
““MMUULLTTII--MMOODD””  

  

AA  PPCC  BBaasseedd  SSooffttwwaarree  SSyysstteemm  ffoorr  CCoonnttrroolllliinngg  aann  

AArrttiiffiicciiaall  BBrraaiinn  CCoonnttaaiinniinngg  1100,,000000  EEvvoollvveedd  

NNeeuurraall  NNeett  MMoodduulleess  

  
HHuuggoo  ddee  GGAARRIISS1,2    TThhaayynnee  BBAATTTTYY1  

  
1  BBrraaiinn  BBuuiillddeerr  GGrroouupp,,  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  DDeepptt..,,  

2  ((TThheeoorreettiiccaall))  PPhhyyssiiccss  DDeepptt..,,  

UUttaahh  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  LLooggaann,,  UUttaahh,,  8844332222,,  UUSSAA..  

tteell..  ++11  443355  779977  00995599,,  ddeeggaarriiss@@ccss..uussuu..eedduu,,  ttssbbaattttyy@@cccc..uussuu..eedduu  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss  
  

  
AAbbssttrraacctt  

  

TThhiiss  ppaappeerr  pprrooppoosseess  iinniittiiaall  ddeessiiggnn  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  aa  

PPCC  bbaasseedd  ssooffttwwaarree  ssyysstteemm  tthhaatt  wwiillll  ccoonnttrrooll  tthhee  iinntteerr--

ccoonnnneeccttiivviittyy  aanndd  nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg  ooff  aann  aarrttiiffiicciiaall  

bbrraaiinn  ccoonnssiissttiinngg  ooff  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ((ee..gg..  1100,,000000ss))  ooff  

eevvoollvveedd  nneeuurraall  nneett  mmoodduulleess..      

  

  

11..        IInnttrroodduuccttiioonn  
  

OOnnee  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  rreesseeaarrcchh  ggooaallss  ooff  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr,,  

iiss  ttoo  bbuuiilldd  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss,,  ii..ee..  ttoo  eevvoollvvee  1100,,000000ss  ooff  

nneeuurraall  nneett  cciirrccuuiitt  mmoodduulleess,,  eeaacchh  wwiitthh  iittss  oowwnn  

ffuunnccttiioonn,,  ttoo  iinntteerrccoonnnneecctt  tthheemm  iinnttoo  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  

aarrcchhiitteeccttuurreess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddeessiiggnnss  ooff  hhuummaann  BBAAss  

((bbrraaiinn  aarrcchhiitteeccttss)),,  aanndd  tthheenn  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  nneeuurraall  

ssiiggnnaalliinngg  ooff  tthhee  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  iinn  rreeaall  ttiimmee,,  ttoo  ccoonnttrrooll  

aauuttoonnoommoouuss  rroobboottss  aanndd  ootthheerr  ssyysstteemmss..    

  

TThhiiss  bbrrooaadd  vviissiioonn  ccoovveerrss  sseevveerraall  ppoossssiibbllee  aapppprrooaacchheess..  

OOnnee  ccaann  eevvoollvvee  tthhee  nneeuurraall  nneett  mmoodduulleess  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  

iinn  hhaarrddwwaarree,,  aatt  hhaarrddwwaarree  ssppeeeeddss,,  oorr  iinn  ssooffttwwaarree..  TThhee  

llaatttteerr  iiss  cceerrttaaiinnllyy  ddooaabbllee,,  bbuutt  tthhee  bboottttlleenneecckk  iiss  tthhee  

vveerryy  ssllooww  ssppeeeedd  wwiitthh  wwhhiicchh  nneeuurraall  nneettss  eevvoollvvee  iinn  

ssooffttwwaarree,,  ttyyppiiccaallllyy,,  mmaannyy  hhoouurrss  ttoo  sseevveerraall  ddaayyss  ppeerr  

mmoodduullee..    

  

AAnnootthheerr  aapppprrooaacchh,,  ssttiillll  uussiinngg  ssooffttwwaarree,,  iiss  ttoo  

aacccceelleerraattee  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ssppeeeedd  bbyy  uussiinngg  aa  mmoorree  

iinntteelllliiggeenntt,,  mmaacchhiinnee  lleeaarrnniinngg  bbaasseedd  aapppprrooaacchh  ttoo  

eevvoolluuttiioonnaarryy  ccoommppuuttaattiioonn,,  ee..gg..  MMiicchhaallsskkii’’ss  LLEEMM  

aallggoorriitthhmm  [[MMiicchhaallsskkii  22000000]],,  wwhhiicchh  tthhrroowwss  oouutt  tthhee  uussee  

ooff  bblliinndd  ggeenneettiicc  ooppeerraattoorrss  ssuucchh  aass  mmuuttaattiioonn  aanndd  

ccrroossssoovveerr  aanndd  iinnsstteeaadd  ggeenneerraatteess  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  rruulleess  

dduurriinngg  eeaacchh  ggeenneerraattiioonn  ooff  aa  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm,,  tthhaatt  

mmaattcchh  tthhee  ssuuppeerriioorr  ffiittnneessss  cchhrroommoossoommeess,,  aanndd  ddoonn’’tt  

mmaattcchh  tthhee  iinnffeerriioorr  oonneess..  TThhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  rruullee  iiss  tthheenn  

uusseedd  ttoo  iinnssttaannttiiaattee  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn,,  bbyy  rraannddoommllyy  

bbiitt  fflliippppiinngg  tthhee  ““ddoonn’’tt  ccaarree””  bbiitt  ppoossiittiioonnss  iinn  tthhee  rruullee..  

FFoorr  ssuucchh  pprroobblleemmss  aass  mmaatthheemmaattiiccaall  ooppttiimmiizzaattiioonn,,  

LLEEMM  ccaann  ssppeeeedd  tthhiinnggss  uupp  tthhoouussaannddss  ooff  ttiimmeess,,  bbuutt  ffoorr  

eevvoollvviinngg  bbiitt  ssttrriinnggss  ffoorr  nneeuurraall  nneett  eevvoolluuttiioonn,,  wwiitthh  bbiitt  

ssttrriinngg  cchhrroommoossoommeess  sseevveerraall  tthhoouussaannddss  ooff  bbiittss  lloonngg,,  

LLEEMM  ddooeessnn’’tt  sseeeemm  ttoo  hheellpp  ((aalltthhoouugghh  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  

aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhiiss  pprroobblleemm  ccoonnttiinnuueess))..    

  

TThhiiss  lleeaavveess  tthhee  hhaarrddwwaarree  aapppprrooaacchh  ttoo  nneeuurraall  nneett  

eevvoolluuttiioonn..  TThhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr  wwaass  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  ““CCBBMM””,,  aa  ssppeecciiaalliizzeedd  ppiieeccee  ooff  

eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree  ttoo  eevvoollvvee  33DD  cceelllluullaarr  aauuttoommaattaa  

bbaasseedd  nneeuurraall  nneett  mmoodduulleess  iinn  aa  ffeeww  sseeccoonnddss  eeaacchh  [[ddee  

GGaarriiss  22000022]]..  TThheessee  CCBBMMss  wweerree  $$00..55MM  eeaacchh..  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthhee  ddoott..ccoomm  ccrraasshh  ccaauusseedd  tthhee  

pprreemmaattuurree  eenndd  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheessee  mmaacchhiinneess,,  

ffoorrcciinngg  tthhee  aauutthhoorr  ttoo  ttrryy  aa  ddiiffffeerreenntt  aapppprrooaacchh,,  wwhhiicchh  

iiss  nnooww  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  

  

AA  yyeeaarr  oorr  ssoo  aaggoo,,  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr  aasskkeedd  oonnee  ooff  hhiiss  

RRAAss  ((rreesseeaarrcchh  aassssiissttaannttss))  ttoo  ppeerrffoorrmm  aann  eexxppeerriimmeenntt,,  

wwhhiicchh  wwaass  ttoo  sseeee,,  uussiinngg  aann  oorrddiinnaarryy  PPCC,,  jjuusstt  hhooww  

mmaannyy  ((iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  ddiissccoonnnneecctteedd))  eevvoollvveedd  nneeuurraall  

nneettss  NN,,  wwiitthh  aabboouutt  2200  nneeuurroonnss  eeaacchh,,  ccoouulldd  hhaavvee  tthheeiirr  

nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg  rruunn  bbyy  tthhee  PPCC,,  ssuucchh  tthhaatt  tthhee  oouuttppuuttss  

ooff  eeaacchh  nneeuurroonn  wwoouulldd  ffiirree  aatt  aa  ffrreeqquueennccyy  ooff  aatt  lleeaasstt  
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2255  HHzz,,  ii..ee..  ssuuffffiicciieennttllyy  ffaasstt  ttoo  ccoonnttrrooll  mmeecchhaanniiccaall  

ssyysstteemmss  iinn  rreeaall  ttiimmee..  TThhee  aannsswweerr  ((oonn  aa  PPeennttiiuumm  IIIIII))  

wwaass  ssuurrpprriissiinngg,,  nnaammeellyy  4400,,000000..  TThhiiss  mmeeaanntt  tthhaatt  iiff  iitt  

wweerree  ppoossssiibbllee  ttoo  eevvoollvvee  nneeuurraall  nneett  ((NNNN))  mmoodduulleess  

ssuuffffiicciieennttllyy  qquuiicckkllyy,,  ii..ee..  aatt  hhaarrddwwaarree  ssppeeeeddss,,  tthheenn  tthhee  

rreessuullttiinngg  eevvoollvveedd  mmoodduulleess  ((ii..ee..  tthheeiirr  wweeiigghhttss  aanndd  

aarrcchhiitteeccttuurreess,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  NNNN  mmooddeell  uusseedd))  

ccoouulldd  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  iinnttoo  tthhee  RRAAMM  ooff  aa  PPCC,,  

iinntteerrccoonnnneecctteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aarrcchhiitteeccttuurreess  ooff  

hhuummaann  BBAAss  ((bbrraaiinn  aarrcchhiitteeccttss))  aanndd  tthhee  nneeuurraall  

ssiiggnnaalliinngg  ooff  tthhee  wwhhoollee  bbrraaiinn  bbee  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  PPCC  iinn  

rreeaall  ttiimmee..  TThhiiss  vviissiioonn  sseeeemmss  eexxcciittiinngg  aanndd  ddooaabbllee  iinn  

tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree..  

  

OOff  ccoouurrssee,,  bbeeffoorree  tthhee  eevvoollvveedd  mmoodduulleess  ccaann  bbee  

ddoowwnnllooaaddeedd  iinnttoo  tthhee  PPCC’’ss  RRAAMM,,  tthheeyy  ffiirrsstt  hhaavvee  ttoo  bbee  

eevvoollvveedd..  TThhee  aauutthhoorrss  aarree  nnooww  aaccttiivveellyy  sseeeekkiinngg  

ffuunnddiinngg  ffoorr  aa  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt  ttoo  ddeessiiggnn  aanndd  bbuuiilldd  aa  

PPCC  pplluuggggaabbllee  bbooaarrdd  tthhaatt  wwoouulldd  eevvoollvvee  nneeuurraall  nneett  

mmoodduulleess  aatt  hhaarrddwwaarree  ssppeeeeddss,,  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  iillll  ffaatteedd  

CCBBMM..  WWiitthh  mmooddeerrnn  pprrooggrraammmmaabbllee  cchhiippss,,  tthhiiss  sshhoouulldd  

bbee  ddooaabbllee,,  aanndd  ppeerrhhaappss  ccoosstt  aass  llooww  aa  sseevveerraall  hhuunnddrreedd  

ddoollllaarrss..  UUnniivveerrssiittiieess  ccoouulldd  tthheenn  bbuuyy  tthheeiirr  oowwnn  bbooaarrdd  

aatt  rreeaassoonnaabbllee  ccoosstt  aanndd  bbeeggiinn  ttoo  bbuuiilldd  tthheeiirr  oowwnn  

aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss..  

  

AAssssuummiinngg  nnooww  tthhaatt  ssuucchh  aa  pplluugg  iinn  bbooaarrdd  ooff  eevvoollvvaabbllee  

hhaarrddwwaarree  eexxiissttss  ttoo  eevvoollvvee  iinnddiivviidduuaall  nneeuurraall  nneett  

mmoodduulleess  aatt  eelleeccttrroonniicc  ssppeeeeddss  ((ii..ee..  iinn  sseeccoonnddss  eeaacchh)),,  

tthhee  qquueessttiioonn  tthheenn  aarriisseess  aass  ttoo  hhooww  aa  mmuullttii--mmoodduullee  

aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  ccoouulldd  bbee  iinntteerrccoonnnneecctteedd  aanndd  wwhhoossee  

nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg  ccoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinnssiiddee  tthhee  PPCC..    

  

TThhiiss  ppaappeerr  bbeeggiinnss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  mmaannyy  ddeessiiggnn  iissssuueess  

tthhaatt  ssuucchh  aa  PPCC  bbaasseedd  ssooffttwwaarree  ssyysstteemm  ((““MMuullttii--MMoodd””))  

tthhaatt  iiss  uusseedd  ttoo  ccoonnttrrooll  aa  mmuullttii--mmoodduullee  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn,,  

sshhoouulldd  ffaaccee..  

  

TThhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

sseeccttiioonnss..  SSeeccttiioonn  22  iinnttrroodduucceess  ssoommee  bbaassiicc  

ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  aa  MMuullttii--MMoodd  SSooffttwwaarree  SSyysstteemm..    

SSeeccttiioonn  33  wwiillll  ddeessccrriibbee  aann  aalltteerrnnaattiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ttoo  tthhaatt  iinn  sseeccttiioonn  22..    SSeeccttiioonn  44  ggiivveess  mmoorree  ddeettaaiilleedd  

iiddeeaass  oonn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  iinn  

sseeccttiioonn  22..  SSeeccttiioonn  55  ddeessccrriibbeess  aa  ttiimmiinngg  eexxppeerriimmeenntt  

uussiinngg  eevvoollvveedd  mmuullttii--mmoodduulleess  tthhaatt  wwee  ccooddeedd  uupp  aanndd  

rraann..  SSeeccttiioonn  66  ddeessccrriibbeess  aanndd  iinntteerrpprreettss  tthhee  rreessuullttss  ooff  

tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt..  SSeeccttiioonn  77  ssuummmmaarriizzeess  aanndd  

ssppeeccuullaatteess..  

  

  

  

  

22..      SSppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  ““MMuullttii--MMoodd””  
  

aa))      AA  CCAADD  DDeessiiggnn  TTooooll  
  

HHuummaann  BBAAss  ((bbrraaiinn  aarrcchhiitteeccttss))  nneeeedd  aa  ssooffttwwaarree  bbaasseedd  

CCAADD  ((CCoommppuutteerr  AAiiddeedd  DDeessiiggnn))  ttooooll  wwiitthh  wwhhiicchh  ttoo  

iinnppuutt  tthheeiirr  mmuullttii--mmoodduullee  NNNN  ddeessiiggnnss,,  ssppeecciiffyyiinngg  ffoorr  

eexxaammppllee  tthhaatt  tthhee  oouuttppuutt  nneeuurraall  ssiiggnnaall  ooff  tthhee  113355tthh  

mmoodduullee  MM113355,,  bbeeccoommeess  tthhee  33rrdd  iinnppuutt  ssiiggnnaall  ooff  

mmoodduullee  MM226677..  BBAAss  ccaann  uussee  tthhee  CCAADD  ssyysstteemm  ttoo  hheellpp  

iinn  tthheeiirr  tthhiinnkkiinngg  aass  ttoo  wwhhiicchh  mmoodduulleess,,  wwiitthh  wwhhaatt  

ffuunnccttiioonnaalliittyy,,  nneeeedd  ttoo  bbee  eevvoollvveedd  aanndd  aaddddeedd  ttoo  tthhee  

ggeenneerraall  aarrcchhiitteeccttuurree..  SSoo  wwee  hhaavvee  aa  bbiitt  ooff  aa  ““cchhiicckkeenn  

aanndd  tthhee  eegggg””  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  BBAA  uusseess  tthhee  CCAADD  ttoo  

ssppeecciiffyy  tthhee  iinntteerrccoonnnneeccttiivviittyy  ooff  tthhee  mmuullttii--mmoodduullee  

aarrcchhiitteeccttuurree,,  aanndd  uusseess  tthhee  aarrcchhiitteeccttuurree  ttoo  hheellpp  

mmoottiivvaattee  wwhhiicchh  mmoodduulleess  nneeeedd  ssttiillll  ttoo  bbee  eevvoollvveedd..  TThhee  

BBAAss  nneeeedd  ttoo  ddoowwnnllooaadd  tthhee  eevvoollvveedd  wweeiigghhttss  eettcc  ooff  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  mmoodduullee  iinnttoo  MMuullttii--MMoodd,,  aanndd  ssppeecciiffyy  tthhee  

iinntteerrccoonnnneeccttiivviittyy..  EEaacchh  mmoodduullee  iiss  ggiivveenn  aa  uunniiqquuee  

iinntteeggeerr  iiddeennttiiffiieerr,,  aass  wweellll  aass  nnaammeess  ffoorr  iittss  eexxtteerrnnaall  

iinnppuuttss  aanndd  iittss  eexxtteerrnnaall  oouuttppuutt((ss)),,  ee..gg..  tthhee  22nndd  eexxtteerrnnaall  

iinnppuutt  ttoo  tthhee  335544tthh  mmoodduullee  mmiigghhtt  bbee  llaabbeelleedd  MM335544--iinn22..  

IIttss  ssiinnggllee  oouuttppuutt  mmiigghhtt  bbee  llaabbeelleedd  MM335544--oouutt11..  TToo  

ccoonnnneecctt  aann  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ooff  oonnee  mmoodduullee  wwiitthh  tthhee  iinnppuutt  

ssiiggnnaall  ooff  aannootthheerr  mmoodduullee,,  uussee  aa  ccoonnnneeccttiioonn  ssttaatteemmeenntt,,  

ssuucchh  aass  MM225599--oouutt11  ==>>  MM334466--iinn22..  

  

SSuucchh  ssttaatteemmeennttss  aarree  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  ssoouunndd  lliikkee  iinnssttaanncceess  

ooff  aa  ffoorrmmaall  ccoommppuutteerr  llaanngguuaaggee,,  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  

ccoommppiilleedd  eettcc..  AAss  MMuullttii--MMoodd  ssooffttwwaarree  ddeevveellooppss,,  ssuucchh  

aa  ppoossssiibbiilliittyy  bbeeccoommeess  qquuiittee  ppllaauussiibbllee..  WWee  ccoouulldd  

aannttiicciippaattee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmuullttii--mmoodduullee  

ddeessccrriippttiioonn  llaanngguuaaggeess  ((MMMMDDLLss))  aannaallooggoouuss  ttoo  

hhaarrddwwaarree  ddeessccrriippttiioonn  llaanngguuaaggeess  ((HHDDLLss))  ttoo  ddeessccrriibbee  aa  

mmuullttii--mmoodduullaarr  cciirrccuuiitt..  

  

  

bb))    EExxtteerrnnaall  IInnppuutt  FFiilleess  
  

AA  nneeuurraall  nneett  mmuullttii--mmoodduullee  cciirrccuuiitt  iiss  nnoott  ooff  mmuucchh  uussee  

uunnlleessss  iitt  ccaann  bbee  sseenntt  iinnppuutt  ssiiggnnaallss  ffrroomm  tthhee  eexxtteerrnnaall  

wwoorrlldd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  iimmaaggiinnee  aa  ccaammeerraa  sseennddiinngg  

ppiixxeelleedd  lliigghhtt  iinntteennssiittyy  ddaattaa  ttoo  tthhee  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  aatt  aa  

ggiivveenn  ssaammpplliinngg  rraattee  tthhaatt  iiss  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  

ssiiggnnaalliinngg  ssppeeeedd  ooff  tthhee  MMuullttii--MMoodd  ssooffttwwaarree..  EEaacchh  

ppiixxeell  ssiiggnnaall  nneeeeddss  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  iinnppuutt  ooff  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  mmoodduullee..  SSuucchh  aa  ppiixxeell  ttoo  mmoodduullee  mmaappppiinngg  

oorr  ccoonnnneeccttiioonn  ccaann  bbee  ssppeecciiffiieedd  aass  PPiixx3377--5588  ==>>  MM229955--

iinn22,,  ii..ee..  tthhee  ppiixxeell  vvaalluuee  aatt  ccoooorrddiinnaatteess  ((3377,,5588))  ooff  tthhee  

ppiixxeell  ggrriidd  aarree  sseenntt  ttoo  tthhee  22nndd  iinnppuutt  ooff  mmoodduullee  nnuummbbeerr  

229955..  

  

AAtt  eeaacchh  cclloocckk  ttiicckk  ((aassssuummiinngg  tthhee  mmuullttii--mmoodduullaarr  NNNN  

ssyysstteemm  iiss  ssyynncchhrroonnoouuss))  tthhiiss  ppiixxeell  iinnppuutt  ddaattuumm  wwoouulldd  

nneeeedd  ttoo  bbee  ssttoorreedd  iinn  aann  iinnppuutt  bbuuffffeerr  ffoorr  llaatteerr  



pprroocceessssiinngg,,  oorr  ccoouulldd  bbee  pprroocceesssseedd  iinn  rreeaall  ttiimmee,,  

ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssyysstteemm..    

  

  

cc))      OOuuttppuutt  FFiilleess    
  

SSiimmiillaarrllyy,,  tthhoossee  mmoodduulleess  wwhhoossee  oouuttppuuttss  aarree  

ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  oouuttppuuttss  ooff  tthhee  mmuullttii--mmoodduullee  

nneettwwoorrkk  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  tthheeiirr  oouuttppuutt  vvaalluueess  ssttoorreedd  ((oorr  

sseenntt  ttoo  eeffffeeccttoorrss  ffoorr  rreeaall  ttiimmee  ccoonnttrrooll,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  

tthhee  ssyysstteemm))..  EEaacchh  ssuucchh  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  nneeeeddss  ttoo  bbee  sseenntt  

ttoo  aa  bbuuffffeerr  wwiitthh  aa  uunniiqquuee  iiddeennttiiffiieerr,,  ee..gg..  MM773311--

oouutt11==>>bbuuffffeerr2244..  

  

  

dd))      WWeeiigghhtt  TTaabblleess  
  

AAss  eeaacchh  mmoodduullee  iiss  eevvoollvveedd  ((eeiitthheerr  iinn  ssooffttwwaarree,,  oorr  iinn  

tthhee  pprrooppoosseedd  eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree  PPCC  pplluugg--iinn  bbooaarrdd))  

tthhee  eevvoollvveedd  wweeiigghhttss  nneeeedd  ttoo  bbee  ffeedd  iinnttoo  wweeiigghhtt  ttaabblleess,,  

ssoo  tthhaatt  tthhee  MMuullttii--MMoodd  ssooffttwwaarree  ccaann  uussee  tthheemm  ttoo  

ppeerrffoorrmm  tthhee  nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg..  TThhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  

vvaalluueess  ooff  aa  ggiivveenn  mmoodduullee  ddeeppeenndd  nnoott  oonnllyy  uuppoonn  iittss  

eexxtteerrnnaall  iinnppuutt  ssiiggnnaallss  bbuutt  iittss  wweeiigghhttss..  EEaacchh  mmoodduullee  

wwiillll  hhaavvee  iittss  oowwnn  wweeiigghhtt  ttaabbllee,,  wwiitthh  iittss  oowwnn  uunniiqquuee  

iiddeennttiiffiieerr,,  ee..gg..  MMWW334422..  

  

  

ee))      IInntteerrnnaall  SSiiggnnaall  BBuuffffeerrss  
  

EEaacchh  mmoodduullee  nneeeeddss  aa  bbuuffffeerr  ttoo  ssttoorree  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  

ooff  eeaacchh  nneeuurroonn  iinn  tthhee  mmoodduullee  aatt  aa  ggiivveenn  cclloocckk  ttiicckk..  AAtt  

tthhee  nneexxtt  cclloocckk  ttiicckk,,  tthheessee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  vvaalluueess  bbeeccoommee  

tthhee  iinnppuutt  ssiiggnnaall  vvaalluueess  ffoorr  tthhee  nneeuurroonnss  ooff  tthhee  mmoodduullee..  

IIff  tthhee  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  uusseedd  iiss  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd  ffoorr  

eexxaammppllee,,  tthheenn  eeaacchh  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  iiss  sseenntt  ttoo  aallll  tthhee  

nneeuurroonnss  aass  iinnppuutt  ssiiggnnaallss..  TToo  ccaallccuullaattee  tthhee  oouuttppuutt  

vvaalluuee  ooff  aa  nneeuurroonn  aatt  aa  ggiivveenn  cclloocckk  ttiicckk,,  iittss  eexxtteerrnnaall  

iinnppuutt  nneeeeddss  ttoo  bbee  kknnoowwnn..  TThhiiss  vvaalluuee  ccaann  bbee  llooookkeedd  uupp  

ffrroomm  tthhee  iinntteerr--mmoodduullaarr  ccoonnnneeccttiioonn  lliissttss  aass  ddeessccrriibbeedd  

iinn  ssuubbsseeccttiioonn  aa)),,  ee..gg..  MM225599--oouutt11  ==>>  MM334466--iinn22..  

HHoowweevveerr  tthhiiss  ccaann  oonnllyy  wwoorrkk,,  iiff  oonnee  kknnoowwss  wwhhiicchh  

nneeuurroonn((ss))  ooff  aa  mmoodduullee  pprroovviiddee((ss))  tthhee  eexxtteerrnnaall  

oouuttppuutt((ss))  aanndd  wwhhiicchh  nneeuurroonnss  ooff  aa  mmoodduullee  rreecceeiivvee  

eexxtteerrnnaall  iinnppuuttss  ffrroomm  eeiitthheerr  tthhee  eexxtteerrnnaall  wwoorrlldd  oorr  ffrroomm  

ootthheerr  mmoodduulleess..  TToo  ssppeecciiffyy  tthheessee,,  aannootthheerr  sseett  ooff  ttaabblleess  

aarree  nneeeeddeedd..  

  

  

ff))      IInnttrraammoodduullaarr  TTaabblleess  
  

AAss  mmeennttiioonneedd  iinn  ee)),,  ttaabblleess  lliissttiinngg  tthhee  mmaappppiinngg  

bbeettwweeeenn  aann  eexxtteerrnnaall  iinnppuutt  nnuummbbeerr  aanndd  tthhee  nneeuurroonn  

nnuummbbeerr  wwiitthhiinn  tthhee  mmoodduullee  aarree  nneeeeddeedd..  AA  ssiimmiillaarr  nneeeedd  

eexxiissttss  ffoorr  aa  ttaabbllee  mmaappppiinngg  tthhee  oouuttppuutt  nnuummbbeerr  ooff  aa  

mmoodduullee  aanndd  tthhee  nneeuurroonn  nnuummbbeerr  wwiitthhiinn  tthhee  mmoodduullee  

tthhaatt  pprroovviiddeess  tthhaatt  oouuttppuutt..  

  

33..  AAlltteerrnnaattiivvee  SSppeecciiffiiccaattiioonn  ––  MMeesshh  

  
AAnn  aalltteerrnnaattiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  aa  ssoo--ccaalllleedd  MMeesshh  

sscchheemmee  ––  aa  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd  nneettwwoorrkk  ooff  mmoodduulleess..    

TThhiiss  iiss  aa  ssiimmpplliiffiieedd  mmooddeell  wwhhoossee  bbaassiiss  rreessttss  uuppoonn  tthhee  

iiddeeaa  tthhaatt  aa  mmoodduullee  ccaann  bbee  vviieewweedd  aass  aa  llaarrggee  nneeuurroonn..    

TThhaatt  iiss,,  eeaacchh  mmoodduullee  wwiillll  rreecceeiivvee  iinnppuuttss  ffrroomm  eevveerryy  

ootthheerr  mmoodduullee,,  iinncclluuddiinngg  iittsseellff,,  wwhhoossee  iinnppuuttss  aarree  

wweeiigghhtteedd,,  ppaasssseedd  tthhrroouugghh  aa  ssiiggmmaa  ffuunnccttiioonn,,  aanndd  

aaddddeedd  ttoo  aann  eexxtteerrnnaall  iinnppuutt,,  jjuusstt  aass  iinn  aa  nneeuurroonn..    OOnnccee  

tthhaatt  rreessuulltt  iiss  ppaasssseedd  tthhrroouugghh  aa  ssiiggmmooiidd  ffuunnccttiioonn,,  tthhee  

rreettuurrnneedd  vvaalluuee  ccaann  bbee  vviieewweedd  aass  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  

mmoodduullee..  HHoowweevveerr,,  ssiinnccee  tthhee  mmoodduullee  iiss  oonnllyy  aa  

ccoolllleeccttiioonn  ooff  nneeuurroonnss,,  iitt  ddooeess  hhaavvee  tthhee  iinnttrriinnssiicc  aabbiilliittyy  

ttoo  hhoolldd  aa  vvaalluuee..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  vvaalluuee  rreettuurrnneedd  ffrroomm  

tthhee  ssiiggmmooiidd  ffuunnccttiioonn  iiss  vviieewweedd  aass  tthhee  eexxtteerrnnaall  iinnppuutt  

ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  nneeuurroonnss  wwiitthhiinn  tthhee  mmoodduullee..    DDuurriinngg  

tthhee  nneexxtt  iitteerraattiioonn,,  tthhee  oouuttppuutt  vvaalluuee  ffoorr  aa  mmoodduullee  iiss  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  sseelleeccttiinngg  aann  oouuttppuutt  nneeuurroonn  ffrroomm  wwiitthhiinn  

tthhee  mmoodduullee..    TThhee  uunnwweeiigghhtteedd  oouuttppuutt  vvaalluuee  ffrroomm  tthhaatt  

nneeuurroonn  iiss  tthheenn  sseenntt  ttoo  eevveerryy  ootthheerr  mmoodduullee  aanndd  tthhee  

ccyyccllee  ccoonnttiinnuueess..  

  

AAnn  aattttrraaccttiivvee  aassppeecctt  ooff  tthhiiss  iiddeeaa  iiss  tthhee  rreellaattiivvee  eeaassee  

wwiitthh  wwhhiicchh  llaayyeerrss  mmaayy  bbee  aaddddeedd..    OOnnee  ccaann  eeaassiillyy  

iimmaaggiinnee  nneettwwoorrkkss  ooff  MMeesshheess  aanndd  ssoo  oonn..  

  

  

44..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  DDeettaaiillss  
  

TThhee  ssooffttwwaarree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  mmuullttii--mmoodduullee  

ssyysstteemm  uusseedd  aallll  tthhee  aabboovvee  ttaabblleess  wwiitthh  rraannddoomm  vvaalluueess  

aassssiiggnneedd  iinn  eeaacchh..    EEaacchh  mmoodduullee  ccoonnssiisstteedd  ooff  ttwweennttyy  

nneeuurroonnss  wwiitthh  tteenn  iinnppuutt  vvaalluueess  aanndd  tteenn  oouuttppuutt  vvaalluueess  ––  

nnoo  oovveerrllaapp  eexxiisstteedd..  

  

OOnnee  bbaassiicc  aassssuummppttiioonn  iinn  tthhiiss  ssooffttwwaarree  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwaass  tthhaatt  eeaacchh  mmoodduullee  iinn  tthhee  mmuullttii--

mmoodduullaarr  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  wwoouulldd  hhaavvee  iittss  nneeuurraall  

ssiiggnnaalliinngg  eexxeeccuutteedd  sseeqquueennttiiaallllyy  bbyy  tthhee  PPCC..  TThhee  

oouuttppuutt  ooff  eeaacchh  nneeuurroonn  ooff  eeaacchh  mmoodduullee  wwaass  ssttoorreedd  iinn  aa  

bbuuffffeerr  ffoorr  tthhaatt  mmoodduullee..  TThhiiss  wwaass  ddoonnee  sseeqquueennttiiaallllyy  

ffoorr  eeaacchh  mmoodduullee  ffoorr  eeaacchh  cclloocckk  ttiicckk..  TThhee  iinnppuuttss  ffoorr  

eeaacchh  nneeuurroonn  ffoorr  eeaacchh  mmoodduullee  wweerree  tthheenn  ccaallccuullaatteedd  

ffrroomm  tthhee  iinnppuutt  bbuuffffeerrss  aanndd  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  ttaabblleess..  

  

TThhee  mmeesshh  sscchheemmee  iiss  ddeeffiinniitteellyy  eeaassiieerr  ttoo  iimmpplleemmeenntt..    

BBeeccaauussee  eeaacchh  mmoodduullee  iiss  vviieewweedd  aass  aa  llaarrggee  nneeuurroonn  tthhee  

ssaammee  bbaassiicc  aallggoorriitthhmmss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ccaann  bbee  rreeccyycclleedd..    

  

WWhhiillee  tthhee  mmeesshh  iimmpplleemmeennttaattiioonn  sshhoowwss  eelleeggaanntt  

ssiimmpplliicciittyy,,  aa  sseevveerree  wweeaakknneessss  iiss  aallrreeaaddyy  aappppaarreenntt..    



NNaammeellyy,,  tthhee  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ffllooaattiinngg  ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  

mmuusstt  ttaakkee  ppllaaccee  aarree  ssuurree  ttoo  ssttrraaiinn  tthhee  pprroocceessssoorr..  

  

  

55..    AA  CCooddeedd  MMuullttii--MMoodduullee  TTiimmiinngg  

EExxppeerriimmeenntt      
  

TThhee  aauutthhoorrss  wweerree  ccuurriioouuss  ttoo  sseeee  wwhheetthheerr,,  wwiitthh  aallll  tthhee  

ttaabblleess  eettcc  ddiissccuusssseedd  aabboovvee  ((iinn  tthhee  ffiirrsstt  mmooddeell)),,  iitt  

wwoouulldd  ssttiillll  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  rruunn  tthhee  nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg  ooff  aa  

mmuullttii--mmoodduullee  nneeuurraall  nneett  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  qquuiicckkllyy  

eennoouugghh  iinn  aann  oorrddiinnaarryy  PPCC  ttoo  aallllooww  tthhoouussaannddss,,  oorr  tteennss  

ooff  tthhoouussaannddss  ooff  mmoodduulleess  iinn  tthhee  bbrraaiinn  ttoo  bbee  oouuttppuuttttiinngg  

iinn  rreeaall  ttiimmee  ((ii..ee..  aatt  lleeaasstt  aatt  2255HHzz))..  WWee  wwrroottee  ssooffttwwaarree  

tthhaatt  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  vvaarriioouuss  ttaabblleess  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  

eeaarrlliieerr  sseeccttiioonnss  aanndd  uusseedd  aa  ppaarraammeetteerr  NN  iinn  tthhee  ccooddee,,  

wwhhiicchh  rreepprreesseenntteedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmoodduulleess  iinn  tthhee  

aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn..  WWee  wweerree  aabbllee  ttoo  eexxppeerriimmeenntt  wwiitthh  

ddiiffffeerreenntt  vvaalluueess  ooff  NN  ttoo  sseeee  hhooww  mmaannyy  wwee  ccoouulldd  rruunn  

aatt  2255HHzz,,  ii..ee..  iiff  wwee  ttaappppeedd  aa  rraannddoomm  mmoodduullee’’ss  oouuttppuutt  

ssiiggnnaall,,  iitt  sshhoouulldd  cchhaannggee  aatt  tthhaatt  rraattee..  TThhee  wweeiigghhttss  ooff  

tthhee  mmoodduulleess  llooaaddeedd  iinnttoo  tthhee  wweeiigghhtt  ttaabblleess  hhaadd  

aarrbbiittrraarryy  vvaalluueess..  TThheeyy  wweerree  nnoott  eevvoollvveedd..  TThhiiss  wwaass  aa  

ttiimmiinngg  eexxppeerriimmeenntt,,  ssoo  tthhee  aaccttuuaall  wweeiigghhtt  vvaalluueess  wweerree  

iirrrreelleevvaanntt..  

  

LLiikkeewwiissee,,  iinn  tthhee  sseeccoonndd  mmooddeell,,  tthhee  mmoosstt  iinntteerreessttiinngg  

qquueessttiioonn  eemmeerrggeess  ffrroomm  tthhee  ccoonnnneeccttiivviittyy  ooff  tthhee  

nneettwwoorrkk..    IInnsstteeaadd  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  mmuullttiippllee  ttaabblleess  ttoo  

ssttoorree  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  nneeuurroonnss  iinn  oonnee  mmoodduullee  ttoo  

nneeuurroonnss  iinn  ootthheerr  mmoodduulleess,,  wwee  aacccceepptt  tthhee  ccoosstt  ooff  

hhaavviinngg  ttoo  wweeiigghhtt  iinnccoommiinngg  ssiiggnnaallss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  

mmoodduulleess..    TThhiiss  aarrgguummeenntt,,  wwhheenn  vviieewweedd  ffrroomm  aa  

sslliigghhttllyy  ddiiffffeerreenntt  aannggllee,,  iilllluussttrraatteess  aannootthheerr  aassppeecctt  iinn  

tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  mmuullttii--mmoodduullee  iinnffrraassttrruuccttuurreess..    

TThhee  qquueessttiioonn  aarriisseess  wwhheetthheerr  tthhee  ssppeeeedd  ooff  tthhee  

pprroocceessssoorr  ((wwhheenn  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  wweeiigghhtteedd  vvaalluueess  ffoorr  

ddiiffffeerreenntt  nneeuurroonnss)),,  wwoouulldd  ccaauussee  tthhee  pprriinncciippllee  

bboottttlleenneecckk,,  oorr  wwhheetthheerr  iitt  wwoouulldd  bbee  tthhee  mmeemmoorryy  

ccaappaacciittyy  nneeeeddeedd  ttoo  hhoolldd  tthhee  mmaannyy  ttaabblleess..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66..      RReessuullttss  aanndd  CCoommmmeennttss  

  

Mesh Implementation on Pentum IV
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FFiigg..  11MMeesshh  SScchheemmee  ––  11440000  mmoodduulleess  ccoouulldd  rruunn  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aanndd  ssttiillll  ssiiggnnaall  aabboovvee  2255HHzz  

  

FFiigg..  11  sshhoowwss  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaalliinngg  ffrreeqquueennccyy  ((ttaappppeedd  

ffrroomm  aa  rraannddoomm  ffiixxeedd  mmoodduullee))  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  NN,,  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  mmoodduulleess  iinn  tthhee  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn..  OOnnee  ccaann  sseeee  

tthhaatt  aatt  tthhee  2255HHzz  ccuuttooffff  ppooiinntt,,  NN  ttooookk  tthhee  vvaalluuee  11440000..  

  

Mesh Implementation on G5

y = -0.0393x + 89.393

0

10

20

30

40

50

0 500 1000 1500 2000

# of Modules

S
ig

n
a
li

n
g

 R
a
te

 (
in

 H
z)

Signaling Rate (in

Hz)

Linear (Signaling

Rate (in Hz))

  
FFiigg..  22    MMeesshh  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ----  11660000  MMoodduulleess  

ccoouulldd  rruunn  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aanndd  ssttiillll  ssiiggnnaall  aabboovvee  

2255HHzz  

  

BBeeccaauussee  ooff  tthhee  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ffllooaattiinngg  ppooiinntt  

ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  mmeesshh  sscchheemmee,,  aa  

sseeccoonndd  eexxppeerriimmeenntt  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  uussiinngg  aa  dduuaall  GG55  aatt  

11..88GGHHzz..    EEvveenn  wwiitthh  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  bboooosstt  iinn  pprroocceessssoorr  

ppoowweerr  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  mmoodduulleess  tthhaatt  ccoouulldd  rruunn  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aanndd  ssttiillll  aabboovvee  2255HHzz  oonnllyy  rroossee  bbyy  

220000..    PPrrooppeerr  mmuullttii--tthhrreeaaddiinngg  wwaass  nnoott  uusseedd  ttoo  ttaakkee  ffuullll  

aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  dduuaall  pprroocceessssoorr..    HHoowweevveerr,,  

ssuubbsseeqquueenntt  eexxppeerriimmeennttss  wwiitthh  tthhee  mmuullttii--mmoodduullee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreennddeerreedd  tthhiiss  aassppeecctt  ppooiinnttlleessss..  

  



Multi-Mod Implementation

y = 2E+06x
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FFiigg..  33      MMuullttii--MMoodd  SScchheemmee  ––  1100000000  mmoodduulleess  ccoouulldd  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  rruunn  aatt  7766HHzz  

  

TThhee  mmuullttii--mmoodd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  llooookk--

uupp  ttaabblleess,,  aass  ffiigg..  33  sshhoowwss,,  iiss  cclleeaarrllyy  tthhee  bbeetttteerr  

ppeerrffoorrmmeerr..    TThhee  oonnllyy  lliimmiittaattiioonn  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmooddeell  

hhaadd  lliittttllee  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  mmoodduulleess..    OOnn  ddiiffffeerreenntt  

ccoommppiilleerrss,,  tthhee  ssttaacckk  wwoouulldd  oovveerrffllooww  aatt  ddiiffffeerreenntt,,  bbuutt  

ssttiillll  qquuiittee  llaarrggee,,  vvaalluueess..    WWiitthh  ggcccc  tthhee  mmeemmoorryy  eerrrroorrss  

wwoouulldd  ssttaarrtt  ttoo  ooccccuurr  aass  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmoodduulleess  bbeeggaann  

ttoo  ggrrooww  oovveerr  1100,,000000..    WWiitthh  VVCC++++,,  tthhee  mmeemmoorryy  ssttaacckk  

wwoouulldd  oovveerrffllooww  wweellll  bbeeffoorree  22,,550000  mmoodduulleess..  

  

WWiitthh  tthheessee  lliimmiittaattiioonnss  iinn  mmiinndd,,  tthhee  mmuullttii--mmoodd  ssyysstteemm  

wwaass  ssttiillll  aabbllee  ttoo  ffiirree  aallll  nneeuurroonnss  aatt  aa  rraattee  ooff  7766HHzz  wwiitthh  

1100,,000000  mmoodduulleess,,  tthhee  mmaaxxiimmuumm  tthhaatt  mmaaiinnttaaiinneedd  

ssttaabbiilliittyy..  

  

TThhee  eexxppeerriimmeenntt  wwiitthh  ““MMuullttii--MMoodd””  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  

uussiinngg  aa  11..44GGHHzz  PPeennttiiuumm  44..  HHoowweevveerr,,  ssiinnccee  tthhee  

pprroocceessssoorr  ssppeeeedd  wwaass  tthhee  ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorr  ccaauussiinngg  

tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhee  mmooddeell,,  ssuubbsseeqquueenntt  tteessttss  oonn  tthhee  

GG55  wweerree  nnoott  uunnddeerrttaakkeenn..  

  

WWee  ffeelltt  tthhaatt  tthhiiss  vvaalluuee,,  ddeessppiittee  bbeeiinngg  lleessss  tthhaann  tthhee  

4400,,000000  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ((aa  ffiigguurree  bbaasseedd  

oonn  ssiimmppllyy  eexxeeccuuttiinngg  oonnee  mmoodduullee,,  oovveerr  aanndd  oovveerr  

aaggaaiinn,,  wwiitthhoouutt  aallll  tthhee  oovveerrhheeaadd  ooff  tthhee  iinntteerrccoonnnneeccttiioonn  

ttaabblleess  eettcc))  iiss  ssttiillll  ssiiggnniiffiiccaanntt..  AAnn  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  ooff  

1100,,000000  mmoodduulleess  iiss  ssttiillll  qquuiittee  ccoommpplleexx..  

  

  

77..    SSuummmmaarryy  aanndd  SSppeeccuullaattiioonnss  
  

TThhiiss  ppaappeerr  iinnttrroodduucceedd  iiddeeaass  ffoorr  aa  ssooffttwwaarree  bbaasseedd  

ssyysstteemm  tthhaatt  ccoouulldd  eexxeeccuuttee  tthhee  nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg  ooff  aann  

aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  iinn  aa  PPCC  wwiitthh  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurraall  

nneett  mmoodduulleess..  AA  ttiimmiinngg  eexxppeerriimmeenntt  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  

sshhoowwiinngg  tthhaatt  rroouugghhllyy  1100,,000000  mmoodduulleess  ccoouulldd  hhaavvee  

tthheeiirr  nneeuurraall  ssiiggnnaalliinngg  eexxeeccuutteedd  wwiitthhiinn  aa  PPCC,,  wwiitthh  aallll  

tthhee  ttaabbuullaarr  iinnffrraassttrruuccttuurree  mmeennttiioonneedd  iinn  eeaarrlliieerr  

sseeccttiioonnss,,  aatt  aa  ffrreeqquueennccyy  wweellll  aabboovvee  2255HHzz  ffoorr  aallll  

mmoodduulleess..  TThhiiss  vvaalluuee  ooff  1100,,000000  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  

aapppprrooaacchh  iiss  iinntteerreessttiinngg..  IIff  aa  PPCC  pplluugg--iinn  bbooaarrdd  ffoorr  

eevvoollvviinngg  ssiinnggllee  nneeuurraall  nneett  mmoodduulleess  aatt  eelleeccttrroonniicc  

ssppeeeeddss  ccaann  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree,,  wwhhoossee  

nneeuurraall  wweeiigghhttss  ccaann  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  ttoo  tthhee  RRAAMM  ooff  tthhee  

PPCC,,  tthheenn  tthhee  iiddeeaass  pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  wwiillll  

bbeeccoommee  uusseeffuull  tthhee  aauutthhoorrss  ffeeeell..  

  

  

RReeffeerreenncceess  
 
[[ddee  GGaarriiss  eett  aall  22000022]]  HHuuggoo  ddee  GGaarriiss,,  MMiicchhaaeell  KKoorrkkiinn,,  

TTHHEE  CCAAMM--BBRRAAIINN  MMAACCHHIINNEE  ((CCBBMM))  AAnn  FFPPGGAA  

BBaasseedd  HHaarrddwwaarree  TTooooll  wwhhiicchh  EEvvoollvveess  aa  11000000  NNeeuurroonn  

NNeett  CCiirrccuuiitt  MMoodduullee  iinn  SSeeccoonnddss  aanndd  UUppddaatteess  aa  7755  

MMiilllliioonn  NNeeuurroonn  AArrttiiffiicciiaall  BBrraaiinn  ffoorr  RReeaall  TTiimmee  RRoobboott  

CCoonnttrrooll,,  NNeeuurrooccoommppuuttiinngg  jjoouurrnnaall,,  EEllsseevviieerr,,  VVooll..  4422,,  

IIssssuuee  11--44,,  FFeebbrruuaarryy,,  22000022..  SSppeecciiaall  iissssuuee  oonn  

EEvvoolluuttiioonnaarryy  NNeeuurraall  SSyysstteemmss,,  gguueesstt  eeddiittoorr::  PPrrooff..  

HHuuggoo  ddee  GGaarriiss..  DDoowwnnllooaaddaabbllee  aatt  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss  

  

[[MMiicchhaallsskkii  22000000]]  MMiicchhaallsskkii,,  RR..SS..,,  ""LLEEAARRNNAABBLLEE  

EEVVOOLLUUTTIIOONN  MMOODDEELL::  EEvvoolluuttiioonnaarryy  PPrroocceesssseess  

GGuuiiddeedd  bbyy  MMaacchhiinnee  LLeeaarrnniinngg,,""  MMaacchhiinnee  LLeeaarrnniinngg  

3388,,  pppp..  99--4400,,  22000000..  

  

[[ddeeGGaarriiss  22000044]]    SSeeee  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//lleeccttuurree--nnootteess..hhttmmll    

CClliicckk  oonn  tthhee  CCSS77991100  ccoouurrssee..  

  

[[MMiicchhaallsskkii  22000044]]  

hhttttpp::////wwwwww..mmllii..ggmmuu..eedduu//mmiicchhaallsskkii//mmiicchhaallsskkii..hhttmmll  
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