neuronų sluoksnis, turintis grįžtamuosius ryšiais 

Tokia diskrečiųjų neuronų vektorinė lygtis bus: 

[ ] [ ] [ ] [ ]1 0 ,X S I U S X= ⋅ ⋅ ± ⋅  

arba: 

[ ] [ ] [ ]1

0

S IX U
I S

⋅
= ⋅
∓

 

čia:  I –vienetinė matrica. 

Akivaizdu, kad neurostruktūros su grįžtamaisiais ryšiais signalus perkoduoja kur kas sudėtinges-

niais algoritmais nei tiesioginių šoninių ryšių neurostruktūros. Bet kyla problemų dėl vardiklio matri-

cos. Jei jos atvirkštinės matricos determinantas lygus nuliui, sistema tampa neapibrėžta.  
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7.17 pav. Tolydusis neurosluoksnis su grįžtamaisiais šoniniais ryšiais 

Tam tikrais metodais parinkus grįžtamuosius ryšius, galima sintezuoti įvairiausius pageidaujamus 

filtrus, detektuoti sudėtingus požymius. Kai kuriais atvejais tokia neurosluoksninė struktūra gali būti 

panaudojama įėjimo signalus siunčiančios sistemos modelio sukūrimui pagal ateinančių signalų aibę. 

Suprantama, neurosluoksnis papildomai turi pasižymėti galimybe mokytis, keisti savo struktūrą, kaupti 

patirtį. Tokios savybės turėtų slypėti grįžtamųjų ryšių [S0] struktūros formavime. Šiuo atveju turėtume 

tam tikrą mokslų neurofiltrą, gebantį per tam tikrą laiką, sukaupus tam tikrą pakankamą kiekį 

reprezentatyvių stebimos sistemos atspindžių - signalų U(ξ) forma, suformuoti stebimos sistemos 

modelį, kaip grįžtamojo ryšio struktūros [S0] atvirkštinė matrica. 

Tolydžiojo neurosluoksnio su grįžtamaisiais šoniniais ryšiais bendroji struktūra pavaizduota 7.17 

pav. Pagal ją galima sudaryti atitinkamą matematinį modelį. 

Toks neuronų sluoksnis išreiškiamas netiesine integraline lygtimi: 

1 0( ) ( ) ( ) ( ) ( , ) .Y x U S x d Y x S x dxξ δ ξ ξ ξ
+∞ +∞

−∞ −∞

= ⋅ − ⋅ + ⋅∫ ∫  

Jei ryšių struktūra yra homogeniška, visi konvergavimo į neuronus ryšiai turi tokias pačias ryšių 

funkcijas, integralinė lygtis virsta sąsūkine: 

1 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,Y x U S x d Y x S x dxξ δ ξ ξ ξ
+∞ +∞

−∞ −∞

= ⋅ − ⋅ + ⋅ −∫ ∫  

ją galima supaprastinti atitinkamomis kompleksinėmis Furjė ir (arba) Laplaso transformacijomis, per-

versti algebrine lygtimi:  

-1 -11
-1

0

SX(j ) F {Y(x)}  F {U(
1 F {S (x-

ξ
ξ

Ω = = ⋅ )}.
− )}

 

Tokiu būdu ir tokiam neuronų sluoksniui, kaip ir tiesioginius homogeninius ryšius turinčiam 

sluoksniui, galima taikyti tiesinių signalų ir sistemų teoriją. Tiesinio matematinio mąstymo metodu 

nesunkiai galima suprasti daug kur neurofiziologijos bandymais stebimus šoninio (lateralinio) slopini-

mo reiškinius, kurie paryškina kontrastus. 
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Šoninis (lateralinis) slopinimas – Hartlaino lygtis. Neuronų tinklas, turintis slopinamuosius 

šoninius grįžtamuosius ryšius, nustatytas nariuotakojams – kardauodegei Limullus, tyrinėjant jos 

ciklopinės facetinės akies neuronų struktūrų veiklą. Įrodyta, kad šie neuronai atlieka impulsų dažnių 

algebinį sumavimą (+ arba - ženklu) ir sąveikauja horizontaliaisiais – šoniniais (lateraliniais) 

slopinamaisiais ryšiais. Neurofiziologas H. K. Hartlainas (H. K. Hartline), tyrinėjęs šį reiškinį, aprašė 

jį šoninio slopinimo lygtimi: 

0
1,

lg ,
n

i i ij j
j i j

X k U S X
= ≠

= ⋅ − ⋅∑  

kuri paaiškino fiziologinio ir psichofiziologinio kontrastų ryškinimo reiškinio mechanizmą. Iš šios lyg-

ties matoma, kad neuronų struktūra organizuota taip: pats savęs neuronas neslopina, o slopinamai vei-

kia tik aplinkinius neuronus. Artimiausius neuronus slopina labiausiai, tolesnius – mažiau ir taip neu-

ronų sluoksnis įgyja savybę paryškinti kontrastus. Remiantis signalų teorija, tai erdvinis filtras, geriau 

perduodantis aukštuosius erdvinius dažnius o blogiau – žemuosius. 

Paprasčiausias neurosluoksnis su šoninio slopinimo struktūra pavaizduotas 7.18 pav. 

 

Xn Xi X3 X2 X1 

N1 N2 N3 Ni 

U1 U2 U3 Ui Un 

S1 

S0 

Nn 

 
7.18 pav. Kontrastus išryškinantis neurosluoksnis su šoniniais (lateraliniais) grįžtamaisiais ryšiais 

Tokią struktūrą turintis neurosluoksnis vykdo signalinės informacijos filtravimą pagal algoritmą: 

Xi = S1 · Ui – S0 · (Xi-1 + Xi+1). 

Kai S1 = 1, ir S0 = 0.5, neurosluoksnis atlieka erdvinio filtravimo procedūrą, kuri atitinka diskre-

čiajam įėjimo signalo – vektoriaus U diferencijavimui, išėjimo signalas – vektorius X yra vektoriaus U 

paryškinta antrosios eilės išvestinė. Tai paaiškina psichofizikoje žinomo kontrasto paryškinimo efekto, 

vadinamo Macho juostomis, mechanizmą. 

Fizikas E. Machas (Ernst Mach), teoriškai tyrinėjęs psichofizikinį kontrasto paryškinimo reiškinį, 

teigė, kad jutimo organai ne visiškai tiksliai atspindi išorinį pasaulį, kad subjektyvus pojūtis, pavyz-

džiui, neurosluoksnio reakcija į atspindį receptorių sluoksnyje Y(x), yra proporcingas objektyviam po-

veikiui U(x), atėmus poveikio antrosios eilės išvestinę: 
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2

2

( )( ) ( ) .d U xY x k U x a
dx

= ⋅ − ⋅  

Pažymėtina, kad E. Machas, aptardamas galimus šio reiškinio mechanizmus, teigė, kad jie gali bū-

ti įgyvendinti tik diskrečiosiomis struktūromis. Hartlaino formulė kaip tik paaiškino šį kontrasto ryški-

nimo reiškinį diskrečiųjų struktūrų – neuronų tarpusavio slopinimo mechanizmais. Tačiau nuodugnes-

nius ir artimesnius biologinei realybei aiškinimus atspindi integralinės lygtys. 

Dabar šoninio slopinimo mechanizmai nustatomi beveik visiems ne tik neurofiziologiniams, bet ir 

kitiems fiziologiniams posistemiams. Šoninio slopinimo su grįžtamaisiais ryšiais modelis turi kur kas 

gilesnę prasmę. Tai konkurencines sąveikas modeliuojanti struktūra, matematiškai aprašoma tiesinė-

mis ir netiesinėmis lygtimis, kuriomis galima modeliuoti reiškinius, vykstančius ekologijoje, ekonomi-

koje, psichologijoje ir sociologijoje. Šios konkurentinės sambūvio formos efektas ekologijoje žinomas 

Gauzės dėsnio vardu, o ekonomikoje ir sociologijoje – monopolizacijos tendencija 

Tam tikrose neurostruktūrose neigiamo šoninio slopinimo ryšys panaudojamas maksimumo fil-

truose, o teigiamas arba teigiamas komplekse su neigiamu – integruojančio neurosluoksnio sintezavi-

mui. 

Neurostruktūra – maksimumo filtras. Visapusiškai simetriška neurostruktūra iš n neuronų, kurie 

turi po vieną jaudinamąjį įėjimą Ui , su vienodais svoriais +S1 ir su slopinamaisiais grįžtamaisiais į vi-

sus kitus, tik ne į save ryšiais, kurių visi slopinamųjų sinapsių koeficientai -S0 vienodi, yra maksima-

laus dydžio filtras. (7.19 pav.). Kadangi neuronai negali generuoti neigiamų dažnių, tai grįžtamojo ry-

šio struktūrose nepasireiškia grįžtamųjų signalų ženklo kaita – esant stipriam slopinimui neuronas tyli, 

bet neperduoda perduot neigiamojo signalo. 

Todėl, esant tam tikram grįžtamojo ryšio slopinimo koeficientui S0, jeigu įėjimo signalų vekto-

riaus U visų dedamųjų dydžiai nelygūs, išėjime vektoriaus X visos dedamosios bus nulinės, visi neu-

ronai bus užslopinti išskyrus vieną – tą, kurio įėjimas turi didžiausią reikšmę. Šio neurono siunčiamas 

dažnis bus Xm = S1·Um . 
Maksimumo filtro jautrumas priklauso nuo grįžtamojo ryšio koeficiento S0 dydžio. Jam artėjant 

prie S0 →1 vieneto, maksimumo filtro jautrumas didėja link begalybės. Suprantama, kad begalinis 

jautrumas neurostruktūrą daro nestabilią. Neuronų „diodiniai“ netiesiškumai N apsaugo nuo autogene-

racijų. Slopinamųjų svorių didinimai taip pat gerina maksimumo filtro darbo efektyvumą, bet tada iš-

ėjimo signalo dydis informuoja tik apie įėjimo vektoriaus maksimumo komponentę. Sujaudintas neu-

ronas būna persotintame rėžime ir nebeperduoda informacijos apie maksimaliosios komponentės dydį. 
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7.19 pav. Neuronų tinklo – maksimumo filtro schema 

Maksimumo neurofiltrai yra viena tam tikrų neurokompiuterių pagrindinė komponentė. Tikėtina, 

kad tokį filtravimą naudoja biologinės sistemos. Tokios schemos gali būti vertingos robotų bei kitokių 

automatizuotų valdymo posistemių veiklai.  

Neurosluoksnis-integratorius. Neurosluoksnio-integratoriaus schema su tiesioginiais šoniniais ry-

šiais pateikiama 7.11 pav., paprasčiausiu atveju reikalauja palyginti daug k = n·(n+1)/2 ryšių. Bet neu-

rosluoksniui-integratoriui su grįžtamaisiais ryšiais, sudarytam pagal schemą 7.20 pav., pakanka 

k = 2n - 1 ryšių (kai n didelis kiekis, n2 >> 2n), t.y. kur kas mažiau. 

 

Xn Xi X3 X2 X1 

N1 N2 N3 Ni Nn 

U1 U2 U3 Ui Un 

S1=1/n 

S0 = 1 

 
7.20 pav. Integruojantis neurosluoksnis su grįžtamaisiais šoniniais ryšiais 

Neurosluoksnis-integratorius veikia paprastu kryptingo sumavimo principu, vykdo algoritmą pa-

gal algebrinę formulę : 

Xi = Ui + Xi-1 , kai i = 1, 2, 3, …. n, o X1 = U1 + X0 ,  

X0 = const. integravimo pradinės sąlygos. 

Tolydžiojo neurosluoksnio vykdomas algoritmas užrašomas kaip įėjimo signalo integravimas rė-

žiuose (žr. 7.17 pav. ): 
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( ) ( ) .

x

Y x U dξ ξ= ∫  

Kad integratoriaus neuronai veiktų tiesiniu darbo rėžimu, nepasiektų persotinimo ribos, įėjimo si-

napsių svoriniai koeficientai turi tenkinti sąlygą S1 < arba = 1/n. 

Jeigu įėjimo signalai turi ir priešingo ženklo reikšmes, tada jų integravimui reikalingas dar ir kitas 

panašios struktūros neurosluoksninis-integratorius, integruojantis priešinga kryptimi, o galutinis rezul-

tatas – abiejų neurointegratorių susumuotas rezultatas. 

Apibendrinus abiejų principų – tiesioginių ir grįžtamųjų ryšių neurosluoksnių struktūras, galima 

daryti išvadą, kad paprastesnės, mažiau ryšių reikia diferencijuojančioms neurostruktūroms su tiesio-

giniais ryšiais, o integruojančioms – su grįžtamaisiais. 

7.3.5. Neuronų tinklas su tiesioginiais ir grįžtamaisiais šoniniais ryšiais 

(Bendrasis neurosluoksnio modelis) 

Apibendrintas neuronų sluoksnis, kaip ir dauguma biologinių neuronų sluoksnių, sudarytas iš tie-

sioginių ir grįžtamųjų ryšių (7.21 pav.). Kadangi neurostruktūros yra organizuotų sistemų – gyvūnų 

sudedamosios funkcinės dalys, tai tokie neurosluoksniai turi būti valdomi, t. y. turi valdomuosius logi-

nius poveikius Z, kurie neurosluoksnius veiklai tam tikromis aplinkybėmis įjungia arba išjungia. 
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7.21 pav. Neuronų sluoksnis, turintis tiesioginius ir grįžtamuosius ryšius ir sluoksnio valdymo 
signalų logines įėjas 

Todėl neuronų sluoksniai turi turėti tam tikrus draudžiamųjų signalų įėjimus, kurie per draudžia-

mąsias neuronų sinapses atliktų loginį sluoksnio valdymą. Vadinasi, neuronų sluoksnių veikla gali būti 

apibūdinta matematinėmis formulėmis, kaip diskrečiosios neuronų struktūros reakcija R vektorine są-

lygine lygtimi:  

1

0

, ( )

0, ( )

S
Y U jei Logine funkcija TAIP

R I S
jei Logine funkcija NE


= ⋅ == −

 =
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Laikant, kad neuronų sluoksnis yra vientisa tolydžioji struktūra (7.22 pav.), neurosluoksnio reakci-

ją galima išreikšti sąlygine integraline lygtimi: 

1 0( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) , ( )
( )

0, ( ) .

Y x U x S x d Y x S x dx jei Logine funkcija TAIP
R x

jei Loginė funkcija NE

ξ ξ ξ
+∞ +∞

−∞ −∞

 = ⋅ + ⋅ == 
 =

∫ ∫  

Homogeninės struktūros atveju ryšių funkcijos turi paprastesnes, sąsūkines lygtis, kai S1 (x, ξ) = S1 

(ξ-x) ir S0 (x, ξ) = S0,(ξ-x). Neuronų sluoksniai gali vykdyti įvairiausias matematines paprastas ir 

kompleksines signalų integralines transformacijas. Suformavus tam tikras ryšių funkcijas, jie virsta 

specializuotomis struktūromis, galinčiomis atlikti įvairiausias kodavimo ir dekodavimo procedūras. 

 U(ξ) 

Y(x)

x

S1(ξ, x) 

S0(x,ξ) 

[S1] 

[S0] 

 
7.22 pav. Tolydusis neurosluoksnis su tiesioginiais ir grįžtamaisiais šoniniais ryšiais 

Vienas sluoksnio neuronas gali būti vertinamas kaip mikroprocesorius, o pats sluoksnis – kaip fil-

tras, signalų transformatorius. Neuronų sluoksnis gali būti vienmatis (neuronai išsidėstę linijoje), dvi-

matis (neuronai išsidėstę paviršiais) arba trimatis, bendriausiu atveju – daugiamatis. Specialiosios ryšių 

struktūros, pavyzdžiui, dvimatis neuronų sluoksnis gali vykdyti Furjė, Frenelio, Uolšo (Walsh‘o) ir 

kitas ortogonalines ar kvaziortogonalines transformacijas. Jie gali būti kvazioptiniai neuronų tinklai, 

galintys vykdyti netgi koherentinės optikos (pvz., kvaziholografines) transformacijas. Tai pasiekiama 

neuronų sluoksniams parenkant tam tikras ryšių funkcijas. Į neuroną konverguojančių ryšių funkciją 

neurofiziologai vadina neurono recepcijos lauku. Visas neuronų sluoksnio ryšių funkcijų rinkinys sig-

nalų teorijoje vertinamas kaip filtro charakteristika, o bendrosios sistemų teorijos požiūriu – sluoksnio 

signalų perdavimo funkcija.  

7.3.6. Neurosluoksnių valdymas loginėmis funkcijomis 

Sudėtingiausiose neurostruktūrose – smegenyse ryškiai matomi įvairiausių tankių ir dydžių pira-

midiniai neuronai, piramidinių neuronų sluoksniai, persipynę abipusiais grįžtamaisiais ryšiais. Laukti-

na, kad kiekvienas piramidinių neuronų sluoksnis yra valdomas, reikiamose situacijose reikiami 

sluoksniai arba įjungiami, arba išjungiami, kad visa neurostruktūra atliktų reikiamą funkcinę-
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informacinę paskirtį. Aišku, kad neurosluosnių valdymą vykdo spicialiųjų ryšių struktūros pagal tam 

tikras logikos taisykles. 

Schematizuotas piramidinių neuronų sluoksnis su loginiu valdymu pateikiamas 7.23 pav. Kaip 

minėta, neurobiologiniai tyrimai rodo, kad prie piramidinių smegenų neuronų būna tam tikri krepšeli-

niai neuronai, kurių aksonai apsivynioję apie piramidinio neurono kūną turi daug slopinamųjų sinap-

sių. Tokie neuronai sužadinti labai stipriu slopinimu neleidžia dendritais atėjusių sumuotų poveikių Σ 

signalams prasiskverbti į aksoninį išėjimą – sužadinti krepšeliniai neuronai draudžia signalinės infor-

macijos siuntimą. Signalai Σ siunčiami tolesniems vyksmams, jeigu nefunkcionuoja (neimpulsuoja), 

yra užslopinti visi kaimyniniai krepšeliniai neuronai.  
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7.23 pav. Piramidinių neuronų sluoksnis ir jo valdymo ryšiai 

Taigi piramidinių neuronų sluoksnis valdomas tam tikrais valdymo signalais Z per tarpinius krep-

šelinius neuronus, kurie savo draudžiamaisiais ryšiais, vykdančiais universalias logines Dagero ar Pir-

so funkcijas, vykdo sudėtingesnes valdymo logines funkcijas. Jos ir lemia viso sluoksnio veiklos val-

dymą. 

Piramidinių neuronų dendrituose atėjusi signalinė informacija apdorojama analogine forma, pana-

šiai kaip sumatoriai integratoriai vykdo analitines operacijas analoginėse ir hibridinėse skaičiavimo 

mašinose, o loginiai signalai valdo atskirų sluosnių veiklą visame informacinio valdymo neurostruktū-

rų posistemyje. Nes smegenys yra sudėtingas, iš daugybės neurosluoksnių organizuotas informacinių 

technologijų posistemis.  

7.3.7. Neurostruktūros iš neurosluoksnių 

Neuronų sluoksniai į sistemas (neurostruktūras) gali būti jungiami nuosekliaisiais, lygiagrečiai-

siais ir grįžtamaisiais ryšiais. Tiesinių sluoksnių atvejais jų jungimas aprašomas tiesinių grandžių, sis-

temų ir signalų teorijomis. Netiesiniams neuronų sluoksniams ir loginėmis funkcijomis valdomoms 

neuronų struktūroms aiškinti išsamesnės teorijos kol kas nesukurta. Jų teorija turėtų būti panaši į hibri-

dinių skaičiavimo mašinų teoriją.  

Neuromorfologiniai ir neurofiziologiniai tyrimai rodo, kad nervų posistemis, ypač stuburinių sme-

genys, smegenų žievė yra įvairiausių daugybės neuronų sluoksnių darinys. Aišku, tie sluoksniai pasi-
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žymi ir tiesinėmis, ir netiesinėmis savybėmis. Tiesinės savybės būdingos neuronų sluoksniams, kurių 

funkcinė paskirtis – kuo tiksliau priimti ir perduoti duomenis aukštesnio signalinio-informacinio per-

dirbimo struktūroms apie aplinkos ir organizuotos sistemos vidaus būklę. Draudžiamieji neuronų 

sluoksnių poveikiai, sluoksnių veiklą valdantys per draudžiamuosius ryšius, sukelia netiesinių reakcijų 

pobūdį. Tokie reiškiniai aprašomi programavimo ir automatų teorijų metodais. 

Sudėtingiems signalinės informacijos perdirbimams reikia neurosluoksnius jungti į įvairiausias 

grandines. Jeigu neurosluoksniai sujungiami į nuoseklią grandinę (7.24 pav.), 
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7.24 pav. Neurosluoksniai sujungti nuoseklia grandine 

tokios neurosluoksnių grandinės signalinės informacijos perdirbimas paklūsta atskirų neurosluoksnių 

operatorinių perdavimo funkcijų arba matricų sandaugai: 

[W] = [S101]· [S202] ·[S303] ·[U]. 

Sudėtingos neurostruktūros sudaromos ne tik iš nuosekliai, bet ir lygiagrečiais bei grįžtamaisiais 

ryšiais sujungtų neurosluoksnių (7.25 pav.). 
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7.25 pav. Neurosluoksniai sujungti: a – lygiagrečiai, b – grįžtamuoju ryšiu  

Lygiagretūs neurosluoksniai dažnai sujungiami sudėties ar atimties operacijomis. Jų signalinė in-

formacinė transformacija vykdoma pagal neurosluoksnių operatorinių perdavimo funkcijų arba matri-

cų sumavimo principus (7.25 a pav.): 

[W] = [S303] {[S101]·[U1] + [S202]·[U2]}. 
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Sudėtingiausias signalines informacines transformacijas vykdo neurostruktūros, sudarytos iš grįž-

tamaisiais ryšiais sujungtų neurosluoksnių (7.25 pav. b). Dviejų neurosluoksnių, sujungtų grįžtamai-

siais ryšiais, signalinė informacinė transformacija vykdoma pagal tam tikrą perskaičiuotą operacinę 

matricą: 

101

303 101

[S ][W]  • [U].
I [S ] [S ]

=
⋅∓

 

Taigi iš taip įvairiai organizuotų neurosluoksnių galima sudaryti neurostruktūras, kurios galėtų 

vykdyti labai sudėtingas ir efektyvias signalines informacines transformacijas ir taip pat teikti kompe-

tentingą pagalbą neurobiologams, bandant sistemų biologijos metodais paaiškinti sudėtingas eksperi-

mentais stebimas neuronų reakcijas ar neurobiopsichologinius reiškinius.  

Vienas iš nesuprantamų neuropsichologinių reiškinių, susijusių su smegenų žievės (neocortex) 

veikla, yra žmogaus individo subjektyvūs pojūčiai: vaizdiniai, haliucinacijos, sapnai, kai kur vadinami 

mintiniais vaizdais, vidinėmis „akimis“ – matymu, kai akys užmerktos, girdėjimu – kai garsų nėra, ir 

pan. Tai galima būtų aiškinti integralinio neurotransformatoriaus – kodavimo ir grįžtamojo 

dekodavimo neurostruktūrų veikla. 

Integralinis neurotransformatorius – kodavimo ir grįžtamojo dekodavimo neurostruktūra. Nekelia 

abejonių, kad neurostruktūrų, kaip ir tradicinių kompiuterių, pagrindinė funkcinė paskirtis yra 

signalinės informacijos perkodavimai. Tai būtina atlikti priderinant signalus prie organizuotos sistemos 

vykdančiųjų organų, atminties struktūrų bei kitų jos sudedamųjų dalių funkcionavimo savybių. 

Neurosluoksniai, tam tikra jų struktūrinė organizacija, gali paaiškinti, kaip, vykdant tam tikras 

kompleksines integralines transformacijas, signalus galima perkoduoti ir daugiau mažiau pilnaverčiai 

vėl atkurti pirminę jų būseną. Tokia supaprastinta neurostruktūra pateikta 7.26 pav. 

Jei trijų neurosluoksnių neurostruktūros – receptorinio, koduojančio S1 ir dekoduojančio S2 ryšių 

funkcijos tenkina ortogonalumo sąlygas, išreiškiamas matematinėmis lygtimis: 

{ }1 2exp 2 [ ( , )} exp{ 2 ( , ') ] ( , ')S j k x S j k x d x xπ π δ
+∞

−∞

⋅ ± ⋅ Ψ Ω ⋅ ⋅ ⋅Φ Ω Ω ≅∫ ∓  

arba, esant diskrečiosios struktūros neurosluoksniams, 

[ ] [ ]1 2 ,S S I⋅ ≅  

tai tokia struktūra gali receptorių sluoksnyje atsispindėjusius signalus transformuoti į kitokias išraiškos 

(koduotas) formas – juos atspindėti kitokioje abstrakčioje erdvėje taip, kad pakankamai tiksliai vėl ga-

lėtų atkurti panašia receptorių signalų forma specialioje sensorinėje neurostruktūroje x'. 

Jei priimsime, kad smegenų žievėje yra sensorinės projekcinės zonos ir atitinkami sensoriniai neu-

rosluoksniai, kurių sujaudinimas yra atitinkamas subjektyvusis pojūtis (šviesa, garsas, kvapas ir pan.), 

o sujaudinimas gali būti sukeltas dviem keliais – iš receptorinių sluoksnių pernešama signalinė infor-

macija ir iš atminties struktūrų atkurtas – sintezuotas atvaizdas, o taip pat abiem keliais atėjusios signa-
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linės informacijos sumavimasis sensoriniame neurosluoksnyje, galėtų paaiškinti minėtus vaizdinius, 

haliucinacijas ir pan. Sapnus, bei kitus vaizdinius galima būtų aiškinti kaip vieno – sintezuojančiojo 

kelio vien tik signalinės informacijos dekodavimu sensoriniame neurosluoksnyje iš atminties. 
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7.26 pav. Integralinio neurotransformatoriaus – kodavimo ir grįžtamojo dekodavimo struktūros 
schema 

Tokios neurosluoksninės transformacijos, susijusios grįžtamaisiais ryšiais, gali būti kokybiškai ki-

tokios nei įprastos tradicinės informacinės technologijos – analizės per sintezę arba uždarojo ciklinio 

kodavimo ir dekodavimo principinės veikiančios technologijos. Tai gali būti ir pagrindinės smegenų 

savybės – mąstymo technologijos. Nes tokia struktūra gali gaminti informaciją: kurti problemų spren-

dimo projektus ir atlikti tų projektų imitacinius bandymus – modeliavimą, t.y. vykdyti tai, kas yra mąs-

tymo esmė. 

* * * 

Gyvųjų organizmų nervų posistemiai, signalinius informacinius vyksmus atlieka dvimačiais, kai 

kur trimačiais ir net daugiamačiais neurosluoksniais. Jų veiklos aiškinimas reikalauja kur kas sudėtin-

gesnio matematinio aparato. Išsamesniam neurosluoksnių aiškinimui tenka nukreipti į specialias neu-

rotinklų pragramines priemones, kuriomis šias sudėtingesnes informacijos procedūras galima mode-

liuoti kompiuterijos metodais. 

Būtina pastebėti, kad organizuotose sistemose, informacinio valdymo posistemiuose visos sudė-

tingos signalinės informacinės procedūros yra valdomos, t. y. neurosluoksniai valdomi, atrodo, pagal 

analoginės ar miglotosios (fuzzy) logikos kodavimo principus. Tokių loginių funkcijų vykdymui varto-

jami tam tikri tolydinės, sinkretinės, analoginės,nekategoriškosios ar miglotosios logikos neurotinklai. 
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8. MIGLOTOSIOS (NEKATEGORIŠKOSIOS)  

LOGIKOS NEUROTINKLAI 

8.1. Kas yra miglotoji logika ir neurotinklai? 

Miglotoji logika turi daug ben-

drumų su tolydžiąja (sinkretine) logi-

ka. Ją lyginant su kategoriškąja logi-

ka, akivaizdžiai matomas nekatego-

riškumas – trečiosios būsenos gali-

mybė, ko negali būti kategoriškojoje 

Būlio logikoje. Vertinant situacijas, 

tinklų elementai (agentai) savybes 

vertina tolydžiaisiais norminiais dy-

džiais µ arba p. Čia p, gali būti tiki-

mybinė išraiška, tik maksimali reikš-

mė prilyginta maksimaliam dydžiui, pvz., vienetui (1), arba kitokiam norminiam dydžiui M, kurio 

prasmė – nekategoriška išraiška: maža, daug, lygu ir panašiai. 

Miglotoji logika suprantama kaip apibendrintas mokslas apie įvairiausius informacijos vyksmus 

gamtoje, technikoje bei technologijose, taip pat ir visuomenėje. Tenka pripažinti, kad nepakankamai 

vienareikšmiai apibrėžta informacijos sąvoka, kuri įvairiausių mokslų būtų suprantama vieningai. To-

dėl dažnai psichologinių ir socialinių sistemų veiklos aiškinimų atvejais informacijos terminas keičia-

mas žiniomis. Informacija intuityviai suprantama kaip techninių sistemų, pavyzdžiui, kompiuterių, at-

ributas, o žinios – kaip žmogaus naudojama informacija.  

Tenka atkreipti dėmesį į tai, kad, verčiant plačiai vartojamą anglišką žodį „knowledge“, verčiame 

– žinios, o anglai supranta kaip žinojimą, mokėjimą, išmanymą, mokslą. Tikėtina, kad daugumai žinios 

ir žinojimas reiškia ne tą patį. Žinios – tai daugybės faktų rinkinys, pavyzdžiui, enciklopedija. O žino-

jimas – daug žinių, sujungtų logiškai tikslingai į darnią visumą. Taigi sąvoka žinojimas labiau priartėja 

prie funkcinės veiklos organizavimo – informacijos. Sakoma – informacinė visuomenė – tai tokia vi-

suomenė, kurios tikslas yra informacija, o ištekliai – žinios. Apibrėžiant industrinę visuomenę sakoma, 

kad ištekliai – materialinės vertybės – žaliavos, o tikslas – pelnas. Industrinėje visuomenėje informaci-

ja ir žinios labai svarbu, bet jų svarba nukeliama į antrąjį planą. 

Mokslas, mokslinis gamtos, žmogaus, visuomenės pažinimas yra specifinė žmogaus, jo smegenų 

veiklos sritis, kurio tikslas – viską aiškinti tam tikra kodavimo ir dekodavimo kalba vartojant simbo-

lius, sąvokas bei jų vartojimo taisykles. Kadangi tai yra smegenų, neurostruktūrų technologinės veiklos 

rezultatas, akivaizdu, kad neurotinklų logika ir kasdienė žmogaus gyvenimo logika turi kažką bendra.  

 Autorius Dobilas Kirvelis su Lotfali Askar Zadeh (1921) 
su miglotosios (fuzzy) matematikos, logikos ir tinklų 

autoriumi 
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Ieškant tokio bendrumo, pastebėta, kad, priimant sprendimus, kol žmogus turi ribotą kiekį žinių, 

mažai informacijos, vartoja kategoriškąją logiką: gerai – blogai, juoda – balta, taip – ne ir pan. Bet  

įgijus žinių ar informacijos daugiau, priimti kategoriškus sprendimus darosi sunkiau. Ypač tada, kai 

susikaupia žinių ir už, ir prieš, o dar sunkiau, kai jų reikšmingumo svoriai darosi daugiau mažiau ly-

gūs. Tada ir iškyla miglotosios (fuzzy) logikos poreikis. Jos galimybes galima parodyti aiškinant neu-

rostruktūrų, vykdančių miglotosios logikos operacijas su miglotosiomis aibėmis veiklą. 

8.2. Miglotųjų aibių samprata 

Kiekvienas matomas žmogaus ar gyvūnų veiksmas yra lydimas nematomo jo informacinės veik-

los – didesnės ar mažesnės reikšmės sprendimų priėmimas, pasveriant už ir prieš, visada vertinant dvi 

priešybes. Tai vykdo neurostruktūros – smegenys, neurotinklai. Norminiai suminiai dydžiai už ir prieš 

sudaro sprendimų esmę, jų sampratą galima pavaizduoti grafiškai (8.1 pav.). 
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8.1 pav. Miglotosios ir kategoriškosios logikos bei aibių sampratos aiškinimo grafikas 
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8.2 pav. Miglotosios logikos trečiojo – „neaišku“, „lygu“ sprendimo grafinis aiškinimas. Θ – 
slenkstinis arba priešybių, susilyginimo  dydis 

Kategoriškoji logika sprendimų priėmimą supranta tik kaip „taip – ne“, be trečiojo sprendimo ga-

limybės. Tai yra kaip tam tikros savybės kiekybinio vertinimo – X dydžio atskaita pagal slenkstinį dy-

dį θ, kuris lemia teigiamą ar neigiamą sprendimą. Tiesa, toks slenkstis gali būti vertinamas dviem bū-
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dais: pradedant nuo mažų X reikšmių, jų didėjimo kryptimi, arba nuo didelių X reikšmių, jų mažėjimo 

kryptimi (8.2 pav.).  

Realybėje akivaizdu, kad informaciniam posistemiui priimant sprendimus pagal tam tikros savy-

bės kiekybinį vertinimą, pagal jo dydį X, pasirenkant slenkstį θ kategoriškosios arba Būlio logikos at-

vejais, ypač situacijas bei savybes vertinant priešybėmis ir jų kiekybinių dydžių lyginimu, atsiranda 

neapibrėžtumas. Atsiranda trečiosios – „neaišku“, „lygu“ būsenos poreikis.  

Didinant savybių vertinimo tikslumą, atsiranda daugiau gradacijų. Pavyzdžiui, edukologijoje 

moksleivių žinių vertinimui naudojamos penkių arba net dešimties balų vertinimo sistemos. Jeigu trijų 

balų sistema reiškia „blogai“ arba „-„; „neaišku“, arba „0“ ir „gerai“ arba „+“,penkiabalėje – „labai 

blogai“ (1), „blogai“ (2), „patenkinamai“ (3), „gerai“ (4), „labai gerai“ (5), tai dešimtainėje – „labai 

blogai“ (1), „blogai“ (2), „nepakankamai“ (3), „nepatenkinamai“ (4), „silpnai“ (5), „patenkinamai“ 

(6), „pakankamai“ (7), „gerai“ (8), „labai gerai“ (9), „puikiai“  (10). Taigi neurotinklas, gebantis at-

likti tokiuos vertinimus ir priimti sprendimus, tam tikriems neuronams suteikia diskretų vertinimą – 

vadinamą „detektorine“ reikšmę. Neuronas specializuojasi būti sujaudintu, generuoti impulsų dažnį tik 

esant atitinkamai situacijai,kitiems neuronams tylint.  

Sprendimus priima neurotinklas, kuriame atitinkami neuronai tolydžiaisiais sujaudinimo dydžiais 

generuoja impulsų dažnį normuotame dydžių diapazone – nuo 0 iki Xmax. Xmax  gali būti įvertinta kaip 

1 arba 100 procentų. Neurotinkle taip pat sujaudinami ir kaimyniniai neuronai-detektoriai. Jie taip pat 

gali išreikšti didesnės ar mažesnės vertinimo galimybės dydį, generuodami savus impulsų dažnius. 

Lemiantis sprendimas – grupės kaimyninių neuronų generuojamų dažnių maksimumas. Jis priimamas 

neurotinklo – maksimumo filtro veikla. Taip pasireiškia miglotoji logika neurotinkluose. Pagal tai gali 

būti sudaryti miglotosios logikos neurotinklai. 

8.3. Neurono funkcinės charakteristikos miglotoji prasmė 

Miglotojo vertinimo esmė matoma neurono funkcinėje charakteristikoje. Pastaraisiais metais neu-

rofiziologai, vertindami bandomuosius neuronų atsakus, neurono reakciją linkę laikyti nervinių impul-

sų dažnių pokyčius. Tad neuronas yra suprantamas kaip tolydžiųjų dydžių – impulsų dažnių, kurių įė-

jimų ir išėjimo signalai yra šių dažnių kitimai baigtinių ribų (0 iki Xmax , Ymax) sudėtuvas (sumatorius). 

(Realių neuronų Xmax , Ymax nesiekia 1000 imp. per sekundę.) Žvaigždinio neurono – sudėtuvo (suma-

toriaus) funkcinė charakteristika yra netiesinė, turi tam tikrą tiesinio sumavimo dalį bei „diodinį“ ir 

soties apribojimą, apibendrintai – netiesiškumą N. Statinė neurono – tolydžiųjų dydžių sumatoriaus 

charakteristikos matematinė lygtis ir grafinis jos vaizdas pateikiami 6.19 pav. Akivaizdžiai matomos 

trys neurono funkcionavimo būsenos, kurios atspindi neurono netiesiškumus: 

• pirmoji – neuronas nuslopintas, nes negali perduoti neigiamųjų dažnių, jei poveikių suma yra 

neigiama; 

• tiesinio sumavimo būsena, neuronas perdirba informaciją ir siunčia kitiems neuronams; 
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• neuronas persotintas ir dirba didžiausiu sužadinimu, Xmax dažniu. 

Trečiosios – neurono persotinimo būsenos dažnai gali būti nepaisoma, nes, patenkinus tam tikrą 

sąlygą, neuronas niekada nebus persotintas, t. y. neviršys viršutinio sužadinimo ribos Xmax. Neurono 

persotinimo išvengiama patenkinus sąlygą, kad visų neurono žadinančiųjų sinapsinių svorinių koefi-

cientų S+i suma neviršytų 1, t. y.: 

1
1.

k

i
i

S+
=

≤∑  

Ši sąlyga išvedama iš sunkiausių neurono darbo sąlygų, daugiausia sužadintos neurono būsenos, 

kai nė vienas slopinamųjų sinapsių įėjimas negauna signalo, slopinamieji signalai yra nuliniai, o visos 

žadinančiosios sinapsės gauna lygius Xmax  dydžio signalų dažnius. 

N – neurono netiesiškumas, rodantis labai svarbią neurono savybę – perduoti į išėjimą tik teigia-

muosius neurono suminius dydžius ir neperduoti neigiamųjų. Kartais ši savybė vadinama „diodiniu“ 

netiesiškumu. Tai svarbiausias netiesiškumas. Jis yra ypač svarbus neuronų tinklams, turintiems grįž-

tamuosius ryšius. Sumos ženklo nekintamumas svarbus dinaminiam  tinklo  

stabilumui, nes tiesinėse sistemose, turinčiose grįžtamuosius ryšius, keičiantis kintamojo dydžio 

ženklui, neigiamieji grįžtamieji ryšiai virsta teigiamaisiais ir sistema tampa nebestabilia, dažnai prade-

da generuoti savus signalus. Ši diodinio netiesiškumo savybė kaip tik ir apsaugo nervinį tinklą nuo to-

kio pavojaus. 

Neuronų pora. Diodinių savybių neuronai netenka galimybės perduoti informaciją, jei jo įėjimų 

suma neigiama. Šią neuronų ribotumą nerviniame tinkle kompensuoja kartu veikiantys oponentiniai – 

reciprokiniai neuronai, turintys tokias pačias įėjimo signalų sinapsių struktūras, sinapsinių koeficientų 

dydžius, tik priešingų ženklų (8.3 pav.). Vienas kitą pildančių – reciprokinių neuronų poros vykdo tie-

sinį įėjimo dažnių sumavimą. Iš jų sudarytos neuronų struktūros gali atlikti tiesines signalų perdirbimo 

procedūras. 
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8.3 pav. Reciprokinių neuronų pora – tiesinis dažnių sudėtuvas (sumatorius)  
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Tokia dviejų simetriškai funkcionuojančių neuronų sistema gana būdinga ne tik nervų sistemai, 

bet ir visoms fiziologinėms sistemoms. Gamtoje gana sunku suprasti, kas yra dydžio ženklo pasikeiti-

mas iš teigiamojo į neigiamąjį, ir atvirkščiai. Todėl gyvosios gamtos fiziologinės sistemos sudaromos 

iš priešingai veikiančių vyksmų. Suminis abiejų reciprokinių vyksmų poveikis sukuria teigiamuosius ir 

neigiamuosius veiksmus, didina ar mažina ne tik neuronų, bet ir širdies plakimo dažnius, tam tikrų 

raumenų susitraukimo dydžius ir pan. Tai koreliuoja su miglotųjų aibių savybėmis 

Piramidiniai neuronai, kurių yra daug galvos smegenų, ypač smegenų žievinėse struktūrose, turi 

draudžiančiuosius įėjimus Z. Į piramidinius neuronus ateinantys nuo krepšelinių neuronų aksonai turi 

labai didelio slopinamojo (-S) dydžio (svorio) sinapsinius kontaktus Z. Jie atlieka draudimo funkcijas, 

t. y. leidžia ar neleidžia tolesnį suminį atėjusių Xi signalų sukelto efekto atspindį aksono išėjime. Tokiu 

būdu piramidinis neuronas gali atlikti programavimo kalbų gerai žinomus sąlyginius loginius veiks-

mus, jeigu (IF): 
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8.4 pav. Piramidinio neurono schema ir funkcinė charakteristika 

nes vienas Z tipo draudžiantysis signalas atlieka loginio neiginio veiksmą, o du Z1 ir Z2 tokio tipo sig-

nalai – universalų loginį veiksmą Pirso (Pears) rodyklę, dar kitaip vadinamą Dagero (Dagger) funkciją 

(8.4 pav.). Matematinės logikos teorija teigia, kad, turint elementus, atliekančius universalią loginę 

funkciją, iš jų galima sudaryti tinklus (struktūras), kurie atliktų visas sudėtingas logines funkcijas. 

Taigi apibendrinus galima daryti išvadas, kad paprastas žvaigždinis neuronas nervų sistemoje  at-

lieka analogiškas  programavimo kalbų vartojamas aritmetinio IF, t. y. aritmetinės sąlygos funkcijas, o 

piramidinis neuronas – loginės sąlygos IF funkcijas. Nesunkiai suprantama, kad, turint tokius atlikties 

elementus, galima kurti neuronų tinklus, kurie vykdytų sudėtingas miglotųjų veiksnių logines ir algeb-

rines funkcijas. Jomis galėtų būti valdomi informacijos srautai ir vykdantieji organai, pavyzdžiui, rau-

menys ar liaukos. 

Paprasčiausio neurono vykdoma funkcija. Paprasčiausias neuronas, turintis funkcinę paskirtį neu-

rotinkle yra neuronas – tolydžiųjų dydžių dviejų skirtingų rūšių sinapsių (viena jaudinanti, kita slopi-

namoji) signalinių įėjimų algebrinis sumatorius, tiksliau – iėjimo signalų dydžių skirtumo analizatorius 

(8.5 pav.). Jo funkcinė charakteristika: 
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8.5 pav. Paprasčiausio neurono schema ir jo funkcinė charakteristika 

Bendruoju atveju – tai neuronas, lyginantis du signalinius vertinimus, ieškodamas jų skirtumo, 

įvertinant abiejų signalinės informacijos svorius. Miglotosios logikos atvejais priimama, kad svoriniai 

koeficientai yra lygūs tik priešingų ženklų. Taip toks neuronas įvertina lyginamųjų savybių nelygybę. 

Neurono sujaudinimas teigia, kad pirmoji savybė yra didesnė, o išėjimo signalas rodo, kiek didesnė. 

Jei neuronas „tyli“, reiškia, kad neaišku, neapibrėžta, ar iš viso jokių įėjimo signalų nėra, ar jie lygūs, 

arba antrasis signalas didesnis. 
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8.6 pav. Tolydžiųjų  neuronų su dviem signaliniais įėjimais funkcinių charakteristikų grafiniai 
vaizdai: abu įėjimai jaudinami, vienas jaudinamasis, kitas slopinamasis  

Teoriškai galimas ir dar paprastesnis neuronas su abiem jaudinamaisiais signaliniais įėjimais. Bet 

jis neturi prasmės, ne toks neuronas neurotinkle minimizuojamas, pratęsiant jo ryšius iki neuronų, tu-

rinčių skirtingų ženklų sinapses. Neuronų su skirtingų ženklų sinapsėmis minimizuoti negalima, nes 



 154

neurono netiesiškumas N, neperduodantis neigiamo skirtumo, netenkina tiesinių algebrinių sistemų 

savybių. Tokie neurotinklai yra netiesiniai, jiems galioja kitos taisyklės. Dviejų tokių galimybių pa-

prastųjų neuronų funkcinės charakteristikos grafiškai pateikiamos 8.6 pav.  

Suprantama, kad neuronas su dviem signaliniais įėjimais ir abiem slopinamosiomis sinapsėmis ne-

turi jokios prasmės. O du dviejų signalinių įėjimų ir skirtingų ženklų sinapsėmis neuronai, sujungti re-

ciprokiškai, vykdo prasminę – simetrinę skirtumo modulio operaciją (8.7 pav.).  

Dviejų signalinių įverčių skirtumo modulio neurooperatorius. Matematinė skirtumų modulio 

lygtis: 

mod{X1  - X2}= N{ X1  - X2}+ N{ X2  - X1}= │X1  - X2│. 
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8.7 pav. Neurotinklo, atliekančio dviejų signalinių dydžių lyginimo jų algebrinio skirtumo modu-
liniu, vertinimo mod{X1 – X2} schema ir jo vykdomos funkcijos grafinis aiškinimas 

Tokie neurooperatoriai atlieka signalinių dydžių lyginimą absoliutine reikšme, nepriklausomai nuo 

skirtumo ženklo. Jie turi prasmę sudarant neurotinklus, vykdančius sudėtingesnes  miglotosios logikos 

funkcijas. Tai neiginio arba inversijos, disjunktyviosios sudėties arba siunčiančios maksimalųjį dydį, 

konjunktyviosios sandaugos arba siunčiančios minimumųjį dydį bei kitas operacijas neurostruktūros. 

8.4. Miglotosios (fuzzy) logikos neurooperatoriai 

Kaip ir kategoriškosios logikos Būlio algebros miglotosios logikos operacijų gali būti daug. Bet 

pakanka žymiai mažiau – trijų ar keturių, net vienos universalios. Kiek ir kokių gali prireikti neurotin-

kluose skirtingų logiką vykdančių neurooperatorių, rodo neurotinklų funkcinė paskirtis. Pagrindinės ir 

svarbiausios funkcijos: inversija arba neiginys; maksimumo arba disjunkcija; minimumo arba kon-

junkcija. 

Inversijos arba neiginio neurooperatorius. Inversijos neurooperatoriaus schema ir jos informa-

cinės signalinės veiklos aiškinimas pateikiamas 8.8 pav. Inversijos neurooperatorius vykdo matematinę 

funkciją: 
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inv{X(t)} = Xmax – S1 · X (t) = Y(t).  
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8.8 pav. Inversijos neurooperatoriaus schema ir jo funkcinės veiklos grafinis aiškinimas 

Inversijos neurooperatorinei veiklai būtinas maksimalaus dažnio generatorius-neuronas, kuris visą 

laiką stabiliai generuojantis Xmax , neurobiologų vadinamas peismeikeriu, o kompiuterijoje – taktiniu 

impulsų generatoriumi. Toks neuronas gali būti vienas visam sudėtingam neurotinklui. Ideali inversija 

gaunama, kai S1  bus -1. 

Tai vienas iš pagrindinių miglotosios logikos neurooperatorių, neurotinkluose naudojamas net ge-

rai neišryškinant, nes jo poreikis dažnai atsiranda kaip savaime suprastama signalų transformacija, 

vykdant sudėtingesnes signalines informacines procedūras. Ji vartojama kartu su maksimum ir 

minimum skyrimo ir siuntimo neurooperatoriais. 

Maksimalios signalinės vertės skyrimo neurooperatorius (8.9 pav.). Šio neurooperatoriaus 

vykdomos signalų transformacijos matematinė lygtis: 

max{ X1 , X2 } = 1/2· [X1  + X2 + mod {X1 – X2 }] = X1 + N{X2 – X1 } = X2 + N{X1 – X2 }. 

X Y 
0 1 
1 0 
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8.9 pav. Maksimalios signalinės vertės neurooperatoriaus neminimizuota b), minimizuota g) 
schemos, ir jo funkcinės veiklos grafinis aiškinimas 

Minimalios signalinės vertės skyrimo neurooperatorius (8.10 pav.). Šio neurooperatoriaus 

vykdomos signalų transformacijos matematinė lygtis: 

min{ X1 , X2 } = 1/2· [X1  + X2 - mod {X1 – X2 }] = X1 - N{X1 – X2 } = X2 - N{X2 – X1 }. 
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8.10 pav. Minimalios signalinės vertės neurooperatoriaus neminimizuota b), minimizuota g) 
schemos ir jo funkcinės veiklos grafinis aiškinimas 

Minimalios signalinės vertės neurooperatoriui, funkcionuojančiam neurotinkle, sudaryti reikia 

dviejų neuronų. Tuo tarpu maksimalios signalinės vertės neurooperatoriui pakanka vieno, nes paskuti-

nysis neuronas, turintis tik jaudinamuosius įėjimus, gali būti eliminuotas, pravedus jo atitinkamus sig-

nalinių įšėjimų ryšius tiesiogiai į kitus tam tikrus tinklo neuronus. Taip galima sudaryti neurostruktū-

ras, vykdančias sudėtingesnes miglotosios logikos funkcijas. Pavyzdžiui, panaudojant pateiktus bazi-

nius neurooperatorius, gali būti sudarytos signalinio netapatumo neurostruktūros schemos. 

Signalinio netapatumo vertės neurooperatorius (8.11 pav.). Signalinio netapatumo neuroopera-

torius sudaromas pagal matematinę lygtį: 

noequel{X1, X2}= max{min[(Xmax – X1), X2], min[(Xmax – X2), X1]}. 
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8.11 pav. Signalinio netapatumo vertės neurooperatoriaus schema ir jo funkcinės veiklos grafinis 
aiškinimas 

Taip sudaryta neurostruktūra modeliuoja dvimatės erdvės laužytą paviršių, kuris atspindi neurost-

ruktūros išėjimo signalo dydį, lygindama įėjimo signalų dydžius. Didžiausią signalinių dydžių 

nesutapimą vertina didžiausiu neurostruktūros siunčiamo signalo kitoms neurostruktūroms dydžiu, o 

mažiausiu – dydžiams sutampant. 

Atitinkamai, sudarant sudėtingas neurostruktūras bei neurotinklus, svarbią funkcinę paskirtį 

atlieka tie funkciniai neurooperatoriai, kurie vykdo lyginimus pagal sutapimus. Tai įvairiausi loginiai 

filtrai. 

8.5. Sąlyginiai neurooperatoriai ir loginiai neurofiltrai 

Signalinių dydžiu sutapimo filtras gali būti suformuotas iš miglotosios logikos konjunktyvinės 

sandaugos neurooperatoriaus, didinant jo skirtumų neurooperatorių slopinamųjų ryšių svorius (8.12 

pav.). 

Didinant slopinimo sinapsinius svorių koeficientus, didėja signalinių dydžių lygumui selektyvu-

mas. O šiems slopinimo svoriams tapus begaliniais, tokia neurostruktūra siunčia išėjimo signalinius 

dažnius tik tada, kai abu signaliniai dydžiai idealiai sutampa pagal reikšmes. Kuo didesni slopinimo 

svoriai S2, tuo neurostruktūrinis lygybės filtras darosi jautresnis, selektyvesnis signalų dažnių lygybei. 

Panašiu principu galima sudaryti neurostruktūras, kurios vykdo sąlygines signalinės informacijos 

valdymo operacijas. Paprasčiausias būtų aritmetinės sąlygos neurooperatorius IF. 
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8.12 pav. Signalinių dydžių sutapimo neurofiltro schema c), jos veikimo geometrinis aiškinimas 
a), b) ir kelių signalinių dydžių sutapimo neurofiltro sudarymo galimybės aiškinamoji struktūra e) 

Aritmetinės sąlygos neurooperatorius. Aritmetinės sąlygos operatorinė funkcija yra plačiai nau-

dojama kompiuterijoje programamuojant, be kurios vargu ar būtų įmanoma sudaryti sudėtingesnę pro-

gramą. Ji užrašoma: 

IF (Aritmetinė išraiška Σsi xi) m- , m0 , m+  , 

kuri reiškia, jei skaitinė aritmetinė reikšmė neigiama, toliau veiksmai vykdomi pagal adresą m-, jei 

reikšmė teigiama – pagal m+ , jei nulinė – pagal m0. Neurostruktūrose, kuriose signalinė informacija 

perdirbama lygiagrečiai, vietoje adresų bus nurodoma, į kurias neuronų grupes turės būti atvesti atitin-

kami aktyvinamo ar slopinamo sinapsiniai ryšiai (8.13 pav.). 

Aritmetinės sąlygos neurooperatoriaus schema sudaryta iš dviejų reciprokiškai organizuotų neuro-

nų, kurie vykdo algebrines signalinės informacijos perdirbimo operacijas, o centrinis neuronas dėl 

grįžtamųjų slopinančių ryšių gali būti sujaudintas tik tada, kai abu reciprokiniai neuronai „tyli“. Taip 

organizuotoje neurostruktūroje vienu metu sujaudinamas tik vienas neuronas. Didinant slopinamuosius 

grįžtamuosius ryšius, galima keisti neurotinklo selektyvumą bei nejautrumo zonų dydžius. Pateikti 

grafikai rodo, kad tai akivaizdi miglotosios logikos procedūra. 



 160

 

-S1 

Y0 

-Sn 

+S1 -Si +Si 

Y- 
Y+ 

N 

     X1 .......................... Xi ....................... Xn 

+Sn 

N N 

-S0 -S0 

Į m-  neuronus 

Y- 

Y+ 

Y0 

0 

+Σ 

+Σ 

+Σ 

-Σ 

-Σ 

-Σ 
Į m0  neuronus Į m+  neuronus  

8.13 pav. Neuronų struktūra – aritmetinės sąlygos neurooperatoriaus schema ir funkcinės veiklos 
grafikai IF (aritmetinė išraiška Σsi xi) m-, m0, m+. 

Slopinamųjų neuronų svorių didinimas, kai jų slopinimo koeficientai viršija 1, siekia dešimtis ar 

net daugiau kartų, tokie neuronai struktūrose pradeda vykdyti kitokias loginį draudimą valdančiąsias 

funkcijas. Formuojasi sąlyginiai neurofiltrai, sujungiantys algebrines ir logines neurotinklų vykdomas 

signalines informacines procedūras.  

Sąlyginiai neurofiltrai. Paprasčiausia ir bendroji sąlyginių filtrų neurostruktūra, sujungianti 

algebrines signalines procedūras su loginėmis sąlygomis, pateikiama 8.14 pav. 
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8.14 pav. Paprasčiausio ir  apibendrinto sąlyginių neurofiltrų schemos 

Bendroji schema akivaizdžiai rodo, kad dideliu slopinamuoju-draudžiamuoju poveikiu Z galima 

valdyti neurostruktūrų signalines informacines siuntas Y – jų nepraleisti, kai Z signalas yra, ir praleisti, 

kai jo nėra: 
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Tokiu principu gali būti sudaromi įvairiausi filtrai-detektoriai, sudėtingiausias sąlygines funkcijas 

vykdantys neurotinklai bei struktūros. Realiausia, kad tokiu principu funkcionuoja piramidiniai neuro-

nai. 

Didelio slopinamojo ryšio sinapsės ant piramidinio neurono kūno vykdo neigimo loginę funkciją. 

Tik nesant nė vieno tokio slopinamojo jaudinimo piramidinis neuronas gali siųsti signalus kitiems neu-

ronams. Keli neigimai, veikiantys tą patį neuroną, atlieka universaliąją Pirso rodyklės, arba kitaip va-

dinamąją Dagero loginę funkciją. Jeigu  šiuos draudžiančius signalus siunčia dar ir kiti tokių pat savy-

bių piramidiniai neuronai, tai nesunkiai suprantama, kad jie, būdami nuoseklioje jungtyje, gal vykdyti 

visas konjunktyvines-disjunktyvines logines funkcijas.  

Pagrindinė signalinės informacijos neurotinklinė struktūra, kuri turi didžiulę reikšmę neuroinfor-

macijos perdirbimui ir srautų valdymui, yra loginės sąlygos neurooperatoriai. 

Loginės sąlygos neurooperatorius (8.15 pav.). Tradicinis loginės sąlygos operatorius valdo sig-

nalinę informaciją pagal lygtį: 

IF [LOGINĖ LYGTIS ] vykdomi veiksmai pagal algebrinę funkciją 

Neuroninis tinklas, kuris galėtų perdirbti signalus pagal algebrinių veiksmų algoritmą Y =Σsixi, jei 

tenkinama loginė funkcija išreikšta konjunktyvine-disjunktyvine formule (W1 V W2 )&(W3 V W4), 

IF [(W1 V W2 )&(W3 V W4)]  Y =Σsixi, 

pateikiama 8.15 pav. 
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8.15 pav. Neurostruktūros – loginės sąlygos neurooperatoriaus schema IF [(W1 V W2 )&(W3 V 
W4)]  Y =Σsixi 

Ši neurostruktūra išėjime siųs signalinę informaciją Y tada ir tik tada, kai duos teigiamą išvadą lo-

ginė lygtis (W1 V W2)&(W3 V W4). Tai reiškia, kad bus sujaudinti Y ryšiai tik tada, kai bus 
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užslopinti visi Z signalus generuojantys neuronai. Akivaizdu, kad, turint trijų lygių neuronines 

struktūras su draudžiamaisiais ryšiais, galima sudaryti neurotinklą, kuris vykdys bet kokias hibridines 

signalų perdirbimo procedūras. Tokių piramidinių neuronų grandinė gali vykdyti visas logines 

funkcijas, nes kiekvienas piramidinis neuronas gali turėti ne du, bet daug lygiagrečiai 

funkcionuojančių draudžiamųjų ryšių. Pradinėje loginius signalus formuojančioje struktūroje galimi ir 

žvaigždiniai neuronai, kurie, atrodo, draudžiamųjų signalinių įėjimų neturi. Tokie žvaigždiniai 

neuronai turėtų formuoti miglotosios logikos sąlygas. 

Iš panašiai organizuotų piramidinių neuronų galima formuoti sudėtingesnes signalų analizės 

neurostruktūras, paremtas miglotosios logikos – analizuojančios daugiau, mažiau, lygu savybių 

vertinimu. 

8.6. Miglotosios logikos daugiau-mažiau-lygu neurostruktūros 

Neurostruktūra, analizuojanti lygiagrečiai tiekiamus tik teigiamus signalinių dydžių duomenis – 

teigiamų dydžių vektorius, geba filtruoti tik tam tikrus, įėjimo vektorius, kurių komponenčių dydžiai 

išrikiuoti tam tikra rangine eile. Akivaizdu, jeigu signalinis įėjimo vektorius turi n lygiagrečių įėjimo 

ryšių, kurie visi impulsuoja tam tikrus nevienodus dažnius, tai galima sudaryti n! – faktorialą ranginio 

išrikiavimo kombinacijų kiekį. Papildomai įvertinus ir visas galimas kombinacines situacijas lygu, 

gauname kur kas didesnį signalinių kombinacijų kiekį. Tai žymiai daugiau galimybių nei tradicinė bi-

narinė signalų analizė, kuriai taikomi 2n << n! kombinaciniai vertinimai. 

Paprasčiausias trijų signalinių įėjimų neurotinklinis analizatorius su piramidinėmis sprendžiamųjų 

neuronų struktūromis pateikiamas 8.16 pav. 
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8.16 pav. Miglotosios daugiau-mažiau-lygu logikos principais veikiančios klasifikuojančios neu-
rostruktūros schema  
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Miglotąja daugiau-mažiau-lygu logika pagrįsta neurostruktūra, gebanti pagal tai analizuoti ir pri-

imti sprendimus apie įėjimo signalinį vektorių, susideda iš dvejų dalių: neuroanalizatoriaus ir spren-

džiamųjų piramidinių neuronų sluoksnio. Neuroanalizatorius pagrįstas kiekvieno signalinio įėjimo dy-

džio lyginimais su kiekvienu įėjimo dydžiu, kuriuos vykdo [n· (n – 1)]/2 reciprokinės neuronų poros. 

Šių neuronų sujaudinimo kombinacijose slypi informacija apie įėjimo signalinių dydžių ranginio 

išrikiavimo tvarką. Draudžiamieji ryšiai, atvesti iš šių analizės neuronų į piramidinius, lemia 

piramidinių neuronų funkcinę veiklą, pagal kurią faktorialinio išrikiavimo kombinaciją tas ar kitas 

piramidinis neuronas reaguos. Tai ir nulemia tokio neurotinklo klasifikacines savybes. 
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8.17 pav. Trimačių teigiamų signalinių savybių vektorių krypčių išsidėstymo pagal miglotąją lo-
giką daugiau-mažiau-lygu geometrinis vaizdas. Centre – X1=X2=X3 

Neuroklasifikacinės trimačių teigiamų signalinių savybių vektorių krypčių išsidėstymo pagal mig-

lotąją logiką daugiau-mažiau-lygu galimybės ir esmė geometriškai pavaizduota 8.17 pav. Vertinant 

tik pagal trijų signalinių dydžių savybes daugiau-mažiau, visi trimačiai įėjimo vektoriai gali patekti į 

vieną iš šešių rikiavimo pagal dydžius sektorių. Įvertinant ir situaciją lygu, papildomai būtų galima 

filtruoti situacijas, kai signaliniai vektoriai patenka ant skiriamųjų linijų ribos ar net centrinę liniją, 

reiškiančią – jie visi lygūs. Pateiktos schemos neuroanalizatorinė struktūra atlieka signalinio įėjimo 

vektoriaus tik pirmosios eilės skirtuminį diferencijavimą. Galima įsivaizduoti, kad, sudarius 

papildomai antrosios eilės skirtuminį diferencijavimą, analizuojant pirmųjų skirtumų skirtumus, 

klasifikacines galimybes padvigubintume, sektoriai būtų padalyti pusiau (punktyrine linija). Teoriškai, 

taip vertinant, galimos N, N=n!· (n-1)! ·(n-2)!· ... ·2! ·1! hierarchiškai skaldomos klasifikacinės 

situacijos. 

Pažymėtina, kad, pradedant antruoju analizatoriniu sluoksniu, galimi ir teigiamas – neigiamas 

dydžių vertinimai. Tai rodo, kad tada klasifikacijos galimybės dar padidėja iki N = 2(n-1)· n! vertinant 

tik vieną analizės sluoksnį. Atitinkamai kombinacinės galimybės didėtų, didinant analizatorinių 

sluoksnių hierarchiją. 
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Akivaizdu, kad toks miglotosios logikos požiūris neurotinklų realizacijoje suvienija binarinės ir 

daugiau-mažiau faktorialinės logikų galimybes. Galbūt šie signalų perdirbimo ir kodavimo principai 

naudojami gyvųjų organizmų neurostruktūrų. 

8.7. Neurotinklas – selektyvių savybių neuronų-detektorių formuotojas 

Neurofiziologiniais tyrimais įrodyta, kad neuronai tam tikrose neurostruktūrose pasižymi tam tikrų 

savybių selektyvia reakcija, tam tikram siauram savybės diapazonui, o gretimi neurostruktūroje esan-

tys kiti neuronai, perdengdami kaimyno diapazoną, selektyviai reaguoja specifiškai savam diapazonui 

(8.18 pav.). Tokiomis panašiomis savybėmis pasižymi į miglotosios logikos neurostruktūros. 
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8.18 pav. Miglotosios logikos principais funkcionuojančių neurotinklų atskirų neuronų selekty-
vios specializacijos charakteristikos 

Paprasčiausiu atveju toks miglotosios logikos struktūrų savybių neuroselektyvumas tapatintinas su 

neurologinių struktūrų sprendimų priėmimu, kai iškyla neapibrėžtumas – trečiosios būsenos galimybė. 

Pavyzdžiui, atliekant savybių analizę reciprokinėmis tolydžiųjų signalų neurostruktūromis daugiau-

mažiau principu, tam tikrame abiejų priešybių lygyje, kuriame abi priešybės darosi beveik lygiavertės, 

lygyje a atsiranda selektyvi trečiosios būsenos zona (8.18 pav.). Jos priešybė –  inversija X savybių 

vertinimo erdvėje (8.18 pav. punktyrinės linijos) atspindi būsenas mažiau a, daugiau a.  

Sudėtingesniais atvejais susiformuoja specializuotų neuronų struktūros, selektyvios didesniam 

diskrečių gradacijų kiekiui, kurių atskiri selektyvumo diapazonai persidengia. Tai rodo, kad 

selektyvios neurostruktūros formuojamos bendra struktūra tarpusavyje susijusiais ryšiais. Tokias 

selektyvias neurostruktūras – neuronus-detektorius formuojantis neurotinklas pateikiamas 8.19 pav. 

Neurotinklas sudarytas iš dviejų nuosekliai sujungtų neurosluoksnių. Pradinis neurosluoksnis, į 

kurio visus neuronus ateina savybės U išreikštumo tolydusis teigiamas vertinimas, kaip nervinis im-

pulsavimo dažnis, vienpusiais grįžtamaisiais slopinamaisias ryšiais suformuoja dinaminių slenksčių 

struktūrą, kuri visą U dinaminį diapazoną pagal sluoksnyje esančių neuronų kiekį padalija į n subdia-

pazonų. Didinant U, pradžioje signalus generuoja tik pirmasis neuronas, jo impulsacijos dažnis didėja 

iki neurono maksimalaus sujaudinimo. Toliau didėjant U, įsijungia antrasis neuronas, kol pasiekia so-
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ties dažnį, ir t.t. Viso sluoksnio neuronų veiklą galima pateikti kaip X(U) funkcinio reagavimo kreivių 

šeimą (8.19 pav.). 
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8.19 pav. Selektyvusis neurotinklas ir jo veiklos diagramos 

Antrasis sluoksnis, turintis priešingos krypties nei pirmasis bet tiesioginius slopinamuosius ryšius, 

veikia taip, kad atskiri neuronai atstovauja diskrečius selektyvius savybės U diapazonus. Tokios tiesi-

nėmis linijomis ir trikampiais pavaizduotos atskirų neuronų veiklos charakteristikos būdingos tiems 

idealizuotiems atvejams, kai neuronų N charakteristikos idealios ir visų abiejų neuronų sluoksnių si-

napsių svorių absoliutiniai dydžiai lygūs  S1 = S01  = S22 = │1│. 

Kitokiais atvejais, kai neuronų charakteristikos ne visai tiesiškos, kai sinapsių koeficientai nelygūs 

1, galimos kitokios formos selektyvumų charakteristikos. Pavyzdžiui, jei slopinamųjų sinapsių svoriai 

didesni už S01 = S22 > │1│, selektyvumas bus trapecinio pobūdžio, o dauguma atvejų bus panašios 

klasikiniam normaliajam Gauso dėsniui (8.20 pav.). 
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8.20 pav. Galimos neurotinklų, veikiančių miglotosios logikos principais, atskirų neuronų selek-
tyvumo charakteristikos 

Taip pasireiškia miglotosios arba fuzzy logikos principais funkcionuojantys neurotinklai. Pateiktos 

atskirų neuronų savybės neprieštarauja toms neurotinklų savybėms, kurios stebimos neurobiologiniais, 

ypač neurofiziologiniais bei neuromorfologiniais tyrimais. Pateiktos neuroinformacinės neuroschemos 

aiškina bendrąją neuronų funkcinę prasmę signalinės informacijos veiklos kontekste. 

Išsamesnė tokių miglotosios logikos neurotinklų informacinė veikla nagrinėtina konkrečių neu-

roinformacinių, ypač sensorinių struktūrų kontekste. 
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9. KONKREČIOS NEUROINFORMATIKOS STRUKTŪROS 

Informatikos požiūriu lyginant 

šių dienų kompiuterį su smegenimis, 

išryškėja radikalūs skirtumai. Aki-

vaizdu, kad kompiuteriai yra tik labai 

primityvių organizmų neurostruktūrų 

informacinės veiklos imitacija. Sme-

genys, be jokios abejonės, yra aukš-

čiausiojo lygio informacinė technolo-

gija, kurios veiklos mes dar gerai ne-

suprantame. Nuo seniausių laikų 

smegenų technologiją tyrė ir aiškino 

psichologija ir neurologija, o atsira-

dus kompiuteriams ir informatikai, 

smegenų funkcine organizacija pradeda domėtis neurokibernetika ir neuroinformatika. Smegenyse ieš-

koma naujų informacinės veiklos principų bei priemonių. Pirmosiomis kitokio požiūrio „kregždėmis“, 

ko gero, tenka laikyti H. von Foersterio „eigenbehavior“ – tikrinės elgsenos ir K. Pribramo Test-

Operate-Test-Excite (T-O-T-E ) – bandymas-informacinis veiksmas-bandymas-veiksmas, kaip smege-

nų aktyvios veiklos principai. 

9.1. Kas yra aktyvi informacinė veikla „eigenbehavior“ ir T-O-T-E? 

H.von Foersteris, kibernetikos požiūriu bandydamas schematizuoti psichologo Žano Piažė (Jean 

Piaget) sampratą apie sprendimų priėmimo psichologines procedūras bei jų komponentes, atkreipė 

dėmesį į rekursinius, t.y. ciklinius informacinius vyksmus tarp subjekto ir objekto. Aiškindamas, pa-

vyzdžiui, fiziologinį raumenų valdymą neuroninėmis struktūromis, jis pateikė tokią rekurentinę val-

dymo lygtį: 

obst  = COORD (obst-1), 

čia:  obst yra stebima informacinė situacija, esanti t – esamu laiko momentu, kurią lemia  

COORD – kognityvinis/sensomotorinis veiksmas, nulemtas prieš tai t-1 laiko momentu 

buvusios informacinės situacijos obst-1. 

Taip suprantant neurostruktūrų informacinės valdomosios veiklos esmę, kiekvieną konkretų 

sprendimą veiksmui galima išreikšti kaip grandinę ciklinių sprendžiamųjų vyksmų rezultatą – veiksmą 

Oi: 

Karlas Pribramas 
Karl H. Pribram (1919) 

Idėjų apie aktyviąją ir kvaziholografinę smegenų  
informacinę veiklą pradininkas 
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Oi = obst  = COORD(COORD(....COORD(obst-n = Oi))...). 

obst – vadinama eigenbehavior – tikrinės nervinio posistemio, lemiančio organizmo elgseną 

elementariu aktu, kuriuo pasiekiamas veiksmų stabilumas ir tikslumas per cikliškas informacines 

vyksmų procedūras. Iš to išplaukia uždarojo kodavimo ir dekodavimo informacinės procedūros, suda-

rančios organizacinį uždarumą (angl. organizationally closed, G. Pask) – specialią tik tai organizacinei 

struktūrai pritaikytą kodavimą ir dekodavimą, t. y. kalbą. 

Pagal šią sampratą neorostruktūrų veikla organizme yra informacinių, virtualių situacijų ciklinė 

analizė. Galimybių modeliavimas – virtualus išbandymas, po kelių tokių ciklinių procedūrų atrinktas 

programinis veiksmas. Tai aktyvios neurostruktūrų veiklos nuostata, kurioje slypi nuolatinis organiz-

mo gyvenimas turint problemų, nepertraukiamas hipotezių, apie problemų sprendimo kelius bei dary-

tinus žingsnius kėlimas, jų virtualūs cikliniai išbandymai ir tik po kelių tokių ciklinių išbandymų – pa-

sirinkto žingsnio ar programinio veiksmo vykdymas. Taip suprantama antrojo lygio kibernetika. Ant-

rojo lygio kibernetika reikalauja aukštesnio lygio organizuotos sistemos valdymo per prognozavimą, 

sukuriant ar turint veiklos modelį ir galimybę, pagal modelius (neurostruktūrinius) atlikti sprendinų 

virtualų modeliavimą, ir tik po to sprendimą veiksmui – vykdymui. 

Tokias procedūras, vykstančias smegenyse, vienas pirmųjų pastebėjo K. Pribramas, paskelbdamas 

T-O-T-E (bandymas-informacinis veiksmas-bandymas-veiksmas) apibendrintą nervų posistemio 

funkcinės veiklos principinį elementą (9.1 pav.). Tai ta pati idėja, kurią nepriklausomai H. von Foers-

teris pavadino kaip eigenbehavior. Abi šios sampratos išplaukė iš gyvūnų motorikos – raumenų posis-

temio veiklos, ypač valdymo principų paieškos, kaip visos integraliosios veiklos schema, kurioje, atro-

do, lemiamą vaidmenį atlieka smegenys. Pastebėtas prognozavimas – anticipacija, t.y. būsimos situa-

cijos ir veiksmų numatymas (prognozavimas) pagal neurostruktūrose turimą modelį. Šios schemos au-

torius ją lygina su technine servosistema, arba paprasto pirmojo lygio kibernetikos reguliavimo su grįž-

tamuoju ryšiu sistema. 

Taigi šioje principinės neurostruktūrų funkcinės veiklos schemoje slypi ne tiesioginė atsakomoji 

reakcija, kaip kad atlieka paprastos Perceptroninės struktūros, bet pirmiausia vykdomas imitacinis re-

akcijos žingsnis pagal hipotetinį sprendimą ir laukiama, kokia bus visos sistemos reakcija – atsakas į 

tai. Virtualų šios situacijos modelį turinti neurostruktūra lygina tai, kas yra, su tuo, kas pagal modelį 

turi būti ir pagal neatitikimus – paklaidas, koreguoja tolesnę informacinę-imitacinę veiklą. Kai neatiti-

kimai to, kas yra, ir to, ko laukiama, tampa nereikšmingais, tada imitacinio modeliavimo ciklinė veikla 

baigiama ir pervedama į vykdomąjį veiksmą (excite). Tai labai apibendrinta nervų posistemio, turinčio 

smegenis, informacinės veikos schema. Panašūs smegenų veikos aiškinimai sutinkami kognityvinėje 

psichologijoje (U. Neisser), motorinės neurofiziologinių funkcinės organizacijos posistemių aiškinime, 

kaip judėjimo neuromodelio sudarymas ir prognozuojantis valdymas (N. A. Bernštein), nervinio stimu-

lo modelis (E. N. Sokolov), aferentinės sintezės ir veiksmo akceptoriaus sąveikos (P. K. Anochin). 
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9.1 pav. K. Pribramo apibendrinta smegenų funkcinės veiklos elementaraus veiksmo struktūrinė 
schema: bandymas - informacinis veiksmas – bandymas – veiksmas (T-O-T-E ) 

Konkretesniam aktyvaus neurostruktūrų funkcinės organizacijos ir veiklos supratimui tikslinga 

peržvelgti konkrečias sensorines sistemas. Žinduolių, taip pat ir žmogaus, sensorinės sistemos, tiekian-

čios smegenims informaciją apie aplinką, yra neatskiriamos neurostruktūrų informacinės veiklos dalys 

(9.2 pav.). Tai pojūčių, suvokimų, vaizdinių, haliucinacijų neuroinformacinės veiklos struktūros. 
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9.2 pav. Pojūčių, suvokimų, vaizdinių neuroinformacinės struktūros 
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Schematizuojant jutimo analizatorių (juslių) funkcinę organizaciją, iškelta analizės per sintezę 

koncepcija (K. N. Stevens, M. Halle). Pirmiausia ji buvo taikoma klausos neurostruktūroms kaip kal-

bos analizės ir atpažinimo procedūra. Analizuojant kalbos atpažinimo psichologines savybes, akivaiz-

džiai matomi ryšiai tarp kalbos sintezės – artikuliacijos ir kalbos suvokimo mechanizmų. Introspekci-

jos (savianalizės) metodu kiekvienas galime pajusti, kad, išgirdę neaiškius žodžius, mes juos bandome 

mintimis tarsi ištarti, pakartoti ir, taip juos išryškinę, identifikuoti – dekoduoti to žodžio prasmę. Saky-

tumei, kad, analizuojant neaiškiai ištartą žodį, smegenys bando sintezuoti į jį panašų, ieško panašumo 

tarp išgirstų ir sintezuotų garsų sąskambio. Tokia samprata plačiai taikoma techninėse kalbos atpaži-

nimo sistemose. 

Analizės per sintezę požiūris, tenka pripažinti, mažesniu lygiu nei klausai, taikomas aiškinant ir 

regos analizatoriaus funkcinę veiklą. Analizės per sintezę procedūra regos neurostruktūrose yra nagri-

nėta Kalmano filtro požiūriu ir tirta kompiuterinio modeliavimo (R. P. N. Rao ir D. H. Ballard). 

Suprantama, kad gyvūnų jutimo organai (juslės) yra neatsiejamos neuroinformacinės struktūros, 

todėl pirmiausia juos tenka įvertinti iš informatikos pozicijų. 

9.2. Jutimo organų neuroinformatika 

Jutimo organai yra gyvūno informacijos apie aplinką ir vidaus organus gavimo priemonė. Tai aki-

vaizdi informacijos priėmimo arba pirminio kodavimo struktūra, vertintina informacijos teorijos požiū-

riu. 

Žinomi, yra tyrinėti ir tyrinėjami devyni jutimo organai: regos, klausos, skonio, uoslės, slėgio, 

skausmo, šilumos, šalčio ir propriorecepcijos – kūno padėties. Visiems jiems būdingi tam tikri bendrie-

ji dėsningumai. Jie rodo, kaip objektyvūs fiziniai poveikiai per jutimo organus atsispindi subjektyviuo-

se pojūčiuose, kurie atsiranda kaip nervų posistemio veiklos padarinys. 

9.1 lentelė. Žmogaus jutimo organų ir informacijos srautų orientaciniai vertinimai 
Pojūčiai REGA KLAUSA LYTĖJIMO TEMPERAT. UOSLĖ SKONIS 
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10 

 



 171

Paprasčiausiu atveju jutimo organų veiklą galima schematizuoti, pateikti kaip objektyvaus aplin-

kos poveikio P(t), atspindį nervų posistemio subjektyviu pojūčiu S (9.2 pav.). Tarkime, organizmo 

nervų posistemyje yra subjektyvių pojūčių matavimo prietaisas S, kuris atitinka subjektyvius šviesos, 

garso, skonio, temperatūros pojūčius. Sudėtingesnėmis aplinkybėmis, veikiant keliems pojūčiams, dėl 

nervų posistemio veiklos susidaro sąvokos – sudėtingų aplinkos vyksmų kodinės struktūros: saulė, de-

besys, žemė, paukštis, jūra ir pan. 

Remiantis šešių pagrindinių jutimo organų apytikriais duomenimis, galima įvertinti informacijos 

srautus, kuriuos gauna žmogaus neuroposistemis. Informacinis srautas suprantamas kaip organizmo 

priimamas bitų kiekis par sekundę [bit/S]. Šie orientaciniai duomenys nustatyti remiantis pirminio 

jutimų organo receptorių skaičiumi ir neuroninių struktūrų siunčiamų impulsų dažniais (9.1 lentelė). 

Tai nėra informacijos kiekis, kuriuo vertina informacijos teorija. Tai nėra ir neapibrėžtumo panai-

kinimo procedūra priimant sprendimą. Šie vertinimai atlikti vadovaujantis diskrečiųjų techninių auto-

matų, kompiuterių veiklos netiksliomis – orientacinėmis analogijomis. 

9.2.1. Jutimo organų informacijos perdavimo greičiai 

Nekyla abejonių, kad jutimo organai yra informacijos priėmimo, perkodavimo ir siuntimo gran-

dys, t. y. informacijos kanalo dalis. Tyrinėjant jutimo organų struktūrą ir pritaikius paprastus informa-

cijos teorijos metodus, pabandyta įvertinti kiekybiškai informacijos perdavimo greičius (9.1 lentelė ir 

9.3 pav.).  
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9.3 pav. Pojūčių informacijos srautai žmogaus organizme 



 172

Apytikriai skaičiavimai atlikti skaičiuojant tam tikrų atitinkamų jutimo organų informacinių kana-

lų (kelių) neuronų kiekius bei įvertinant neuronų impulsavimo dažnį. Rezultatai rodo, kad į centrinį 

žmogaus nervų posistemį (CNS) ateina ~108 - 109 [BITAI/S] arba ~12,5 – 125 [MEGABAITAI/S]. 

Teigiama, kad sąmonę pasiekia ~ 50 [BITAI/S]. Atmintyje pasilieka ~ 1 [BITAS/S]. 

Pateikiami skaičiai yra labai abejotini, nes ir vertinimo metodikos yra kritikuotinos. Kol kas tai  

yra vieni iš negausių kiekybinių vertinimų. Kai bus išsamiau nustatyta funkcinė jutimo organų veikla, 

atlikti tikslesni kiekybiniai matavimai, vertinimai turės keistis. Lauktina, kad informacijos perdavimo 

greičiai ir atminties kiekiai labai padidės. Pagal šiuos orientacinius vertinimus, per 80 metų žmogaus 

atmintis sukaupia ~109 BITŲ, arba ~250 [MEGABAITŲ]. 

Vidutinio svorio knygos informacijos talpis ~106 BITŲ, o žmogaus genomo atminties informacinis 

talpis  ~ 800 MEGABAITŲ. 

H. Morovicas (H. Morowetz) yra pateikęs įdomią gyvūnų ir informacijos techninių įrenginių, so-

cialinių informacinių priemonių informacijos talpių ir informacijos srautų greičių lyginamąją schemą 

(1.3 pav.). Taip pat įvertino ir atitinkamų techninių priemonių informacijos talpio ir informacijos apdo-

rojimo greičio raidos tendencijas, pateikė informacinių technikos priemonių gebėjimų artėjimo prie 

gyvūniškųjų bei žmogiškųjų galimybių terminus.  

Jo vertinimu, rankinio skaičiuoklio (kalkuliatoriaus) atliekamų veiksmų greitis atitinka  viruso sin-

tezės greitį, žmogaus genomo informacijos talpis, kaip jau rašyta, atitinka kompaktinio disko (CD) tal-

pį. Žmogaus ir bakterijos genomo informacinių srautų greitis prilyginamas garso kasetės ir 1985 metų 

personalinio kompiuterio informacijos srautų greičiui. Tuo tarpu 1996 metų kompiuteris, atsižvelgiant 

į informacijos srauto greitį ir apimtį, lyginamas su voro informacinės veiklos dydžiais. Apibendrintas 

žmogaus, banginio ir dramblio informacijos talpis lygintinas su JAV Kongreso bibliotekos informaci-

jos talpiu. Atsižvelgiant į informacijos srautų perdirbimo greitį, šiuolaikinių technikos priemonių nesą. 

Numatoma, kad jos bus sukurtos 2015 – 2020 metais.  

Tiksliau vertindamas informacinių technologijų galimybių raidos greitį, H. Morovicas pastebi nau-

jai sukuriamų techninių įrenginių parametrų didėjimo pagreitį – greitėjimo tendencijas. Tai rodo, kad 

žmogaus informacinės galimybės bus pasiektos dar greičiau. Abejotina, ar tik tai lemia žmogiškąsias 

informacijos perdirbimo galimybes – protavimą? Manytina, kad tikrieji šiltakraujų gyvūnų, ypač žmo-

gaus, informaciniai jutimo organų veiklos ir valdymo būdai dar neatskleisti. Tiriant jutimo organų kie-

kybines informacijos priėmimo ir perdavimo savybes, pirmiausia taikomi psichofizikos dėsniai.  

9.2.2. Psichofizikos dėsniai 

Vertinant jutimo organų aplinkos savybių atspindėjimo, arba informacinio kodavimo savybes, tai-

komi du pagrindiniai  psichofizikos dėsniai: Vėberio–Fechnerio ir Stivenso. 

Kaip rašyta, psichofizikos dėsniai padeda nustatyti pobūdį ir objektyvių aplinkos fizinių poveikių 

P(t) atspindėjimo subjektyviuose pojūčiuose S(t) kiekybinius vertinimus (9.2 pav.). 
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Vėberio–Fechnerio dėsnis  

Bandomaisiais tyrimais pastebėta, kad svorio P ir kitų pojūčių didėjimą bei mažėjimą ±∆P žmogus 

subjektyviai nustato, atsižvelgdamas į absoliučiu laikomą svorį ar tą poveikio P dydį. Kuo didesnis P, 

tuo mažesnis pokytis ±∆P, kurį žmogus patikimai įvertina, kad yra sunkiau ar lengviau, kad pokytis 

yra didesnis ar mažesnis.  

Po daugybės matavimų, kurių skaitiniai duomenys buvo surašyti į lenteles, pastebėta, kad galioja 

labai paprastas dėsningumas: 

.P const
P

∆
=  

kuris daug kur ir dabar vadinamas Vėberio dėsniu. 

Aiškindamasis, kokia yra šio santykinio dydžio prasmė, Fechneris teigė, kad mažiausias pokyčio 

pajutimas vertintinas kaip subjektyviojo pojūčio S įsivaizduojamo „matavimo prietaiso rodyklės” 

smegenyse pasisukimas per vieną skalės padalą. Tai padėjo santykinę Vėberio dėsnio lygtį pakeisti 

lygtimi, turinčia subjektyviojo pojūčio pokyčio prasmę ±∆S: 

.P k S
P

∆
= ⋅∆  

Čia: k – proporcingumo koeficientas, rodantis objektyviojo poveikio santykinio pokyčio ryšio 

dydį su subjektyviojo pojūčio pokyčiu. 

Priimant, kad šis dėsningumas galioja ir labai mažiems dydžiams, algebrinę lygtį galima išreikšti 

diferencine lygtimi:  

,dP k dS
P

= ⋅  

kurios sprendinys yra Vėberio–Fechnerio dėsnio algebrinė lygtis:  

0 0

1 ln lg .P PS a
k P P

= ⋅ = ⋅  

Šio sprendinio logaritminė funkcija rodo, kad, esant mažiems absoliutiesiems poveikiams, 

jautrumas pokyčiams yra didesnis nei esant dideliems pagal logaritminę priklausomybę (9.4 pav.). 

Taip pat pastebima, kad integravimo pastovioji rodo slenkstinį dydį P0, t.y. tokį objektyvaus poveikio 

dydį, kai, esant poveikiui mažesniam ar jam lygiam, subjektyvusis pojūtis nejuntamas. Vadinasi, 

Veberio-Fechnerio dėsnis matematiškai išreiškiamas sąlygine lygtimi: 

0
0

0

lg ,
.

0,

Pa jeigu P P
PS

jeigu P P

 ⋅ ≥
= 


<
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9.4 pav. Vėberio–Fechnerio dėsnio grafinis vaizdas 

Pritaikius Vėberio-Fechnerio dėsnį, visus jutimo organus galima vertinti bandymų būdu  pamatuo-

jant  absoliutųjį slenkstį P0  ir koeficientą a , rodantį diferencinį jautrumą. 

Tikslesni matavimai parodė, kad ne visų jutimo organų savybes tiksliai atspindi Vėberio–

Fechnerio dėsnis. Ypač jis netiko neįprastiems poveikiams, pavyzdžiui, pojūčiams elektros srovei. To-

kie nenatūralūs poveikiai turėjo aukštyn užsirietusią priklausomybę, kuri jokiu būdu negalima esant 

logaritminiam dėsningumui. Buvo išvestas bendresnis Stivenso dėsnis.  

Stivenso dėsnis 

Aiškindamasis santykinio dydžio ±∆P/P prasmę, Stivensas teigė, kad mažiausias pokyčio 

pajutimas vertintinas kaip subjektyviojo pojūčio S „matavimo prietaiso rodyklės“ santykinis 

pasisukimas per skalės vieną padalą, reiškiančią ±∆S/S santykį. Be to, jis įvertino visada pasireiškiantį 

absoliutųjį slenkstį (P – P0). Tai leido santykinę Vėberio dėsnio lygtį pakeisti lygtimi su subjektyviojo 

pojūčio santykiniu pokyčiu: 

0

0

( ) 1 .
( )

P P S
P P n S

∆ − ∆
= ⋅

−
 

Čia:  n – proporcingumo koeficientas, rodantis objektyviojo poveikio santykinio pokyčio ryšio 

dydį su subjektyviojo santykinio pojūčio pokyčiu. 

Priimant, kad šis dėsningumas galioja ir labai mažiems dydžiams, algebrinę lygtį galima išreikšti 

diferencialine lygtimi: 

0

0

( ) ,
( )

d P PdS n
S P P

−
= ⋅

−
 

kurios sprendinys yra Stivenso dėsnio algebrinė lygtis:  

0( ) .nS P P= −  
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0 Objektyvusis poveikis P 

S 
Subjekyvusis 
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S

jeigu P P
 ⋅ − ≥= 
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9.5 pav. Grafinis Stivenso dėsnio vaizdas 

Šio sprendinio rodyklinė funkcija rodo, kad subjektyviojo pojūčio pobūdį lemia koeficientas n   

(9.5 pav.). Jei koeficientas n < 1, tai subjektyviojo pojūčio priklausomybės pobūdis beveik nesiskiria 

nuo Veberio-Fechnerio logaritminės. Kai n > 1, subjektyviojo pojūčio kreivė užsiriečia į viršų ir rodo 

matematinio modelio galimybę vertinti ir sudėtingesnių objektyviųjų poveikių atspindžius 

subjektyviuosiuose pojūčiuose. Įvertinus slenksčio P0 netiesiškumą, nejautrumo mažiems pojūčiams 

savybę, gaunama Stivenso dėsnio sąlyginė algebrinė lygtis:  

0 0

0

( ) ,
0,

na P P jeigu P P
S

jeigu P P
 ⋅ − ≥= 

<
 

Stivenso dėsnis, kaip ir Veberio-Fechnerio dėsnis, rodo objektyviojo poveikio atspindėjimą,  

arba kodavimą rodykline funkcija, kuri yra lankstesnė nei logaritminė. Šios lygties koeficientas n 

yra pagrindinis kokybinio atspindėjimo savybės rodiklis.  

Koeficientas a, tiek Veberio-Fechnerio, tiek ir Stivenso dėsnių atvejais, priklauso nuo matavimo 

vienetų, dimensijų. Veberio-Fechnerio modeliui šis koeficientas taip pat yra vienas pagrindinių 

vertinant sensorinio informacijos kanalo apie atspindimo (koduojamojo) poveikio stiprumą. Kitas 

svarbus dydis – absoliutusis slenkstis P0.  

Vertinant sensorinio kanalo poveikio intensyvumo kodavimą Stivenso modeliu, pagrindinis 

koeficientas yra n –bedimensinis dydis. Kitas svarbus dydis yra slenkstis – P0. Bet šis sensorinį kanalą 

charakterizuojantis dydis gali kisti, priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir nuo organizmo psichinės bei 

fiziologinės būsenos.  

Pastebėtina, kad natūraliems – adekvatiems sensorinių kanalų fiziniams poveikiams Stivenso n 

koeficientas būna apie ~1 arba mažiau už 1, savybėms apibūdinti pakanka ir Vėbėrio-Fechnerio dėsnio 

tikslumo. 

Nenatūraliesiems poveikiams-dirgikliams, pavyzdžiui, kūno jautrumas tekančiai elektros srovei, 

Stivenso koeficientas žymiai didesni už 1, – 3,5 (9.2 lentelė). 
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Tam tikrų pojūčių n koeficientų dydžiai pateikiami 9.2 lentelėje. 

9.2 lentelė. Stivenso psichofizikiniai pojūčių koeficientai 
Eil. Nr. Poveikiai p Rodiklis n Sąlygos 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Garsumas 
Garsumas 
Ryškumas (šviesos) 
Ryškumas (šviesos) 
Šviesumas 
Kvapas 
Kvapas 
Skonis 
Skonis 
Skonis 
Temperatūra 
Temperatūra 
Vibracija 
Vibracija 
Dirgiklio trukmė 
Pasikartojimų periodas 
Nuotolis tarp pirštų 
Slėgis į delną 
Svoris 
Riešo spaudimas 
Elektros srovė 

0,6 
0,54 
0,33 
0,5 
1,2 
0,55 
0,6 
0,6 
1,3 
1,3 
1,0 
1,6 
0,6 
0,95 
1,1 
1,0 
1,3 
1,1 
1,45 
1,7 
3,5 

Abiausis (binaurinis) 
Vienausis (minaurinis) 
Tamsos adaptacija, 50 dirgiklio dydis 
Tamsos adaptacija, taškinis šaltinis 
Pilko popieriaus atspindėjimas 
Kava 
Heptanas 
Sacharinas 
Sacharozė 
Druska 
Šaltis rankai 
Šiluma rankai 
250 Hz į pirštą 
60 Hz į pirštą 
Baltasis triukšmas 
Šviesos, garso, prisilietimų, elektros 
Medinio strypelio storis 
Statinis odos spaudimas 
Keliamas svoris 
Rankinis dinamometras 
60 Hz elektros srovė pirštuose 

 

Neuroinformatikos požiūriu didesnio dėmesio verti du sensoriniai kanalai – klausos ir regos, nes 

jie yra geriausiai ištirti ir juos jau galima apibūdinti signalinės-informacinės veiklos kontekste. 

9.3. Klausos analizatorius 

Neurofiziologiniai tyrimai rodo, kad mechaniniai garsiniai virpesiai, atėję į ausies struktūras, per 

sudėtingas išorinės, vidinės ir vidurinės ausies mechaninių virpesių perdavimo priemones, sraigėje su-

kelia tam tikrus pagrindinės membranos mechanines deformacijas, ant kurios esančios receptorinės 

struktūros tuos virpesius verčia nervinių impulsų siuntomis ir penkiais nuoseklaus perdavimo etapais 

atneša į klausos smegenų žievę (9.6 pav., 9.7 pav.).  
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9.6 pav. Klausos analizatoriaus sraigėje generuotos signalinės informacijos perdavimo į smegenų 
žievę keliai: 1 ir 5 – signalų kelias iš kairės ir dešinės ausies; 2 – smegenų žievės klausos zonos; 
3 – vidiniai šoniniai keliniai kūnai; 4 – keturkalnio žemesnieji kalnai; 6 – kochleariniai branduo-
liai; 7 – viršutinės olyvos. 

 

14 

13 

12 

11 

10

~10 000 000 neuronų 

9 4 

3 
2 

1 

5 6 7 8 

а)

b)

10

x v 

v09 

6 1 

~360 000 neuronų 

~400 000 neuronų 

   ~90 000 neuronų 

   ~30 000 neuronų 

 
9.7 pav. Klausos neuroinformacinio kanalo, perduodančio signalinę informaciją į smegenų žievę, 
nuoseklioji struktūra a) ir pagrindinės neuroreceptorinės struktūros tinklinė organizacija b) 

Visus penkis perdavimo etapus galima vertinti kaip tam tikrus nuosekliai sujungtus neurosluoks-

nius, kurie garso signalus, išskaidę dažniais dar receptorinėje struktūroje (9.8 pav.), perduodami aukš-

tyn į smegenų žievę, papildomai skaido kiekvieno dažnio intensyvumus atskiromis gradacijomis. Kaip 

rodo neurofiziologiniai tyrimai, klausos smegenų žievės neuronai selektyviai reaguoja į garso dažnį ir 
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intensyvumą. Garsai smegenų žievėje paverčiami dvimačiais neuronų sužadinimo vaizdais (9.9 pav., 

9.10 pav.). Galima įsivaizduoti, kad, klausos posistemiui pateikus tam tikro harmoninio garso dažnio ir 

intensyvumo signalą, smegenų žievėje susižadins vienas arba jį supančių neuronų grupė. Keičiant gar-

so stiprumą, sužadinimo vieta slinks žievės paviršiuje viena kryptimi, o keičiant dažnį – kita. 
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9.8 pav. Klausos sraigės pagrindinės membranos atskirų vietų rezonansinių dažnių atitikimai 

Žinduolių klausos posistemio neuroinformacinės struktūros per kelis etapus, didėjant neurosluoks-

nių neuronų kiekiui, pradedant ~ 30 000 receptorių, garsus perduoda smegenų žievės dešimtį milijonų 

(10 000 000) neuronų turintiems neurosluoksniams. Žievėje garsas atsispindi kaip dažnis – garso stip-

rumo dvimatis, panašus į regėjimo atvaizdą (9.9 pav.). Lauktina, kad tolesnė girdimųjų atvaizdų anali-

zė smegenų žievėje bus vykdoma kaip ir regos vaizdų, t.y. analizės per sintezę procedūromis. 
Šios pirminės klausos neuroinformacinės transformacijos koreliuoja su žmogaus sukurtomis garsų 

sintezės technologijomis, pavyzdžiui, fortepionu ir jo klaviatūra. Muzikinio instrumento – garsų sinte-

zės priemonės klaviatūra atkartojama pirminėse – receptorinėse garsų analizės struktūrose (9.8 pav.). 
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Panašios savybės pastebimos atliekant psichofizinius matavimus, pavyzdžiui, audiogramoje (9.10 

pav.).  

Audiograma – tai klausos posistemio jautrumo garsamas psichofizikinė charakteristika. Matuoja-

mas subjektyvus girdimumo pojūtis – vienodas juntamumas įvairiems fiksuotų dažnių harmoniniams 

garsams. Gaunama visa šeima audiagramų yra tarsi tas neuroninių sluoksnių sujaudinimo žemėlapis, 

kuris atitinka klausos smegenų žievės garsinio vaizdo projekcijas. 

Tikslesniais neurofiziologiniais garsinių signalų tyrimais pastebima, kad tiek dažniai, atstovaujami 

atitinkamų neuronų, tiek neuronai, atstovaujantys garsinių dažnių stiprumus, išsidėstę logaritminiu 

principu. Logaritmiškumas atsispindi ir oktavos sampratoje, kaip logaritmiška dažnių juostų kaita. 

Taip pat subjektyvaus garso stiprumo ir energijos pojūčio matavimai atliekami logaritminiais viene-

tais – decibelais. 

Neurofiziologiniais tyrimais, tiriant atskirų klausos posistemio įvairių neurostruktūrų neuronų sa-

vybes reaguoti į garsinius dažnius ir jų intensyvumus, pastebėta, kad, kylant klausos neurokeliais iš 

sraigės į klausos žievę, vis didėja neuronų reakcijos į dažnį ir garsumą selektyvumas. Klausos smegenų 

žievės zonos neuronai pasižymi pačiu didžiausiu selektyvumu, o žemiau, požievyje, esančių klausos 

branduolių neuronų selektyvumas yra mažesnis. Remiantis šiais duomenimis, galima sudaryti modeli-

nę klausos neurosluoksnių organizaciją, pateikiamą 9.9 pav. 

 

 
L0 

L1 

L2

Lny=Log A 

x=Log f 

(x1, y1)

(x2, y2)

 
9.9 pav. Modelinė garsinių signalų perdavimo į smegenų žievės klausos projekcines zonas sche-
ma. Vaizduojamos garso, sudaryto iš dviejų skirtingų dažnių ir intensyvumų neurosluoksninių 
struktūrų, žadinimo transformacijos 

L0 sluoksnis atitinka receptorinių neuronų, esančių ant klausos sraigės, sluoksnį, kuriame atlieka-

mas pirminis skaidymas garsiniais dažniais. Aukštesniame L1 sluoksnyje, manoma, prasideda tam tik-

ras slenkstinis skaidymas ir pagal garso stiprumą panašiai taip, kaip vykdo intensyvumo skaidymą 
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miglotosios logikos selektyvių neurosluoksnių pirmojo sluoksnio neuronai (8.19 pav.). Aukštesniuose 

neurosluoksniuose – L2 ir keliaujant garsinių signalinių informacijos keliu link smegenų žievės, mato-

mas didėjantis atskirų neuronų reakcijų selektyvumas visų kaimyninių ląstelių atžvilgiu ir pagal garso 

dažnį, ir pagal garso stiprumą. O klausos smegenų žievėje, aukščiausiame Ln n-tajame (šeštajame) 

neurosluoksnyje, gaunamas dvimatis dažnis-garsumas selektyvių neuronų sluoksnis. Priimant garsus, 

kurie yra laike kintamų įvairių dažnių ir stiprumų signalų rinkinys, klausos smegenų žievėje formuoja-

si besikeičiantis dvimatis neurosluoksnių sužadinimo vaizdas. Pavyzdžiui, pateikus garsą, sudarytą iš 

dviejų skirtingų intensyvumų dažnių, turi susižadinti du neuronai (dvi neurosluoksnio neuronų grupės). 

Žemesnio dažnio garso neuroninė zona būtų (X1 , Y1), kur X – dažnio koordinatė, Y – garso intensy-

vumo smegenų žievės koordinatė (9.9 pav.). Kitas dažnis klausos smegenų žievėje atsispindėtų kaip 

(X2 , Y2).  

Taigi, remiantis tam tikrų tyrimų duomenimis, žinduolių klausos smegenų žievė perkoduoja laike 

kintamus garsus. Galima manyti, kad audiograma, pateikta 9.10 pav., atspindi tą dvimatę vaizdinę 

formą, kuri formuojama smegenų žievėje. Kaip rodo kai kurie neuropsichologiniai tyrimai, smegenų 

žievės sudirginimai sukelia atitinkamus sensorinius (jutiminius) pojūčius. Todėl audiogramos ir senso-

rinės zonos funkcinė veikla neuroinformaciniu organizacijos požiūriu gali būti tapatinamos kaip at-

spindėjimo mechanizmas. 
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9.10 pav. Audiograma – lygių juntamų garsumų žmogaus klausos posistemio dažninė jautrumo 
charakteristika 
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Kaip vyksta tolesnės garsų, ypač kalbos suvokimo informacinės procedūros, neaišku. Akivaizdu, 

kad garsų identifikavimas, kalbos atpažinimas, kurį vykdo smegenų žievės neuroinformacinės struktū-

ros, atliekami panašiais principais kaip ir kitos smegenų analizatorinės struktūros. Klausos analizato-

rius nėra geriausiai ištyrinėta neurostruktūra. Seniausiai tyrinėjami kūno paviršiaus poveikių neuroin-

formacinio atsispindėjimo smegenyse ir raumenų posistemio valdymo neurostruktūrų funkcinės orga-

nizacijos principai. Tikėtina, kad vienose jų labiau ryškios vienos specifinės savybės, kitose – kitos. 

Todėl lauktina, kad vienų pažinimas gali paaiškinti vienus specifiškumus, kitų – kitus. Pavyzdžiui, kū-

no paviršiaus atspindėjimas smegenų žievėje ir subjektyvūs pojūčiai, sukeliami somatosensorinio at-

spindžio – „homunkulo“, leidžia manyti, kad tokių pačių savybių sensorinės projekcijos yra visuose 

smegenų žievės sensorinėse zonose: ir klausos, ir regos.   

Sudėtingų sensorinių pojūčių, ypač suvokimų bei mąstymo požiūriu, kur kas geriau už klausą 

ištirta regos analizatoriaus posistemis. 

9.4. Regos analizatorius 

Panašiai kaip klausos analizatoriaus organizuota ir regimųjų atvaizdų neuroinformacinė struktūra. 

Akių tinklainėse atsispindėjęs atvaizdas nešamas į smegenų regėjimo žievę – Area Streata neuroninė-

mis struktūromis – neurosluoksniais. Regos analizatoriaus įvairiausių tyrimų duomenys kompaktiška 

forma pateikiami 9.11 pav. 

a) 

b) 

 
9.11 pav. Regos analizatoriaus pagrindiniai neurobiopsichofizikiniai duomenys 

Pirminės regėjimo neuroinformacinės kodavimo procedūros prasideda akių tinklainėse, kai ant fo-

toreceptorinių sluoksnių susiprojektuoja aplinkos atvaizdas ir lygiagrečios neuroimpulsų siuntos per 
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šoninio kelinio kūno neurostruktūras persiunčiamos  į pakaušines smegenų žievės dalis, 17-ąjį žievės 

lauką pagal Brodmaną. 

Regimųjų atvaizdų signalinės informacijos perdavimo neuroninės struktūros yra pakankamai gerai 

ištirtos: neuromorfologiškai, neurofiziologiškai, net psichopatologiškai, kai stebimi regėjimo sutriki-

mai. Sukaupta daugybė medicininės praktikos atvejų aprašymų ir aukšto lygio psichofizikinių regėjimo 

sutrikimų tyrimų, kokybinių ir net kiekybinių duomenų apie subjektyvių regėjimo  savybių sąsajas su 

tinklainės bei kitų neurostruktūrų pažaidomis. 

Apibendrinus neuroinformacinio trakto tinklainė → 17 smegenų žievės laukas pagal Brodmaną 

duomenis, galima sudaryti atvaizdo persiuntimo neuroimpulsavimų schemą, (9.12 pav.). 

SENSORINIS EKRANAS 
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9.12 pav. Atvaizdo, atsispindėjusio akių tinklainėse, pernešimo į smegenų žievę SE neurosluoks-
nių struktūra 

Atsispindėjęs atvaizdas akių tinklainių receptorių sluoksnyje, sudėtingų tinklainės bipoliarinių ir 

ganglinių neuroląstelinių sluoksnių, juos veikiant įvairioms horizontaliųjų poveikių ląstelėms paver-

čiamas neuroimpulsų siuntomis, Regos nervais, kurių kiekvienas iš kiekvienos žmogaus akies siunčia 

po milijoną lygiagrečių ganglinių neuronų aksonų, atvaizdą perduoda į šoninio kelinio kūno neuronų 

sluoksnius. Gangliniai tinklainės neuronai signalinės informacijos perdavimą vykdo trumpalaikėmis 

„on“ – „off“ impulsacijų siuntomis. Ganglijinių „on“ neurosluoksnių impulsinės siuntos perduoda sig-

nalinę informaciją apie atsispindėjusios šviesos padidėjimus, pozityvinį atvaizdo pokytį, o „off“ – apie 

sumažėjimą, negatyvinį. Regos nervų „kabeliai“, kuriais pernešama tinklainių atvaizdo informacija, 

regos nervų kryžmėje (chiazmoje) persirūšiuoja taip, kad pusė regėjimo lauko persidengiančio atvaiz-

do signalinė informacija susigrupuotų vienoje šoninio kelinio kūno pusėje, kita – kitoje. Iš šoninio ke-

linio kūno ta pačia tvarka atvaizdas pernešamas į atitinkamojo smegenų pusrutulio pusės regėjimo zo-
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nos 16-ojo lauko pagal Brodmaną pusę: dešinioji regėjimo lauko atspindžio pusė į kairę, kairioji – į 

dešinę. Manoma, kad kaip tik šiame, 16-ajame, regos atvaizdų atspindėjimo lauke (pagal Brodmaną) 

yra sensorinis sluoksnis – sensorinis neuroekranas, kurio atitinkamų vietų sužadinimas sukelia subjek-

tyviuosius šviesos, spalvų ir atvaizdų pojūčius. Todėl čia atėjusios „on“ siuntos turėtų atitinkamas sen-

sorinių neuroekranų vietas jaudinti, o „off“ neurosiuntos – slopinti. Jų sąveika turi sukelti atitinkamų 

neurosensorinių ekranų vietų sujaudinimo – subjektyvaus „pašviesinimo“ ar slopinimo – „patamsini-

mo“ subjektyviuosius pojūčius, taip pat sukelti ir spalvinių pojūčių efektus. 

Regos analizatoriaus smegenų žievė (neocortex), palyginti su atitinkamomis kitų sensorinių anali-

zatorių neurostruktūromis, yra labiausiai ištirta smegenų struktūra. Vertingi neuromorfologinės struk-

tūros duomenys papildyti originaliomis ir gausiomis neurofiziologinių tyrimų išvadomis, ypač atskirų 

neuronų detektorinių savybių, jų recepsinių laukų savybėmis, papildant psichofiziologiniais bei regos 

psichopatologiniais faktais, įgalina konstruoti žinduolių sensorinių analizatorių funkcinės organizacijos 

struktūrinį modelį. Suprantama, jog kiekvieno sensorinio analizatoriaus funkcinėje struktūroje pasi-

reikš sava specifika, pritaikyta jo informacinei paskirčiai, bet visi jie turėtų būti sudaryti pagal bendrąjį 

principą. Lauktina, kad šis principas yra vadintinas analizės per sintezę informacine procedūra.  

Šis principas buvo iškeltas bandant aiškinti klausos analizatoriaus veiklą, kalbos signalų atpažini-

mą. Taip pat jis bandomas įžvelgti ir regos analizatoriaus funkcinėje organizacijoje. Kognityvinės psi-

chologijos teoretikai šį principą, nesigilindami į vidines neurostruktūras, vadino cikliniu suvokiamųjų 

procedūrų vyksmu, kuriame pareiškia hipotetinių spėjimų ir realybinės situacijų lyginimas su laukiama 

situacija ir po to sekančiomis suvokiamosiomis korekcijomis, bei vėl sekančiomis spėjamosiomis pro-

cedūromis. Buvo teigiama, kad mes matome tai, ką norime matyti. Atkreiptas dėmesys į regimųjų 

vaizdinių vizualizacijas, regimąsias haliucinacijas, aptariamos „vidinių akių“ galimybės. 

Tiriant regos neokorteksą, didelis dėmesys skiriamas regimųjų atvaizdų atminties problemoms bei 

galimiems atminties mechanizmams suprasti. Manoma, kad žinduolių, ypač žmonių, smegenys yra fe-

nomenali atminties struktūra, gebanti visais jutimo organais priimtus atspindžius registruoti pakanka-

mai tiksliai, išsaugant chronologinę tvarką. Bet kasdieniame gyvenime labiau vertinga asociatyvinė 

atmintis, todėl chronologinė atmintis pasireiškia tik patologiniais atvejais. 

Tyrinėjant regėjimo atmintį, tam tikras dėmesys skiriamas kvazi-holografiniams atminties veiklos 

principams bei regimųjų atvaizdų analizės ortogonalinių arba kvazi-ortogonalinių signalų transforma-

cijoms – perkodavimų procedūroms bei mechanizmams. Lauktina, kad tokie kodavimo ir dekodavimo 

principai gali būti panaudoti atvaizdų fiksavimui atminties struktūrose, ir taip pat iš atminties ištrauki-

mams. Kaip grįžtamasis kvazi-ortogonalinis atkūrimas, sintezė. 
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9.13 pav. Sensorinio smegenų žievės posistemio – regos analizatoriaus hipotetinė funkcinės orga-
nizacijos struktūra. Pavyzdys, rodantis aukščiausią uždarojo ciklinio kodavimo ir dekodavimo 
principo evoliucinį išsivystymo lygį – analizę per sintezę, smegenų žievės galimybę mąstyti, ga-
minti informaciją, t.y. kurti naujus veiklos projektus, planus ir jų pagalba valdyti gyvūno ir žmo-
gaus elgesį 

Vienas didžiausių smegenų funkcinės veiklos neaiškumų – fenomenaliosios atminties mechaniz-

mai. Pastaraisiais metais vis daugiau atliekama tyrimų, kuriuose atkreipiamas dėmesys į neurochaoso 

galimybes. Jeigu smegenų žievėje organizmo gyvenimo eigoje auga aksoninės kolateralės (aksoninės 

ataugos), sudarydamos daugybę netiesinių tarpneuroninių grįžtamųjų ryšių sinapsiniais kontaktais, tai 

realu, kad tokia sudėtinga netiesinė dinaminė struktūra pasižymi chaoso savybėmis. Atsiranda galimy-

bė užfiksuoti labai sudėtingas dinaminių atvaizdų savybes ir taip pat lauktina, kad yra galimybė šias 

savybes atgaminti. Tyrimai, rodo chaoso valdymo galimybes. Taigi keliama hipotezė, kad šiltakraujų 

smegenų žievė evoliucijos procese atrado fenomenalias informacijos fiksavimo ir atkūrimo technologi-

jas, kurios ir suteikė analizės per sintezę metodo arba populiariau –– informacinės veiklos – mąstymo 

galimybę. Atsiranda technologinė priemonė kurti veiklos projektus – programas, jas imitaciniu mode-
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liavimu virtualiai išbandyti smegenyse ir, pasirinkus geriausią, t.y. priėmus sprendimą, jį vykdyti – 

valdyti veiksmus. 

Pagal tokius samprotavimus galima sudaryti regos analizatoriaus funkcinės organizacijos analizės 

per sintezę, arba uždarojo imitacinio kodavimo ir dekodavimo bei lyginimo neurostruktūrą schemą 

(9.13 pav.). Apibendrinta hipotetinė analizatoriaus funkcinė imitacinės analizės per sintezę regos orga-

nizacija susideda iš dviejų funkciškai sujungtų informacijos apdorojimo struktūrų: perceptroninio 

vaizdų analizės ir preliminaraus atpažinimo sruktūros, ir jas apkabinančios uždarojo kodavimo ir de-

kodavimo su imitacininio modeliavimo sensoriniais ekranais bei lyginimu struktūra. 

Perceptroninė struktūra akių receptorių (sensorių) sluoksnyje (tinklainėse) atspindėtą regimąją in-

formaciją paverčia atitinkamais nerviniais signalais, juos filtruoja tam tikrais neuroninių struktūrų fil-

trais ir kuo tiksliau perduoda į smegenų žievės analizatorines struktūras. Manoma, kad čia atliekama 

regimosios informacijos atspindžio lokalinių signalų erdvinė ir laikinė Ermito-Lagero tipo ortogonali-

nė analizė (skaidymas). Toliau pagal šiuos požymius atliekamas preliminarus regimosios informacijos 

atskirų objektų identifikavimas ir klasifikavimas, priimami sprendimai. Bet toks objektų atpažinimas 

yra nepatikimas, todėl tikslesniam atpažinimui naudojamos kur kas sudėtingesnės informacinės anali-

zės per sintezę procedūros. 

Analizės per sintezę kilpoje turi būti fenomenaliosios atminties struktūros, kurios tai, kas atsispin-

di akių tinklainėse, sugeba viską fiksuoti. Manoma, kad tokios atminties neuronų struktūros veikia 

neurochaoso principais. Į neurochaoso atminties struktūras informacija perduodama ir iš jų atkuriama 

kvaziholografiškai. Informaciją į atmintį įrašant po lokaliosios Ermito-Lagero analizės, signalai per-

duodami į kvazi-holografinį transformatorių, o atkuriant vykdomos priešingos informacinės procedū-

ros – atbulinė vaizdo sintezė. Lyginimo struktūra vykdo iš akių atėjusio ir atkurto vaizdų palyginimą 

Ermito-Lagero požymių lygmenyje. Lyginimo rezultatai gali koreguoti perceptroninio klasifikatoriaus 

sprendimus, kurie savo ruožtu koreguoja atitinkamų vaizdų iš atminties atkūrimą bei atkuriamojo at-

vaizdo topologines transformacijas. Be to, lyginimo informacija gali valdyti sensorinių ekranų – atkū-

rimo ir „matančiojo“ tarpekraninį skyriklį, kuris atkuriamąjį vaizdą gali pernešti į sensorinį, taip papil-

dant sensorinio ekrano informaciją. Dažnai sakoma, „mes matome tai, ką norime matyti“. Šį informa-

cinį efektą ne vienas iš mūsų junta sapnų forma. Taip galima aiškinti sugebėjimą matyti užsimerkus, 

nesant įeinamosios informacijos, psichologijoje vadinamus vaizdinius.  

Taip funkcionuojanti sistema gali atlikti ne tik sudėtingos regimos informacijos analizę ir atpaži-

nimą, bet ir naujos informacijos sintezę iš atmintyje užfiksuotų fragmentų, kaip sapnai yra „matytų 

vaizdų fragmentų nepatirtos kombinacijos“. Panašiai aiškintinas mąstymas, kaip kūryba, sintezė veik-

los plano esant motyvacijoms. 

Tokia sensorinės neurostruktūros funkcinė organizacija suteikia žinduoliams, ypač žmogui, ypa-

tingą informacinių gebėjimų savybę, neuropsichologijoje ir neuroetologijoje vadinamą įžvalga (angl. 

insight). Tai savybė rasti loginius ryšius tarp iš pirmojo žvilgsnio tarsi ir nieko bendra neturinčių reiš-
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kinių. Kitaip ši savybė vadinama mąstymu. Analizės per sintezę informacinė procedūra leidžia suprasti 

galimybę gaminti informaciją – kurti veiklos programas, veiksmų  tikslingos veiklos projektų kūrybą. 

Neuroinformacinė veikla taip pat susijusi su efektorių – hormonų sintezės organų, t.y. liaukų ir 

raumenų valdymu. Motorikos, raumenų valdymas akivaizdžiai paklūsta neurotinklų informacinei veik-

lai – neuroinformatikai. Neuronų tinklai šiuos vykdomuosius organus valdo. Tam naudojami ir grįžta-

mieji informacinai ryšiai. Kai neuroinformaciniai vyksmai sujungiami bendra sistema su vykdančiai-

siais organais, tokios bendros sistemos tyrimai peržegia neuroinformatikos ribas į neurokibernetikos 

mokslo sferą. 
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10. NEUROKOMPIUTERIAI 

10.1. Kas yra neurokompiuteris? 

Kas yra kompiuteris, atrodo, suprantam kiekvienas, kas nors kiek juo naudojasi kasdieniame 

gyvenime. Bet tenka suabejoti, ar pakankamai suprantama kompiuterio funkcinė esmė gyvybės ir 

žmogaus, žmonių visuomenės raidos kontekste. Tą suprasti gali padėti gyvybės ir visuomenės raidos 

požiūriu įvertinta nervų posistemio, ypač šiltakraujų gyvūnų, kom-

piuterių ir neurokompiuterių atsiradimo ir funkcinės paskirties lygi-

namoji analizė. 

Kompiuterio ir neurokompiuterio, kaip ir neurotinklo idėjų atsi-

radimas, susijęs su Alano Tiuringo vardu, nors neurokompiuterio 

samprata šiandien labiau siejama su Džonu Hopfildu. 

Terminas „kompiuteris“ atsirado kartu su tam tikrais techniniais 

įrenginiais, kaip žmogaus – kūrėjo inžinieriaus praktinis sprendimas 

palengvinti žmogaus protą alinančius skaičiavimus, kaip skaitmeni-

nių technologijų tobulinimo rezultatas. Šiandieninį kompiuterį ban-

doma lyginti su smegenimis, nervų posistemiu, nes kompiuterio at-

siradimo pirmieji žingsniai buvo kaip bandymas imituoti (modeliuo-

ti) neuronų ir jų tinklų veiklą. Be to, laikmečio ribotos technologinės galimybės ir  A. Tiuringo pateik-

ta rekurentinio skaičiavimo idėja – visa tai, kas išreikšta matematikos ir logikos kalba, gali būti įgy-

vendinta rekurentinio skaičiavimo mašina, atsiradus skubiam poreikiui, nulėmė nūdienos kompiuteriją. 

Kompiuteris, kaip Tiuringo-Noimano mašina, yra vieno kvazineurono (procesoriaus) su galingomis 

atminties struktūromis ir greitų ryšių tarp atminties ir procesoriaus valdymo priemonėmis informacinė 

sistema. 

Informacinių technologijų raida nuo kompiuterio link neurokompiuterio primena mechaninių 

technologijų raidą, kai žmogus galėjo turėti tik vieną mechaninės energijos generatorių (hidroturbiną, 

garo mašiną, dizelinį motorą), o mechaninę jėgą reikėjo paskirstyti daugybei funkcijų. Prisireikė dau-

gybės įvairiausių ir gana sudėtingų mechaninių transmisijų. Bet, atsiradus elektrai, elektrotechnikai, 

elektros tinklams, kiekvienoje vietoje, kur tik reikalinga mechaninė jėga, statomas elektrovariklis, o 

elektrinės energijos gamyba gali būti gaminama įvairiausiose ir ne vienoje vietoje, visur ten, kur yra 

elektros tinklas. 

Taip yra ir su tradiciniu kompiuteriu: vienas procesorius, kuo galingesnė bei greitaeigiškesnė at-

mintis, sudėtinga signalinių informacijos siuntų valdymo struktūra, programavimas, perkodavimai. 

Skaičiavimo procedūros išskleidžiamos nuosekliai laike. O gyvosios gamtos sukurtas neurokompiute-

ris – neurotinklas, kaip ir elektros energetinė sistema, pagrįstas daugybės procesorių – neuronų tinkline 

 
Džonas Hopfildas  

John Joseph Hopfield (1933) 
Neurotinklų kaip neurokom-

piuterių pradininkas 
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organizacija. Neurokompiuterio idėja slypi neurotinklo sampratoje. Todėl neurotinklų funkcinė orga-

nizacija, tarpneuroniniai ryšiai, ryšių struktūra atlieka tai, kas tradiciniame kompiuteryje – programos 

ir programavimas (angl. software). Neurotinklo procesoriai-neuronai veikia lygiagrečiai, bet jų veikla 

koordinuojama laike ir erdvėje tam tikra tinklo organizacija. Todėl ne taip aktualus neurono greitaei-

giškumas. Neurokompiuteriai daug kuo primena hibridines skaičiavimo mašinas. Tinklo ir daugelio 

koordinuojamų procesorių idėja, realizuota žmogaus kūrėjo, yra internetas, internetiniai informaciniai 

tinklai, vienijantys ar dar tik bandantys sukurti bendrą kodavimo ir dekodavimo sistemą, vienyti visą 

Žemės žmonių visuomenę į vieningą organizuotą sistemą – Žmoniją. 

Tai jau aukštesnio hierarchinio funkcinės organizacijos lygmens nei organizmas ar jo neurokom-

piuteris – neurotinklinis posistemis. Lauktina, kad ir atskiri personaliniai kompiuteriai taip pat turės 

būti pakeisti tinkline neuronine ideologija – neurokompiuteriais. Tai įvyks tada, kai tik bus sukurta 

atitinkama nanoinfotechnologija. Dabar, kol tokių nanoinfotechnologijų nėra, kuriamas neurotinklų 

teorinis pagrindas. Kaip prieškaryje, prieš gerą pusę amžiaus, Alano Tiuringo sufantazuota 

rekursyvinio skaičiavimo mašinos idėja karo metu, atsiradus elektroninėms technologijoms buvo 

idėjinis pagrindas kompiuteriui, taip dabar, atsiradus naujoms nanoinfotechnologijoms, neurotinklų 

teorinės konstruktyviosios fantazijos įgaus praktinį poreikį – bus kuriamos ir gaminamos naujo tipo 

informacijos perdirbimo ir valdymo mašinos – neurokompiuteriai. Tai tik laiko klausimas. 

Mąstant apie neurokompiuterius negalima užmiršti, kad neurokompiuteris, kaip ir neurostruktūros 

organizme, yra tik sudėtinė neatskiriama organizuotos sistemos – žmonių grupės ar visuomenės dalis – 

posistemis, reikalingas visos sistemos darniai kasdienių veiksmų, technologijų tikslingai veiklai – 

valdymui. 

10.2. Tiuringo automatas ir neurotinklai 

Matematinių procedūrų automatizuotam vykdymui 1936 m. Alanas Tiuringas pateikė skaičiavimų 

automato koncepciją, kuri tapo tradicinio kompiuterio idėjiniu pamatu (10.1 pav.). Jos esmė – rekursy-

vinių skaičiavimų galimybė, kurią populiariai galima apibūdinti taip:  

- jeigu turime begalinę atminties juostą (laikmeną), kuri yra padalyta diskrečiais, turinčiais savo 

numerius (adresus) elementus (ląsteles), kuriuose tam tikru būdu (procesoriaus pagalba) įrašomi ir (ar-

ba) ištrinami bei nuskaitomi simboliai, o tam tikras įrenginys (procesorius) gali pagal adresą iškviestį 

atitinkamą atminties elementą, nuskaityti, kas ten įrašyta, atlikti elementarius aritmetinius ir (arba) lo-

ginius veiksmus ir vėl įrašyti rezultato simbolį, tai toks automatas-mašina gali įgyvendinti visa tai, kas 

bus išreikšta matematikos ir (arba) logikos kalba – vykdys operacijas pagal matematines logines funk-

cijas. Simboliai gali būti patys paprasčiausi, net binariniai: vienas-nulis, pliusas-minusas, taip-ne ir 

pan. 
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10.1 pav. A. Tiuringo automatas – rekursyvinio skaičiavimo mašina 

 

10.3. Tiuringo neurokompiuteriai 

Tokia teorinio automato samprata akivaizdžiai parodė, kaip galima organizuoti sudėtingas valdy-

mo procedūras. Susiformavo požiūris, kad abstrakčios matematikos formulės, išreikštos tam tikra ko-

davimo kalba automato atmintyje, dekodavimo procedūra gali valdyti įvairius vyksmus. Nepraėjus nė 

dešimčiai metų, kitas matematikas Dž. von Noimanas šiuo principus sukūrė elektrinį-elektroninį kom-

piuterį, vadinamąją Tiuringo-Noimano mašiną. Bet Tiuringą domino ir neurotinklai. Jis pateikė keletą 

neurotinklų schemų, kurias galima vadinti neurokompiuterių prototipais. Pirmieji neurotinklai buvo 

labai primityvūs (10.2 pav.). 

Signalų 
išėjimas 

Įėjimo signalas -1 

Įėjimo signalas -2  
10.2 pav. Pirmosios A. Tiuringo neurotinklo schemos 

Pradžioje buvo formuojama neurono samprata. Neuronas buvo apribotas dviem signaliniais įėji-

mais ir vienu išėjimu. Pagrindinė funkcinė neurono savybė buvo rėlinė. Kitas neurotinklinio mąstymo 

žingsnis – buvo įvesta tarpneuroninio ryšio samprata – jungtis. Pateiktose schemose matoma dar neiš-

vystyta sinapsinio kontaktinio ryšio samprata. 

Kitas neurotinklinio mąstymo žingsnis – neurosluoksniai ir neurotinklas (10.3 pav.). 

Atrodo, kad, mąstydamas apie nervų posistemio funkcinę organizaciją, A. Tiuringas jau buvo su-

sipažinęs su neuromorfologinių tyrimų duomenimis, neurostruktūrų piešiniais, nes sudarinėjo neuronų 

sluoksnius ir tarpsluoksninius ryšius. Jam buvo jau suprantama, kad neurostruktūros, atliekančios su-

dėtingas informacijos perdirbimo procedūras, bus sudarytos iš daugelio neurosluoksnių, sujungtų hie-
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rarchiškai. Kai kuriose jo schemose galima įžvelgti perceptrono idėją – perėjimą iš didelio kiekio neu-

ronų sluoksnių į mažesnio – sprendžiančiųjų ir (arba) vykdančiųjų elementų – neuronų kiekį. 

 

Išėjimo neuronai 

 Įėjimo neuronai Išėjimo 
neuronų 
sluoksnis 

Paslėptų ryšių 
sluoksnis 

Įėjimo 
neuronų 
sluoksnis

 
10.3 pav. A. Tiuringo neurosluoksniai ir neurotinklai 

Tiuringas taip pat įžvelgė ir difuzinio neurotinklo galimybes su nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir 

grįžtamaisiais ryšiais, netgi ir neuronų paties ant savęs ryšiais.  A. Tiuringo neurotinklus galima laikyti 

kaip būsimųjų neurokompiuterių idėjinę pradžią. 

10.4. Neurokompiuterio samprata 

Bendroji šiandienos neurokompiuterio samprata palyginti gerai atsispindima 10.4 pav. 

 
10.4 pav. Neurokompiuterio sampratos schema 

Kadangi neurokompiuteris pagal savo ideologiją yra informacinė mašina, tai jo nagrinėjimas pra-

dėtas signalų įvedimu, sensorine-receptorine pirminio kodavimo procedūra. Pavyzdžiui, neurokompiu-

teris, analizuojantis ir atpažįstantis garsinius signalus, pirmiausia specialiomis informacinėmis priemo-
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nėmis signalus išskaido į elementarias, bazines dedamąsias. Garsinius – į harmoninius dažnius, pagal 

integralinės Furjiė transformacijos reikalavimus, arba pagal tam tikras Lagero funkcijas. 

Toliau lygiagrečiomis neurostruktūromis išskaidyta signaline bazine forma informacinis srautas 

perduodamas neurokompiuterinei struktūrai, sudarytai iš neuronų – sumatorių-integratorių sluoksnio 

su grižtamaisiais ryšiais. Numatoma, kad neurokompiuterio veikla pradedama mokymo procedūrų pa-

galba formuojant tam tikrus grįžtamųjų ryšių kontaktus – suformuojama prasminga ryšių struktūrinė 

matrica. Tokia suformuota ryšių matrica jau gali koreliaciniu principu reaguoti į kitus ateinančius sig-

nalus. Ryškiai reaguoti į panašius jau buvusius ir fiksuojančiai – į naujus, nepažįstamus įėjimo signa-

lus. Sprendžiantysis, darantis išvadas elementas dažnai būna neuroninis maksimumo filtras. 

Neuronų sluoksniai – maksimumų filtrai, veikiantys lygiagrečiu signalų lyginimo principu su tik 

maksimalaus dydžio praleidimu išėjime, dažnai būna neurokompiuterių pagrindine komponente. Jeigu 

neurokompiuteris sudarytas iš daugybės lygiagrečiai funkcionuojančių maksimumo filtrų, o kiekvienas 

filtras vertina tam tikros grupės savybes tolydžiaisiais teigiamais dydžiais, tai lygiagrečiai maksimalias 

reikšmes filtruojantis neurokompiuteris maksimumų maksimumą suras greičiau nei personalinis kom-

piuteris tradicinės programos metodu. Nes reikės skaičiuoti visas galimas situacijas, kurių bus labai 

daug – situacijų kiekis bus vertinamas įėjimų bei savybių kiekių sumos n faktorialu (N=n!). 

Tokie maksimumo filtrų neurokompiuteriai taikytini komivoježerio optimalių maršrutų parinkimui 

bei kitoms greito daugybės savybių optimizavuoto sprendimo procedūroms parinkti ir vykdyti. Daromi 

tam tikri tradicinių procesorių co-procesoriai, pavyzdžiui, pagreitintai signalų Furjė bei kitoms integra-

linėms signalų transformacijoms atlikti (Uolšo, Haro, Adamaro ir kt.). 
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10.5 pav. Neurokompiuterių raidos pradžia ir trumpa raidos istorija 
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Neurokompiuterių istorija pradedama paprasčiausiu perceptronu, nes neurokompiuteriškumo esme 

yra lygiagretus signalinės informacijos perdirbimas (10.5 pav.). Nors gal tikslingiau būtų pradėti nuo 

formaliųjų MacCullocho ir Pitso neurotinklų. Kritiškai įvertinus perceptronų galimybes ir perspektyvą, 

perceptronų tobulinimo kelias atvedė į daugiasluoksnius neurotinklus – grįžtamojo struktūrinio pako-

regavimo neurokompiuterius bei Boltzmano mašinas. 

Neurotinklų, kaip neurokompiuterių renesansą pakėlė D. Hopfildas. Originalią adaptyvią rezonan-

so teoriją (ART) ir jos pritaikymą neurokompiuteriniams sukūrė ir tobulina S. Grosbergas ir G. A. 

Cerpenter‘ė. Sensorinių neurostruktūrų modeliavimui ir tyrimui pritaikytą neurotinklų, kaip radialinių 

bazinių filtrų (RBF) koncepciją, pateikė J. Hovelas. Jo teorija aiškina sensorinių signalų selektyvumo 

didinimo neurosluoksnių priemonėmis galimybes. Besimokančių vektorių kvantavimo (LVQ) progno-

zuojančias bei besiorganizuojančių planų (SOM) neurostruktūras dar anksčiau už  ART sistemas pa-

skelbė Y. Linde, R. M. Gray ir T. Kohonenas. Ypač išsamiai neurosluoksninių neurokompiuterių ga-

limybių teoriją išvystė T. Kohonenas. Bet, nežiūrint viso to, neurokompiuterių ideologijos pradžia ten-

ka laikyti Hopfildo neurotinklus. 

10.5. Hopfildo neurokompiuteriai 

Būdingos Hopfildo neurotinklų- neurokomputerių schemos pateikiamos 10.6 pav. 

  Įėjimo signalų vektorius 

   Išėjimų vertės 

Įėjimo neuronų 
sluoksnis 

Svorinė matrica 

Išėjimo neuronai 

 

10.6 pav. Hopfildo neurosluoksninių neurokompiuterių apibendrintos schemos su grįžtamaisiais ir 
tiesioginiais ryšiais 

Pradžioje Hopfildo neurotinklai buvo sudaromi iš binarinių, slenkstinę charakteristiką turinčių 

neuronų. Neurotinklų mokymas funkciškai tikslingai veiklai buvo vykdomas pagal tam tikrus algorit-

mus formuojant ryšius, keičiant tam tikrų hideninių sinapsių koeficientus. Bet gana greitai binariniai 

neuronai buvo patobulinti – pervesti į tolydžiųjų jų signalų (analoginius) neuronus pritaikant tuos pa-

čius mokymo algoritmus. 



 193

 

Signalų įėjimai 

Signalų išėjimai 

Signalų įėjimo 
neurosluoksnis 

Sinapsinių svorių 
matrica 1 

Paslėptasis 
neurosluoksnis 

   Signalų įėjimas 

   Signalų išėjimas 

Signalo 
įėjimas 

Signalo 
įėjimas 

    Signalo įėjimas   Signalo įėjimas

    Signalo įėjimas    Signalo įėjimas

Sinapsinių 
svorių matrica 

Sinapsinių svorių 
matrica 2 

Signalų išėjimo 
neurosluoksnis 

Signalų įėjimo 
neurosluoksnis 

Sinapsinių svorių 
matrica 1 

Paslėptasis 
neurosluoksnis 
Sinapsinių svorių 
matrica 2 

Signalų išėjimo 
neurosluoksnis 

 
10.7 pav. Plačiausiai vartojamų neurostruktūrų – neurokompiuterių scheminės struktūros. Neuro-
tinklinė ir neurosluoksninės sluoksninė ir be apmokymo ir su apmokymu 

Pagrindiniai neurokompiuterių skirtumai slypi apmokymo algoritmuose. Hopfildo neurotinklų 

apmokymo algoritmas pagrįstas trimis procedūriniais žingsniais: 

1. Pradinėje būsenoje nustatomi tam tikri signalų dydžiai: 

Xi (0) = ui ,     i =  0, 1, 2, 3, …….n-1. 

2. Įvertinamos naujos neuronų būsenos pagal algoritmą: 

1

0
( 1) ( ), 0,1, 2,3,...... 1,

n

j ij i
i

b t S X t j n
−

=
+ = ⋅ = −∑  

Ir pagal tai gaunami nauji išėjimo signalai 

Xi (t+1) = σ[Sj (t+1)]. 

Čia: t- esamojo momento iteracija, ; σ – slenkstinė funkcija, aktyvuojanti veiksmą su slenksčiais 

(+1, -1). 
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3. Išėjimo signalo pokyčio vertinimas. Jeigu gautas pokytis, pereinama prie antrojo algoritmo 

žingsnio, jeigu nesikeičia – nutraukiamas mokymas, algoritmo vykdymas baigiamas. Išėjimo 

signalų būsenos tampa pavyzdiniu, nes ryšių struktūra atitinka įėjimo vektorių struktūrą. 

Silpnoji Hopfildo neurotinklų vieta – neurotinklas ieško tik lokalių minimumų ir sunkiai randa 

globalius minimumus. 

10.6. Kohoneno besiorganizuojantys neuroplanai (SOM) 

T. Kohonenas yra išvystęs visą spektrą neurotinklų teorinių tyrimų. Pagrindinį dėmesį jis skiria 

neurosluoksniams, pasižymintiems asociatyvia atmintimi ir besiorganizuojančiu veiklos planu. Tipiško 

neurosluoksnio struktūrinis vaizdas pateikiamas 10.8 pav. 

 x1  x2 xn

wij 

Įėjimo signalų vektorius 

 

 

X 

Y 

Sinapsinių svorių 
matrica 

 
10.8 pav. Kohoneno neurosluoksnis – besiorganizuojantis neuroplanas 

Kohoneno neurotinklų teoriniai tyrimai skirti asociatyvinei atminčiai, neurotinklų apmokymui be 

mokytojo, neurotinklų klasterizacijai, besiorganizuojantiems prasmingai veiklai neurosluoksniniams 

planas (SOM). Jo neurotinklų elementai – neuronai yra tolydžiųjų dydžių sumatoriai. 

Neurosluoksnio klasterizacija – signalinių informacinių vektorių dvimačio neurosluoksnio pavir-

šiuje pagrįsta panašumo arba artumo metrika. Parinktoje matematinėje erdvėje tarp signalinių vektorių 

X = {x1, x2, x3,...xn}ieškomas atstumas D (X1, X2): 

2
1 2 1 2

1
( , ) ( ) .

n

i
i

D X X X X X
=

 = − = ∆  ∑  

Taip įvertinus labiausiai nutolusius signalinius informacinius vektorius, įgyjama tam tikra euklidi-

nė metrika ir pagal ją įėjimo signalus galima grupuoti pagal artumą, į artimo panašumo grupes – klas-

terius. Egzamino metu, pateikus naują signalinį informacinį vektorių, ieškomas atstumas su klasterių 

centrais, ir tas, kuris pagal tam tikrus kriterijus yra mažiausiai nutolęs, pagal priimtus tam tikrus krite-
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rijus patenka į klasterio ribas, įvertinamas kaip to klasterio atstovas. Taip funkcionuoja Kohoneno 

klasteriavimo neurotinklas (KCN). 

Tokio klasteriavimo metodai, papildomai vykdantys tam tikras vektorių transformavimo savybes 

neurosluoksnyje, pavyzdžiui, transformuojant kvaziholografiškai, buvo taikoma asociatyvinės atmin-

ties mechanizmų aiškinimui. Gana įspūdingai buvo atpažįstami žmonių veidai. 

Kohoneno besimokantiems, besiorganizuojantiems neurosluoksniams būdingi ir kai kurie trūku-

mai. Apmokymo metodas, kiekvieno klasterio zonos suformavimas, vykdomas euristiškai, subjekty-

viai, žmogaus sprendimu, be tam tikrų optimizavimo algoritmų. Be to, galutiniai išėjimo signaliniai 

informaciniai vektoriai siunčiami sluoksnio neuronų buvo  priklausomi nuo įeinamųjų signalinių in-

formacinių vektorių pateikimo sekos. Skirtingos pradinės sąlygos reikšmingai įtakoja galutinius rezul-

tatus. Susiduriama su keletu nelanksčių neurosluoksnio permokymo silpnybių. Todėl tenka kombinuoti 

skirtingais principais funkcionuojančius neurosluoksnius, kurie padeda lanksčiau pereiti prie kitų pro-

blemų praktinio sprendimo. Kohoneno neurosluoksnis pagal savo sudėtingumą yra labai paprastas. 

Įvairesnėmis sisteminio kombinavimo variacijomis pasižymi Elmano ir Žordano neurosluoksniniai 

kompiuteriai. 

10.7. Elmano ir Žordano neurokompiuteriai 

Viena svarbesnių neurostruktūrinių kompiuterių problemų yra įvairaus tipo neurosluoksnių jungi-

mas į atitinkamas sistemines jungtis, kurios kompensuotų vienų ar kitų neurosluoksnių silpnąsias sa-

vybes taip, kad sistemoje išryškėtų tam tikri, praktinius reikalavimus tenkinantys sprendimai.  Pavyz-

džiui, 10.9 pav. pateikiami du neurokompiuterių variantai, suidedantys iš trijų neurosluoksninių kom-

ponenčių: signalinio informacinio įėjimo, keičiamųjų ryšių – mokymosi ir signalų išvedimo. Juose 

skirtingai prijungtas mokymosi neurosluoksnis.  

 Signalų įėja Paslėpti 
ryšiai 

Būsena 

Kontekstas 

Signalų išėja
a) b) 

 Signalų įėja Paslėpti 
ryšiai 

Signalų išėja
 

10.9 pav. Dviejų skirtingai organizuotų mokymosi neurosluoksnių jungimo į neurokompiuterį va-
riantai 
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Pirmajame variante neurokompiuteris mokosi – formuoja klasterinės viduriniosios neurostruktūros 

komponentės būsenas pagal įėjimo signalinius informacinius vektorius, pagal jų kontekstą. O antraja-

me variante struktūra sudėtingesnė – mokymosi neurosluoksnis grįžtamaisiais ryšiais, pagal sprendimų 

priėmimo išvedamuosius signalinius vektorius formuoja klasterines neurokompiuterio būsenas.  

Pirmąjį variantą reikėtų vadinti moksliu, tiesioginio mokymosi neurokompiuteriu, o antrąjį – mo-

kymosi, arba klasterių formavimo pagal sprendžiamuosius signalinius vektorius. Tai primena organi-

zuotas sistemas su tiesioginiu ir grįžtamojo informacinio ryšio valdymu. Pagal tai galima teigti, kad 

pirmojo varianto neurokompiuteris greitai reaguos, bet darys daug klaidų mokymosi pradžioje, kol ne-

prisikaups reikiamos patirties (informacijos) kiekis, t.y. kol susiformuos patikimi klasteriai. Ir šiuo at-

veju jis neapsaugotas nuo klaidų dėl nelauktų, ypač nuo labai skirtingų signalinių vektorių. 

Antrasis – formuojantis moksliojo neurosluoksnio klasterius pagal grįžtamojo ryšio signalinius 

vektorius vykdys veiksmus uždelstai, bet neurokompiuterio reakcija bus sąlygojama esamos neuro-

kompiuterio būsenos. Geriausias sprendimas – abiejų variantų kompleksas, nes tai atitiktų kombinuoto 

valdymo sistemos informacines savybes, būtų panaudotos abiejų variantų sprendimų galimybės. 

10.8. Kitos neurokompiuterių konfigūracijos 

Įvairiausios atskirų neurosluoksnių komponentės, pasižyminčios skirtingos paskirties signalinėmis 

informacinėmis transformacijomis, pateikiamos 10.10 pav. 

Paprasčiausi neurosluoksnių jungimai yra tiesioginiai, kurie nuosekliai vykdo vis sudėtingėjančius 

signalinės informacijos filtravimo, perkodavimo ir atminties pėdsakų keičiamųjų (hidden) ryšių neu-

rosluoksnių įjungimus. 
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10.10 pav. Įvairiausių neurokompiuteriuose neurosluoksnių jungimo variantai 

 

10.9. Adaptyviojo rezonanso teorijos (ART) neurostruktūros  

Originalus neurokompiuterinis sprendimas yra pasiūlytas S. Grosbergo (S. Grossberg) ir  G. Kar-

panterės (G. Carpenter), kaip adaptyviojo rezonanso neurostruktūra. Ji sukurta atsižvelgiant į žmogaus 

mąstymo procedūrą, bandant spręsti stabilumo problemą. Joje dominuoja asociatyvios atminties neu-

rostruktūros su atpažinimo ir lyginimo procedūromis (10.11 pav.). 
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10.11 pav. Adaptyviojo rezonanso (ART) neurokompiuterinė struktūra 

Viena svarbesnių neurokompiuterio mokymo problemų yra tai, kad, priimant naujus atvaizdus, iš-

kyla poreikis įvertinti, ar tai nauja informacija, ar tai senesnės, jau turimos informacijos variacija. Neu-

rokompiuterio atmintis turi išlikti plastiška, gebėti priimti naują informaciją ir taip pat išlikti stabilia, 

nesuardyti senosios atminties struktūros. Visose nagrinėtose neurotinklinėse struktūrose ši problema 

mažindavo neurokompiuterinės veiklos efektyvumą.  

ART neurokompiuteriniai tinklai: ART- 1, ART-2, ART-3 turi vidinius naujumo – naujoviškos in-

formacijos, nebūdingos jau užfiksuotai informacijai, neurodetektorius ir taip pat tęstines procedūras, 

lyginančias pateiktą atvaizdą su esančiais atvaizdais atmintyje. Radus panašumą, atliekama koreguo-

jamoji sinapsinių koeficientų modifikacija. Tokia situacija įvardyta kaip adaptyviojo tinklo rezonansas 

pateiktam atvaizdui. 

Jeigu tokio rezonanso tam tikro slenkstinio dydžio ribose negauta, tai įvertinama kaip naujumo, 

naujos informacijos efektas. Struktūros modifikacija nevykdoma. Toks naujas atvaizdas gali pradėti 

formuoti naują atvaizdų klasę, ir taip nesugriaunama anksčiau suformuota atminties struktūra. 

Kita svarbi  ART savybė – savaiminė paieškos atminties struktūroje algoritmo adaptacija. Tai su-

siję su nuolatiniu naujų klasių formavimu, didinant sprendimų priėmimo galimybes, galinių neuronų 

kiekio didinimu. Jeigu ART, gavusi naują atvaizdą, nepasiekia rezonansinio efekto, tada kuriama nauja 

atvaizdų klasė – įvedamas naujas sprendžiantysis neuronas. Sprendimai priimami pagal atitinkamų 

sprendžiančiųjų neuronų maksimalų sužadinimą. 

Pirmieji ART-1 neurokompiuteriai buvo sukurti binarinės neuroinformacijos technologijų bazėje. 

Tuo tarpu ART-2 ir ART-3 gali priimti ir tolydžiąją signalinę informaciją. 
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ART-1 susideda iš penkių funkcinių modulių: dviejų – lyginimo ir atpažinimo neurosluoksnių ir 

trijų specialiosios paskirties neuronų – vienas grąžinantis į išeities padėtį, o kiti du – valdantys lygini-

mo ir atpažinimo neurosluoksnius. Pagal tai ART neurokompiuteriai būna trijų fazių: pradinės būse-

nos, lyginimo ir paieškos fazės. Suprantama, kad visų procedūrų pagrinde slypi ART mokymo proce-

dūra. 

ART neurokompiuteriai yra vieninteliai, kurie gali optimaliai formuoti neurostruktūras su mažiau-

siu sprendžiančiųjų neuronų kiekiu. Sprendžiančiųjų neuronų ir atitinkamai klasių didinimas daro ne-

efektyviais naudojamus kompiuterinius išteklius, žymiai didina sprendimo priėmimo trukmę. Spren-

džiančiųjų neuronų ir klasių mažinimas didina sprendimų nepatikimumą, daro grubesnę klasės struktū-

rą, didėja sprendimų priėmimo klaidos tikimybė. Kiek reikia parinkti atpažinimo klasių, jų kiekio 

pasirinkimas paliekamas vartotojui. Optimalaus kiekio nustatymas kol kas yra problema. 

Dabar ART autoriai savo neurokompiuterį modifikavo, įvesdami miglotosios (fuzzy) logikos 

elementus – Fuzzy ART, toliau vysto ARTMAP, Fuzzy ARTMAP ir Fuzion ARTMAP 

neurokompiuterius.  

Ypatingo dėmesio vertas Fuzzy ARTMAP neurokompiuteris, kuris turi didžiulį gana tiksliai 

veikiančių aukšto lygio informacinių procedūrų arsenalą. 

10.10. Neurotinklus modeliuojančios kompiuterinės sistemos 

Vykdant neurotinklų modeliavimo, ypač ruošiant neurotinklų mokymo algoritmus bei tikrinant jų 

veiklos efektyvumą, naudojami tradiciniai kompiuteriai, pritaikant tam tikras programines neurotinklų 

modeliavimo priemones. Viena jų yra  BRAINN 

www.cs.bris.ac.uk/~rafal/brainn/, 

kurios vykdomų modeliavimo procedūrų bendras vaizdas matomas reklaminio ekrano atvaizde, o 

taip pat ir kai kurios vykdomos procedūros (10.12 pav.). 

Skiriamasis šios neurotinklų modeliavimo sistemos bruožas – dvimatės heksagonalinės neurotin-

klų struktūros modeliavimo galimybės. Dauguma panašių modeliuojančių neurotinklus kompiuterių 

programos leidžia tyrinėti tik vienmatės arba dvimatės stačiakampes ortogonaliosios struktūros neuro-

tinklus. Atrodytų, kad neurosluoksnio organizacijos stačiakampiškumas ar heksagonališkumas neturi 

didelės reikšmės neurosluoksnių formavimui. Bet, ieškant tikslesnių bei optimalesnių dvimačių neu-

rosluoksnių ryšių funkcijų, tai gali turėti reikšmės. Nes gyvųjų organizmų neurotinklų ryšių organiza-

cijoje vyrauja heksogonalinė struktūra. 
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10.12 pav. Neurotinklų modeliavimo sistemos BRAINN bendras kai kurių galimybių vaizdas tra-
dicinio kompiuterio ekrane 

Kita plačiai vartojama neurotinklų modeliavimo tradiciniais kompiuteriais programinė sistema, 

sukurta programinės įrangos STATISTICA Neural Networks bazėje: 

www.statistica.co.kr/neuralnetworks.htm 

 
Tokia programinė sistema leidžia iškviesti norimą neurotinklo struktūrą, mokymo algoritmą, įėji-

mo vektorius, vykdyti mokymo procedūras, atlikti egzaminavimą – pageidaujamų vektorių atpažinimą. 

Arsenale ši programinė neurotinklų modeliavimo sistema turi keletą taikomųjų programų. 
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Neurotinklų paketas STASTISTICA Neural Networks turi gan patogų interfeisą. Jis leidžia leng-

vai integruoti esamas ir naujai sukurtas neurotinklų organizavimo programas. Vartotojo interfeisas at-

spindi pagrindinius paketo darbo etapus: duomenų paruošimą, mokymą ir veiklos modeliavimą. Jis 

suderintas „Windows“ operacinei aplinkai. 

Paketo „mokymo priemonės“ leidžia atlikti įvairiausių duomenų analizę: pavienių rezultatų, tam 

tikros rezultatų imties ar net laisvai vartotojo pateikiamų vektorių. 

Paketas numato kelis išvedamų duomenų formatus, pritaikytus tradicinių neurotinklų, pavyzdžiui, 

Kohoneno neurotinklų situacijoms. 

 
Modeliuojant Kohoneno besiorganizuojančius neuroplanus (Topological Map), paketo tam tikra-

me lange topologinis planas pateikiamas grafine forma, parodant atitinkamus neuronų aktyvacijos ly-

gius. Specialus langas skiriamas laike kintamų rezultatų atvaizdavimui. 

Baigus struktūros apmokymą klasifikacijai, parametrai paliekami tam tikrorinkinio forma ir gali 

būti vartojami vėlesniems tyrimams. Galutiniai grafiniai ar skaitiniai rezultatai taip pat gali būti sau-

gomi tam tikrų rinkinių formate. Tai pakankamai galinga, patogi neurotinklų modeliavimui ir gana 

universali programinė sistema. 

Tokios programinės neurotinklų modeliavimo sistemos yra konkretūs neurokompiuteriai. Jie gali 

būti efektyviai vartojami ir konkrečiam informaciniam, pvz., sistemų valdymo, darbui, jeigu 

informacijos apdorojimo greitis suderinamas su vykdančiųjų valdomųjų grandžių greitaeigiškumu. 
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Dalykinė rodyklė 

A 
adaptacija 
administravimas 
abstraktus  
agentas  
aibė  

• miglotoji 
• nekategoriška  
• Zadė (Zadeh)  

analizatorius 
• klausos 
• lytos 
• propriorecepcijos 
• regos 
• skausmo 
• uoslės 

anapizė per sintezę 
Albertas Didysis (Albertus Magnus) 
aksonas  

• elektriniai potencialai  
aparatūra (hardware)  
aplinka  
archaeus  
Aristotelis  
Aš 
atmintis  

• asociatyvinė 
• chronologinė 
• genetinė  
• kompiuterio 
• nervinė  

atraktorius  
• Lorenso  

atsitiktinis  
• dydis 
• signalas 
• poveikis 

atspindėjimas  
atspindys  

• impulsinis  
audinys  
audiograma 
automatas  

• loginis  
• Noimano  
• Zadė (Zadeh)  

autosvyravimai  
 
 

B 
baitas (BYTE)  
bandymas (eksperimentas) 

• kontrolinis  
• planas  

baltasis triukšmas  
Benetas (Bennett) 
Beras (Baer) 
Beritašvili (Бериташвили) 
Bekešis (Bekesy) 
bifurkacija  
BIT (binary digit) 
biochemija  
bioelektra  
bioelektrinis potencialas  

• sklidimas  
• ramybės  
• veikimo  

biofizika  
• molekulinė  
• sistemų  
• fiziologinė  

bioinformacinės technologijos  
bioinformatika  
biokibernetika  
biomatematika 
biometrika 
biologija  
biologinė raida  
biomedicinos mokslai  
biosistema  
biotechnologija  

• bioinformacin 
bitas (BIT)  
blastula  
Bolcmanas (Boltzman)  
Bolcmano ir Šenono formulė  
branduolys 

• integravimo 196  
 
C 
Castis (Casti)  
chaosas  
chemija  
COOR 
 
D 
darbas  

• ekstensyvusis  
• intensyvusis  
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da Vinčis (da Vinci)  
dažnis 

• Naikvisto(Nyquist)  
dedukcija  
Dekartas (Descartes)  
dekodavimas  

• medis  
• valdymas  

dekoderis  
Demonas  
dėsnis  

• bandomasisi  
• eksponentinis  
• Gauzės  
• psichofizikos  
• sigmoidinis  
• Stivenso  
• Vėberio  
• Vėberio ir Fechnerio  

depoliarizacija 
dendritas 
detektorius 
determinantas  
dinaminė sistema  
diferencialinė lygtis  
difuzija  
dinaminis modelis  
diodinis netiesiškumas 
diskretizavimas  
dispersija 
diskriminantas  
ditas (DIT)  
dualizmas  
duomenys  
dvasia  
dvejopai (duališkai)  
Džeksonas (Jackson) 
 
E 
edukologija 

• konstruktyvioji 
efektorius  
eigenbehavior 
Ego 
eksperimenta (bandymas) 
ekranass  

• atkūrimo 
• sensorinis  

ektoderma  
elgesys  

• adaptyvusis  
• gyvūnų  

elektrochemija  

elektrofiziologija  
endoderma  
energija  

• apykaita  
• tvermės dėsnis  

energinė būsena  
entelehija  
entropija 

• fizikinė  
• informacinė  
• santykinė  

Ermito-Lagero transformacija 
etologija  
evoliucija  

• biologinė  
• cheminė  
• technologinė 
 

 
Ė 
Ėdingeris (Edinger) 
Ėšbis (Ashby)  
 
F 
faktas  
falsifikavimas  
fantazija  
fazinis energinis paviršius  
fazinis portretas  
fazinė erdvė  
fazinė plokštuma  
fazinė trojektorija  
Fechneris (Fechner)  
fenotipas  
Ferchiulst (Verhulst)  
filogenezė  
filtras 

• maksimumo 
• neuroninis 
• signalų 

Fiorsteris (Foerster) 
Fišeris (Fisher)  
fizika  

• Aristotelio  
• Galilėjaus  

fiziniai mokslai 
fiziologija  
formulė 

• Bolcmano  
• Šenono  

Frenologija 
Froidas (Freud) 
funkcija 
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• branduolio  
• Dagero (Dagger)  
• dekodavimo  
• jeigu (IF)  
• δ delta  
• Dirako  
• Eulerio  
• informacijos  
• kodavimo  
• Kroneckerio 
• kvaziortogonalinė  
• loginės sąlygos  (IF)  
• neapibrėžtumo  
• ortogonalioji  
• Pirso rodyklė  
• singuliarioji  
• slenkstinė 
• svorio  
• σ šuolio  
• Volšo (Walsh)  
• vienetinė  
• ypatingoji  

fuzzy  
• aibė 
• logika 
• neurotinklas  

 
G 
Gaboras (Gabor)  
Galis (Gall) 
Galenas (Galenus) 
Galvanis (Galvani) 
ganglijai  
gastrulė  
Gausas (Gauss)  
Gauzė (Гаузе)  

• dėsnis  
genas 
genomas  

• informacinis talpis  
• žmogaus  

genotipas  
Goldžis (Golgi) 
grandis  

• aktyvioji  
• pasyvioji 
• valdomoji  

grįžtamasisi ryšys  
gyvūno schema  
gumburas 
gyvybė  
gyvybinė jėga  

H 
Haleris (Haller)  
hardware  
Hartlainas (Hartline)  
Hartlejus (Hartley)  
harmonika  
Helmontas  
heterotrofas 
hideniniai ryšiai  
hiperpoliarizacija 
hipokampas 
hipotezė  
hologenezė  
homeostatas  

• Ėšbio  
Homo 
Hopfildas (Hopfield) 
hormonai  

• aktyvikliai  
• slopikliai  

Hubelis (Hubel)  
 
I 
IF  

• aritmetinis  
• loginis  

impulsais  
• nervinis 
• valdymo 
• veikimo 
• singuliarinis 

indukcija  
įėja (įėjimas) 
informatio 
informacija  

• abstrakčioji  
• entropija  
• Fišerio  
• fizikinė  
• fiziologinė 
• istorija  
• kibernetinė  
• kiekis  
• parametrinė  
• perteklius  
• santykinė  
• semantinė  
• srautas  
• struktūrinė  
• talpis  
• teorija 
• topologinė  
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• valdančioji  
• vienetai  
• žinios  

informacinis valdymas  
informatika 
integralas 

• kodavimo  
• sąsūkos  

intervalas  
• Naikvisto  

išėja (išėjimas) 
ištekliai  
įžvalga 
 
J 
Jd 
jėga  

• organizuojanti  
• organinė  
• valdanti  

jutimo organai  
• informacija  

 
K 
kabelio teorija  
Kachalas (Cajal)  
kanalas  

• energijos  
• medžiagų 
• ryšio  

Karsonas (Carson) 
kardauodegė (limulus)  
Kastleris (Quastler)   
kibernetika  
kibervitalizmas  
klasifikavimas 
kodas  

• genetinis  
• tripletinis  

kodo elementai  
simboliai  
padėtys (pozicijos)  

kodavimas 
kodavimas-dekodavimas  
kodinis medis  
koeficientas  

• ryšių  
Kohonenas (Kohonen) 
kompiuterija  
kompaktiškumo hipotezė 
konkurencija 
kolateralė 
konkurencinis slopinimas  

konstanta  
• Faradėjaus  
• Donano  
• idealiųjų dujų  

konstruktyvizmas  
kontrasto paryškinimas 
kooperacija  
koordinacija  
Kotelnikovas (Котельников)  

• teorema  
Kramerio metodas  
Kroneckerio funkcija 
kūnas 
Kūnas (Khun)  
Kupfmuller (Kupfmuler)  
kūryba  
kvaziholografija 
kvazineuronas 
 
L 
laidumas informacinis 
laikmena  
ląstelė 

• nervinė (neuronas) 
• Pačini 

Laplasas (Laplace)  
lateralinis slopinimas  
Leonaradas da Vinči (da Vinci) 
Lešli (Lashley) 
Limullus  
linija 

• atminties  
• ryšio  

logaritmus dualis 
logika  

• dvireikšmė 
• kategoriškoji  
• miglotojo(fuzzy)  
• sinkretinė 

logistinis dėsnis  
logistinė lygtis  
Lorente de Noas (Lorente de No)  
Lorensas (Lorenz)  
lyginimas  
lygtis 

• Hartlaino (Hartline)  
• Kotelnikovo 
• Šanono 

 
M 
Machas (Mach)  
Macho formulė  
McCullochas (McCulloch) 
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maksimumo filtras 
Maksvelas (Maxwell)  
Maksvelo Demonas  
mąstymas 
mašina  

•  
• Boltzmano 
• Turingo-Noimano  

matematika 
matrica  

• Adamaro (Hadamard)  
• grįžtamųjų ryšių  
• koeficientų  
• sąveikų  
• vienetinė  
• tiesioginių 

Maturana (Maturana) 
medžiaga  
miglotoji logika 
mintis  
Mitelštatas (Mittelstaed) 
modelis  

• difuzinis  
• Fišerio  
• konceptualus  
• matematinis  
• tikimybinis  
• trigonometrinis  

modeliavimas (modeling relations)  
modifikacija  
mokslo revoliucija  
mokslusis perceptronas 
mokytojas 
moliuskai 
metodas 
Morovico (Morowetz) schema  
morulė  
motoneuronas  
 
N 
Naikvistas (Nyquist)  
Naikvisto dažnis  
Naikvisto intervalas  
nariuotakojai 
natai (NAT)  
neapibrėžtumas  
neocortex 
neurofiltras 
neopozityvizmas  
nervinis tinklas 
neuro 
neurobiologija 
neurobiopsichologija 

neurochemija 
neuroinformatika  
neurokanalas  

• asociatyvusis 
• grįžtamųjų ryšių  
• nespecifinis 
• specifinis 

neurofiziologija 
neurokibernetika 
neurokompiuteris  

• ART 
• BRAIN 
• Godesbergo-Corpanter 
• Hopfildo  
• STATISTICA Neural Network 

neuromokslai 
neuromorfologija 
neuronas  

• adaptyvusisi 
• dinaminės savybės  
• interneuronas  
• funkcinė charakteristika  
• fomalinis 
• impulsų dažnių sudėtuvas  
• inertiškumas  
• grįžtamasis ryšys  
• krepšinis  
• mitralinis 
• N netiesiškumas  
• piramidinis  
• Purkinjė 
• reciprokinis  
• sąlyginė charakteristika  
• slenkstinė charakteristika  
• statistinis sudėtuvas  
• statinės savybės  
• stuburo 
• tikimybinis 
• žvaigždinis  

neuroposistemis 
neuronų sluoksnis (neurosluoksnis) 

• Furjė analizatorius 
• Furjė sintezatorius 
• grįžtamieji ryšiai  
• linijinis  
• sistemos  
• tiesioginiai ryšiai  
• tolydieji 
• vienmatis  

neuronų tinklas (neurotinklas) 
• adaptyvus  
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• diferencijuojantis 
• Elmaro 
• integruojantis 
• grįžtamojo mokymo 
• Hopfildo 
• Kohoneno 
• maksimumo filtras 
• mokslusis  
• tiesioginių ryšių 
• tolydusis 
• Tiuringo  
• Žordano 

neuronų pora  
• reciprokinė  

neuropatologija 
neurooperatoriai  

• aritmetinės sąlygos 
• loginės sąlygos 
• maksimumo 
• minimumo 
• modulio 
• netapatumo 
• tapatumo 

neuropsichologija 
neurosignalai 
neurostruktūros 

• asociatyvinės 
• nespecifinės 
• specifiniės 
• vegetacinės 

neurosluoksnis 
neurotinklas 
neurotransformatoriai 
neurulė  
Noimanas (Neumann)  
noosfera  
 
O 
Oileris  

• formulė  
omatidė 
ontogenezė  
operacija 

• aritmetinė  
• loginė  
• sąlyginė  

operatorius 
• Laplaso  
• Furjė 

organas  
• afektorius 
• efektorius 

• jutimo  
• valdymo 
• valdantysis 
• vykdantysis 

organinis  
organizmas  

• daugialąstis  
• hierarchinė sistema  

organizuota sistema 
organizuotas  
ortogonalinė transformacija 
 
P 
padarinys  
padėtis (pozicija) 
Paracelsas  
paradigma  
Pavlovas (Павлов) 
perceptronas  

• mokslusis 
• ketursluoksnis 
• Rozenblato  
• su grįžtamais ryšiais 
• trisluoksnis 

pikselis  
Pirso (Pears) rodyklė  
Pitsas (Pitts)  
Platonas  
pojūtis  

• klausa  
• lytėjimas  
• rega  
• skausmo  
• skonis  
• subjektyvusis  
• šalčio  
• šilumos  
• uoslė  

Poliakovas (Поляков) 
Poperis (Popper) 
populiacija  
posistemis  

• dinaminis  
• informacinis  
• metabolinis  
• nervų  
• valdantysis  
• valdomasis  

poveikis  
potencialas 

• ramybės 
• slenkstinis 
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• veikimo 
poveikis  
pozityvizmas  
programinė įranga (software)  
programa - projektas 

• genetinė  
• nervinė 

priežastis  
procedūra  

• kodavimas 
• dekodavimas  
• valdymas 

psyche 
psichofizika  
psichinė jėga  
psichobiologija 
psichologija 
psichofarmakologija 
psichofiziologija 
psichiatrija 
psichokibernetika 
psicholingvistika 
psichopatologija 
 
R 
raida  
ragai (stuburo smegenų)  

• priekiniai 3 
• užpakaliniai  

Ranvjė sąsmauka  
raumuo  

• atlenkiamasis  
• darbas  
• sulenkiamasis  
• valdymas  
• verpstė  

reakcija  
receptorius 
refleksas (reflection), 

• nesąlyginis  
• sąlyginis  

reguliatorius  
• astatinis  
• kibernetinis 
• statinis 

reguliavimas  
• optimalus  

retikulinė formacija 
Rosenas (Rosen)  
Rosenblatas (Rosenblatt)  
ryšiai 

• hideniniai  
• kintamieji  

• paslėptieji 
ryšio linija  
ryšio kanalas 
 
S 
sąsūka  

• integralinė transformcija  
• kodavimas ir dekodavimas  

sąveikų matrica  
sąmonės 
sąvoka 
Sečenovas (Сеченов) 
Seinovskis (Sejnowski) 
semantika  
sensus communis 
signalas  

• atspindėtas  
• įėjos  
• išėjos  
• harmoninis  
• poveikio  
• singuliarinis 
• valdymo  

siela  
simbiozė  
singuliarinis signalas  
sistema  

• adaptyvioji  
• anticipacinė  
• atviroji  
• autopoetinė (autopoietics)   
• chaoso (chaotics)  
• daugiakomponentė  
• dinaminė  
• gyvoji  
• gaminimosi (self-production)  
• kibernetinė  
• formali  
• termodinaminė  
• uždaroji 
• izoliuotoji  
• organizuota  
• prognozuojanti  
• save referuojanti (self-refering)  
• savitvarkė (self-organizing)  
• sekimo  
• servosistema  
• sudėtinga (complex)  
• valdanti  
• valdoma  

siurblys Na/K 
skaidula  



213 

• ekstrafuzinė  
• intrafuzinė  

slopinimas  
• sinaptinis  

slopinimo svoris 
smegenys  

• pailgosios 
• stuburo 
• tarpinės 
• vidurinės 
• žievė (neocortex)  

smegenų funkcijos  
• limbinė 
• raumenų valdymo 
• sensorinės 
• žievės 

Sniadeckis  
Spenceris (Spencer) 
software  
srautas  

• energijos 
• informacijos 
• medžiagų  

stabilizavimas  
Super Ego 
stacionarioji būsena  
standartinis  
Stivensas (Stevens)  
Stivenso dėsnis  
sudėtuvas (sumatorius) 
svyravimai  

• savaiminiai  
• sukeltieji 

Szilardas (Szilard) 
 
Š 
šaknys  

• kompleksinės  
• menamos  
• realios  

Šanonas  (Shannon) 
• teorema  

Šenono informacijos teorija  
Šenono kodavimo ir dekodavimo kanalas 
Šardenas (Shardin)  
šiluma  
šmėkla 
šoninis (lateralinis)slopinimas  
Školnik-Jaros (Школьник-Яррос) 
:Špuriheimas (Spuriszheim) 
Švemleris (Shwemmler)  
 
 

T 
talpis (informacijos)  
tarsi- (kvazi-) 
tarša 
technologija  

• bioinformacinė  
• informacinė 

teorema 
• Kotelnikovo  
• Šenono  

teorija  
• aibių 
• informacijos  
• kabelio  
• Noimano  
• signalų  
• sistemų 
• Zadė  

terminatoriai  
termodinamika  

• pirmasis dėsnis  
• antrasis dėsnis  

Teiloro ir Makloreno eilutė  
tikslas  

• veiklos  
tikslingas funkcionavimas  
T-O-T-E 
transformacija 

• Adamaro (Hadamard) atvirkštinė  
• integralinė  
• Ermito (Hermite)  
• Frenelio (Freshnel)  
• Furjė  
• Hevisaido  
• Lagero  
• Laplaso  
• netiesinė 
• ortogonalinės  
• tiesinė 
• Volšo (Walsh)  

Turingas (Turing)  
Turingo mašina 
Turingo neurotinklai 
 
U 
Uaitas (White)  
uždarasis kodavimas ir dekodavimas  
 
V 
vaizdinys 
valdymas  

• informacija  
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• instrukcinis  
• hormonais  
• komandinis  

valdymo būdai  
• grįžtamąja informacija  
• kombinuotai 
• mišria informacija  
• nerviniais tinklais  
• tiesiogiai  

valdymo sistemos  
Vėberis (Weber)  
Vėberio ir Fechnerio dėsnis  
vegetacinė neurostruktūra  

• parasimpatinė  
• simpatinė  

veiksmas 
vektorius  
verifikavimas 
Vezalijus (Vesalius) 
virsmai  

• energijos  
• medžiagų  

Virchovas (Virchov) 
virtualus  
viskas arba nieko  
Vis Vitalis  
visuomenė  

• informacinė  
• kūrybinė 
• žinių 

vitalizmas  
• kibernetinis 

vyksmas  
• bioinformacinis  
• biotechnologinis  
• energijos  
• medžiagos 
• tikslingas  

Vyneris (Wiener) 
Vyzelis (Wiesel)  
 
Y 
Yčas  
ypatingoji (singuliarioji)  

• funkcija 
• signalas 

 
Z 
Zadė (Zadeh)  
Zavarzinas (Заварзин) 
 
 

Ž 
židinys  
žinios  
žinojimas 

 


