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AAbbssttrraacctt

FFoorr  nneeaarrllyy  aa  ddeeccaaddee,,  tthhee  sseeccoonndd  aauutthhoorr  hhaass  bbeeeenn
ddrreeaammiinngg  ooff  bbuuiillddiinngg  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss..    TThhiiss  iinnvvoollvveess  tthhee
eevvoolluuttiioonn  ooff  nneeuurraall  nneett  cciirrccuuiittss  aatt  eelleeccttrroonniicc  ssppeeeeddss  iinn
ddeeddiiccaatteedd  eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree,,  aanndd  aasssseemmbblliinngg  tteennss  ooff
tthhoouussaannddss  ooff  ssuucchh  iinnddiivviidduuaallllyy  eevvoollvveedd  cciirrccuuiittss  iinnttoo
hhuummaannllyy  ddeeffiinneedd  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  aarrcchhiitteeccttuurreess..
HHoowweevveerr,,  tthhiiss  aapppprrooaacchh  wwiillll  oonnllyy  wwoorrkk  iiff  tthhee  iinnddiivviidduuaall
nneeuurraall  nneett  mmoodduulleess  hhaavvee  hhiigghh  eevvoollvvaabbiilliittiieess  ((ii..ee..  tthhee
ccaappaacciittyy  ttoo  eevvoollvvee  ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonnaalliittiieess,,  bbootthh
qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee))..    TThhiiss  ppaappeerr  iinnttrroodduucceess
TTiiPPoo  ((pprroonnoouunncceedd  ““TTyyppee--OOhh””)),,  aa  nneeww  nneeuurraall  nneett  mmooddeell
wwiitthh  ssuuppeerriioorr  eevvoollvvaabbiilliittiieess  tthhaann  aallll  pprreevviioouussllyy  kknnoowwnn
nneeuurraall  nneett  mmooddeellss..    TThhiiss  nneeww  mmooddeell  iiss  eessppeecciiaallllyy
eeffffeeccttiivvee  aatt  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg,,  wwhhiicchh  hhaass  pprraaccttiiccaall
aapppplliiccaattiioonnss  iinn  rroobboott  mmoottiioonn  ccoonnttrrooll..    OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo
iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  mmooddeell  iinn  aa  sseeccoonndd--ggeenneerraattiioonn  bbrraaiinn--
bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee  BBMM22..

11 IInnttrroodduuccttiioonn

FFoorr  nneeaarrllyy  aa  ddeeccaaddee,,  tthhee  sseeccoonndd  aauutthhoorr  hhaass  bbeeeenn
ddrreeaammiinngg  ooff  bbuuiillddiinngg  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss  bbyy  eevvoollvviinngg
nneeuurraall  nneett  cciirrccuuiittss  ((ooff  ssoommee  11000000  aarrttiiffiicciiaall  nneeuurroonnss
eeaacchh))  iinn  ssppeecciiaall  hhaarrddwwaarree  aatt  hhaarrddwwaarree  ssppeeeeddss..    IInn  tthhee
ffiirrsstt  aatttteemmpptt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthheessee  iiddeeaass  ((11999966--22000011)),,  aa
cceelllluullaarr  aauuttoommaattaa--bbaasseedd  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  ccaalllleedd  ““CCooDDii””
[[11]]  wwaass  uusseedd..    IItt  wwaass  ssiimmppllee  eennoouugghh  ttoo  bbee
iimmpplleemmeennttaabbllee,,  ddeessppiittee  tthhee  sseevveerree  ccoonnssttrraaiinnttss  iimmppoosseedd
bbyy  tthhee  pprrooggrraammmmaabbllee  ((eevvoollvvaabbllee))  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt
hhaarrddwwaarree  ooff  11999966  ((tthhee  XXiilliinnxx  66220000  ffaammiillyy  ooff  FFPPGGAAss))..
TThhee  ffiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  bbrraaiinn--bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee  [[66]],,  ccaalllleedd
““CCBBMM””  ((CCAAMM--BBrraaiinn  MMaacchhiinnee,,  CCAAMM  ==  cceelllluullaarr
aauuttoommaattaa  mmaacchhiinnee))  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  ssoolldd  iinn  JJaappaann,,
EEuurrooppee,,  aanndd  tthhee  UUSS  ((44  mmaacchhiinneess))..    IItt  iiss  aa  rreesseeaarrcchh
mmaacchhiinnee  aanndd  nneeeeddss  ffuurrtthheerr  wwoorrkk..    HHoowweevveerr,,  iittss  cchhiippss
ddaattee  ffrroomm  11999966  aanndd  aarree  ssttaarrttiinngg  ttoo  aaggee..    IInnddeeppeennddeennttllyy
ooff  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  CCBBMM  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt
wwoorrkk  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  oorr  nnoott,,  iitt  iiss  ttiimmee  ttoo  ssttaarrtt  tthhiinnkkiinngg

aabboouutt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  sseeccoonndd--ggeenneerraattiioonn  mmaacchhiinnee,,
wwhhiicchh  wwee  ccaallll  ““BBMM22””  ((BBrraaiinn--BBuuiillddiinngg  MMaacchhiinnee,,  22nndd

ggeenneerraattiioonn))..
TThhee  bbaassiicc  iiddeeaa  bbeehhiinndd  bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg  iiss  ttoo  eevvoollvvee

nneeuurraall  nneett  cciirrccuuiittss  aatt  eelleeccttrroonniicc  ssppeeeeddss  ((aabboouutt  oonnee
eevvoollvveedd  nneeuurraall  nneett  iinn  aa  ffeeww  sseeccoonnddss)),,  TThhiiss  eelliittee  eevvoollvveedd
nneeuurraall  nneett  ccaann  tthheenn  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  iinnttoo  aa  ggiiggaabbyyttee  ooff
RRAAMM..    TTeennss  ooff  tthhoouussaannddss  ooff  ssuucchh  iinnddiivviidduuaallllyy  eevvoollvveedd
nneeuurraall  nneett  ““mmoodduulleess””  ccaann  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd..  HHuummaann
““bbrraaiinn  aarrcchhiitteeccttss””  ((BBAAss))  tthheenn  iinntteerrccoonnnneecctt  tthheessee
mmoodduulleess  ttoo  mmaakkee  hhuummaann--ssppeecciiffiieedd  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn
aarrcchhiitteeccttuurreess..    TThhee  ssaammee  mmaacchhiinnee  tthhaatt  wwaass  uusseedd  ttoo
eevvoollvvee  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmooddeellss  ((tthhee  CCBBMM)),,  iiss  tthheenn
eemmppllooyyeedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ssiiggnnaalliinngg  ooff  tthhee  aasssseemmbblleedd
RRAAMM--bbaasseedd  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinn  iinn  rreeaall--ttiimmee..    TThhee  bbrraaiinn  ccaann
tthheenn  bbee  uusseedd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  aa
rroobboott  aanndd  ttoo  ggiivvee  iitt  tthhoouussaannddss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ppaatttteerrnn
ddeetteeccttoorr  cciirrccuuiittss,,  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  cciirrccuuiittss,,  aanndd
hhuunnddrreeddss  ooff  mmoottiioonn  ccoonnttrrooll  cciirrccuuiittss..    TThhiiss  iiss  tthhee  ddrreeaamm..
MMooddeerrnn  eelleeccttrroonniiccss  mmaakkeess  iitt  ppoossssiibbllee,,  aanndd  tthhee
pprroobbaabbiilliittyy  tthhaatt  MMoooorree’’ss  llaaww  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ffoorr  aannootthheerr
2200  yyeeaarrss  oorr  mmoorree,,  mmaakkeess  tthhee  pprroossppeecctt  ooff  bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg
aallmmoosstt  cceerrttaaiinn..

HHoowweevveerr,,  iiff  oonnee  iiss  ttoo  ppeerrffoorrmm  ““eevvoolluuttiioonnaarryy
eennggiinneeeerriinngg””  ((ii..ee..  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ccoommpplleexx  ssyysstteemmss
uussiinngg  aann  eevvoolluuttiioonnaarryy  ((DDaarrwwiinniiaann))  aapppprrooaacchh))  tthheenn  iitt  iiss
ccrriittiiccaall  tthhaatt  tthhee  ssyysstteemmss  tthhaatt  eevvoollvvee  aarree  ccaappaabbllee  ooff
ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  ttaasskkss  rreeqquuiirreedd  ooff  tthheemm..    TThhee  rreesseeaarrcchheerrss
iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eevvoolluuttiioonnaarryy  eennggiinneeeerriinngg  hhaavvee  bbeeccoommee
iinnccrreeaassiinnggllyy  ccoonnsscciioouuss  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffeeww  yyeeaarrss  ooff  tthhee
iimmppoorrttaannccee  ooff  ““eevvoollvvaabbiilliittyy””,,  ii..ee..  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee
ssyysstteemmss  bbeeiinngg  eevvoollvveedd  ttoo  aaccttuuaallllyy  ppeerrffoorrmm  tthhee  ttaasskk
rreeqquuiirreedd  ooff  tthheemm..    SSiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  tthheeoorryy  ooff
eevvoollvvaabbiilliittyy,,  aann  eemmppiirriiccaall  ““hhiitt  oorr  mmiissss””  aapppprrooaacchh  iiss
uusseedd..    AAss  aannyy  eevvoolluuttiioonnaarryy  eennggiinneeeerr  ((““EEEE””))  kknnoowwss,,
tthheerree  iiss  nnoo  cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  aa  ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonnaalliittyy  wwiillll
aaccttuuaallllyy  eevvoollvvee..    EEvveenn  iiff  tthhee  ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonn  ddooeess
eevvoollvvee,,  iitt  mmaayy  nnoott  eevvoollvvee  wweellll  ((ii..ee..  wwiitthh  hhiigghh  qquuaalliittyy))..
TThhee  sseeccoonndd  aauutthhoorr  hhaass  ccooiinneedd  tthhee  tteerrmm  MMEECC  ((MMoodduullaarr
EEvvoollvvaabbllee  CCaappaacciittyy))  [[66]]  ttoo  eexxpprreessss  aa  qquuaannttiittaattiivvee
mmeeaassuurree  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  eevvoolluuttiioonn,,  wwiitthhiinn  aa  ggiivveenn



ccoonntteexxtt..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ffoorr  hhooww  lloonngg  ccaann  aann  eemmiitttteedd
aannaalloogg  ssiiggnnaall  ffrroomm  aann  eevvoollvveedd  nneeuurraall  nneett  ffoollllooww  ssoommee
ttiimmee  vvaarryyiinngg  ttaarrggeett  ssiiggnnaall  bbeeffoorree  iitt  iinneevviittaabbllyy  ddiivveerrggeess..
WWee  hhaavvee  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  aawwaarree  tthhaatt  nneeuurraall  nneett
mmooddeellss  nneeeedd  ttoo  bbee  cchhoosseenn  wwhhiicchh  pprroovvee  ttoo  hhaavvee  hhiigghh
eevvoollvvaabbiilliittiieess,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  mmaayy  ppeerrffoorrmm  wweellll  wwhheenn
iimmpplleemmeenntteedd  iinn  pprrooggrraammmmaabbllee//eevvoollvvaabbllee  eelleeccttrroonniiccss..

OOff  ccoouurrssee,,  ssoommee  nneeuurraall  nneett  mmooddeellss  wwiillll  oouuttppeerrffoorrmm
ootthheerr  mmooddeellss  ffoorr  cceerrttaaiinn  aapppplliiccaattiioonnss..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  iitt
iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  mmoorree  tthhaann  oonnee  nneeuurraall  nneett  mmooddeell
iinn  tthhee  sseeccoonndd--ggeenneerraattiioonn  bbrraaiinn--bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee..
FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddeevveelloopp  nneeuurraall  nneett  mmooddeellss
tthhaatt  ccaann  eeffffeeccttiivveellyy  ppeerrffoorrmm  ccrriittiiccaall  ffuunnccttiioonnss,,  ssuucchh  aass
mmoottiioonn  ccoonnttrrooll  aanndd  ppaatttteerrnn  rreeccooggnniittiioonn,,  ffoorr  aarrttiiffiicciiaall
bbrraaiinnss..

TThhiiss  ppaappeerr  pprreesseennttss  aa  nneeww  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  wwiitthh
eevvoollvvaabbiilliittyy  lleevveellss  ssuuppeerriioorr  ttoo  aannyy  pprreevviioouussllyy  kknnoowwnn
nneeuurraall  nneett  mmooddeell..    TThhiiss  nneeww  mmooddeell  iiss  eessppeecciiaallllyy
eeffffeeccttiivvee  aatt  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg,,  wwhhiicchh  hhaass  pprraaccttiiccaall
aapppplliiccaattiioonnss  iinn  rroobboott  mmoottiioonn  ccoonnttrrooll  ((ee..gg..  sseennddiinngg  ttiimmee
vvaarryyiinngg  ccoonnttrrooll  ssiiggnnaallss  ttoo  aa  rroobboott’’ss  mmoottoorrss,,  ttoo  ggeenneerraattee
ddiiffffeerreenntt  bbeehhaavviioorrss))..    OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss
mmooddeell  ((aanndd  ppeerrhhaappss  ootthheerr  mmooddeellss))  iinn  aa  sseeccoonndd--
ggeenneerraattiioonn  bbrraaiinn--bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee  BBMM22..

TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  aarree  aass
ffoolllloowwss..    SSeeccttiioonn  22  bbrriieeffllyy  ddeessccrriibbeess  tthhee  nneeuurraall  nneett
mmooddeellss  ((GGeennNNeett  aanndd  DDeePPoo))  tthhaatt  oouurr  nneeww  mmooddeell  ((TTiiPPoo))
iiss  bbaasseedd  uuppoonn..    SSeeccttiioonn  33  iinnttrroodduucceess  oouurr  nneeww  nneeuurraall  nneett
mmooddeell  ((TTiiPPoo))..    SSeeccttiioonn  44  pprreesseennttss  eexxppeerriimmeennttaall  rreessuullttss
ccoonncceerrnniinngg  tthhee  TTiiPPoo  mmooddeell..    SSeeccttiioonn  55  ccoonnttaaiinnss  ssoommee
ddiissccuussssiioonn  aanndd  ppllaannss  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh..

22 TThhee  GGeennNNeett  aanndd  DDeePPoo  MMooddeellss
22..11 GGeennNNeett

TThhee  GGeennNNeett  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  wwaass  iinnttrroodduucceedd  iinn
11999900  [[33]]..    IItt  iiss  aa  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd,,  ffeeeeddbbaacckk  nneettwwoorrkk
eevvoollvveedd  uunnddeerr  ggeenneettiicc  ccoonnttrrooll..    IItt  iiss  ffuunnddaammeennttaallllyy  qquuiittee
ssiimmiillaarr  ttoo  ootthheerr  ttrraaddiittiioonnaall  ffeeeeddbbaacckk  nneeuurraall  nneett  mmooddeellss..
TThhee  GGeennNNeett  cchhrroommoossoommee  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  NN22  wweeiigghhttss,,
wwhheerree  NN  iiss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss..    TThhee  wweeiigghhttss  aanndd
ssiiggnnaallss  aarree  ssiiggnneedd  rreeaall  nnuummbbeerrss,,  ooff  tthhee  ffoorrmm  ++//--  00..yyyyyyyyyy
wwhheerree  yyyyyyyyyy  iiss  aa  bbiinnaarryy  ffrraaccttiioonn..    TThhee  wweeiigghhtt  vvaalluueess  lliiee
iinn  tthhee  rraannggee  00  ≤≤  ||WW||  <<  11..

GGeennNNeett  hhaass  ttwwoo  ggeenneettiicc  ooppeerraattoorrss::

11..  CChhaannggee  oonnee  bbiitt  ooff  aa  wweeiigghhtt..
22..  CChhaannggee  tthhee  ssiiggnn  ooff  aa  wweeiigghhtt..

GGeennNNeett  uusseess  aa  ttrraaddiittiioonnaall  aaccttiivvaattiioonn  ffuunnccttiioonn
((eeqquuaattiioonn  11)),,  aanndd  ssiiggmmooiidd  ssiiggnnaalliinngg  ffuunnccttiioonn  ((eeqquuaattiioonn
22))..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  ffoorr  eeaacchh  nneeuurroonn,,  tthhee  ddoott  pprroodduucctt  ooff
tthhee  iinnccoommiinngg  ssiiggnnaallss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  wweeiigghhttss  iiss
ccoommppuutteedd..    TThhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  iiss  tthheenn  ttrraannssffoorrmmeedd  uussiinngg
tthhee  ssiiggmmooiidd  ssiiggnnaalliinngg  ffuunnccttiioonn  bbeeffoorree  bbeeiinngg  ttrraannssmmiitttteedd..
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GGeennNNeett  ((aass  wweellll  aass  ootthheerr  ttrraaddiittiioonnaall  ffeeeeddbbaacckk  nneeuurraall
nneett  mmooddeellss))  ssuuffffeerrss  ffrroomm  ssoommee  ssiiggnniiffiiccaanntt  wweeaakknneesssseess..
SSiinnccee  tthhee  nneettwwoorrkk  iiss  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd,,  eevveerryy  nneeuurroonn
rreecceeiivveess  aa  ssiiggnnaall  ffrroomm  aanndd  ttrraannssmmiittss  aa  ssiiggnnaall  ttoo  eevveerryy
ootthheerr  nneeuurroonn  ((iinncclluuddiinngg  iittsseellff))..    WWhheenn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff
iinnccoommiinngg  ssiiggnnaallss  iiss  llaarrggee,,  tthhee  eevvoollvvaabbiilliittyy  ooff  tthhee  nneeuurraall
nneettwwoorrkk  mmaayy  aaccttuuaallllyy  bbee  wwoorrssee  tthhaann  nneettwwoorrkkss  wwiitthh  ffeeww
iinnccoommiinngg  ssiiggnnaallss,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhiiss  mmeeaannss  tthheerree  aarree
ffeewweerr  nneeuurroonnss  ((aanndd  tthheerreeffoorree  lleessss  ccoommppuuttaattiioonnaall
ppootteennttiiaall))..    WWee  hhaavvee  oobbsseerrvveedd  tthhiiss  bbeehhaavviioorr  wwiitthh
aapppplliiccaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  ddyynnaammiicc  iinnppuutt  aanndd//oorr  oouuttppuutt
ssiiggnnaallss,,  ee..gg..  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg  aanndd  ddyynnaammiicc  ppaatttteerrnn
ddeetteeccttiioonn..

EEvveenn  wwiitthh  aa  rreeaassoonnaabbllee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss  ((ee..gg..  NN  ==
2200)),,  GGeennNNeett  iiss  ssttiillll  aa  ppoooorr  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  ffoorr  ccuurrvvee
ffoolllloowwiinngg..    TThhiiss  iiss  sshhoowwnn  iinn  ffiigguurree  11..    CCuurrvvee  ffoolllloowwiinngg
hhaass  iimmppoorrttaannccee  iinn  bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg  ffoorr  mmoottiioonn  ccoonnttrrooll,,
aanndd  tthhee  eevvoollvvaabbiilliittyy  ooff  GGeennNNeett  ffoorr  tthhiiss  ffuunnccttiioonn  iiss  nnoott
ssuuffffiicciieennttllyy  aaccccuurraattee  ttoo  bbee  uusseeffuull..    WWee  wwiillll  llaatteerr  sshhooww
tthhee  ssuuppeerriioorr  eevvoollvvaabbiilliittyy  aanndd  hheennccee  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg
qquuaalliittyy  aacchhiieevveedd  bbyy  DDeePPoo  aanndd  TTiiPPoo  nneettwwoorrkkss  wwhheenn
ffoolllloowwiinngg  tthhee  ssaammee  ttaarrggeett  ccuurrvvee,,  wwhhoossee  ffoorrmmuullaa  iiss::
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FFiigguurree  11..    OOuuttppuutt  ooff  aa  ffuullllyy  eevvoollvveedd  GGeennNNeett  nneeuurraall
nneettwwoorrkk,,  ttrraaiinneedd  ttoo  ffoollllooww  aa  ccuurrvvee  115500  cclloocckk  ttiicckkss  iinn
lleennggtthh..    AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  GGeennNNeett  ddooeess  nnoott  ffoollllooww  tthhee
ttaarrggeett  ccuurrvvee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wweellll..

((11))

((22))

((33))



DDeessppiittee  wweeaakk  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg,,  GGeennNNeett  hhaass  pprroovveenn
eeffffeeccttiivvee  aatt  ppaatttteerrnn  rreeccooggnniittiioonn  ((aa  ttrraaddiittiioonnaall  ssttrreennggtthh  ooff
ffeeeeddbbaacckk  nneeuurraall  nneettwwoorrkkss))..    AAss  aa  rreessuulltt  ooff  oouurr
eexxppeerriimmeennttaattiioonn,,  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  GGeennNNeett  iiss  ggeenneerraallllyy
mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aatt  pprroocceessssiinngg  ssttaattiicc  iinnppuutt  aanndd  oouuttppuutt
ssiiggnnaallss  tthhaann  ddyynnaammiicc  ssiiggnnaallss..    TThhuuss,,  wwee  hhaavvee  ffooccuusseedd
tthhee  ddeessiiggnn  ooff  DDeePPoo  aanndd  TTiiPPoo  ttoowwaarrddss    iinnccrreeaasseedd
eevvoollvvaabbiilliittyy  ffoorr  ffuunnccttiioonnss  iinnvvoollvviinngg  ddyynnaammiicc  ssiiggnnaallss..

22..22 DDeePPoo

WWee  rreecceennttllyy  iinnttrroodduucceedd  tthhee  DDeePPoo  ((DDeellaayyeedd  PPooiinntteerr))
nneeuurraall  nneett  mmooddeell  [[44,,55]]..    TThhee  ddeessiiggnn  ggooaall  ooff  DDeePPoo  wwaass  ttoo
iinnccrreeaassee  eevvoollvvaabbiilliittyy  lleevveellss  rreellaattiivvee  ttoo    ttrraaddiittiioonnaall
ffeeeeddbbaacckk  nneeuurraall  nneett  mmooddeellss  ((ssuucchh  aass  GGeennNNeett)),,
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  ffuunnccttiioonnss  iinnvvoollvviinngg  ddyynnaammiicc  ssiiggnnaallss
((iinnppuutt  aanndd//oorr  oouuttppuutt))..    TToo  aaccccoommpplliisshh  oouurr  ggooaallss,,  wwee
bbeelliieevveedd  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  ttiimmee--sseennssiittiivvee
ffuunnccttiioonnaalliittyy  iinn  oouurr  nneeww  nneeuurraall  nneett  mmooddeell..    CCoonnssiiddeerr
ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg::  aa  ccuurrvvee  iiss  ffuunnddaammeennttaallllyy  aa  ffuunnccttiioonn  ooff
ttiimmee  ((oorr  ssoommee  ootthheerr  ssiimmiillaarr  ppaarraammeetteerr))..    WWee  tthheeoorriizzeedd
tthhaatt  aa  ssuuppeerriioorr  ccuurrvvee--ffoolllloowwiinngg  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  wwoouulldd
hhaavvee  ssoommee  ““uunnddeerrssttaannddiinngg””  ooff  ttiimmee  ((ii..ee..  aa  ffuunnccttiioonnaalliittyy
ddeeppeennddeenntt  oonn  ttiimmee  wwiitthh  aassssoocciiaatteedd  ggeenneettiicc  ooppeerraattoorrss))..
AAnnootthheerr  mmaajjoorr  ddeessiiggnn  ggooaall  ooff  DDeePPoo  wwaass  ttoo  aavvooiidd  tthhee
eevvoolluuttiioonn  bbaarrrriieerr  ffoorr  nneettss  wwiitthh  mmaannyy  nneeuurroonnss  ((ssiiggnnaall
oovveerrllooaadd,,  ii..ee..  iiff  ttoooo  mmaannyy  ssiiggnnaallss  ccoommee  iinn,,  tthhee  aaccttiivvaattiioonn
vvaalluuee  bbeeccoommeess  ssoo  llaarrggee  tthhaatt  tthhee  ssiiggmmooiidd  ssiiggnnaall  vvaalluuee  iiss
ppuusshheedd  vveerryy  cclloossee  ttoo  ++//--11,,  ggiivviinngg  tthhee  eevvoolluuttiioonnaarryy
aallggoorriitthhmm  vveerryy  lliittttllee  rroooomm  ffoorr  mmaannoouuvvrree))..

AAss  tthhee  nnaammee  ““DDeePPoo””  ssuuggggeessttss,,  iittss  ttwwoo  eesssseennttiiaall
ffeeaattuurreess  aarree  iittss  uussee  ooff  ppooiinntteerrss  ((ttoo  tthhee  ootthheerr  nneeuurroonnss  tthhaatt
aann  iinnddiivviidduuaall  nneeuurroonn  ccoonnnneeccttss  ttoo)),,  aanndd  ddeellaayyss  ((tthhee
nnuummbbeerr  ooff  cclloocckk  ttiicckkss  iitt  ttaakkeess  ffoorr  aa  nneeuurraall  ssiiggnnaall  ttoo  bbee
ttrraannssmmiitttteedd  ffrroomm  tthhee  eemmiittttiinngg  nneeuurroonn  ttoo  tthhee  rreecceeiivviinngg
nneeuurroonn))..    BBootthh  ppooiinntteerrss  aanndd  ddeellaayyss  aarree  uunnddeerr  ggeenneettiicc
ccoonnttrrooll..    WWeeiigghhttss  aanndd  ddeellaayyss  iinn  DDeePPoo  aarree  ooff  tthhee  ssaammee
ffoorrmmaatt  aass  GGeennNNeett  ((sseeee  sseeccttiioonn  22..11))..    AAllssoo,,  tthhee  ssaammee
ttrraaddiittiioonnaall  aaccttiivvaattiioonn  aanndd  ssiiggmmooiidd  ssiiggnnaalliinngg  ffuunnccttiioonnss
aarree  uusseedd  ((eeqquuaattiioonnss  11  aanndd  22))..

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  ppooiinntteerrss  iiss  ffaaiirrllyy  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd..
TThheeyy  rreedduuccee  tthhee  nneeuurraall  nneett  ffrroomm  bbeeiinngg  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd
((ssuucchh  aass  GGeennNNeett))  ttoo  ppaarrttiiaallllyy  ccoonnnneecctteedd..    TThhiiss  rreedduucceess
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssiiggnnaallss  bbeeiinngg  rreecceeiivveedd  bbyy  eeaacchh  nneeuurroonn,,
mmaakkiinngg  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  eevvoollvvee  hhiigghheerr--qquuaalliittyy  nneeuurraall  nneettss
wwiitthh  mmaannyy  nneeuurroonnss..

TThhee  ddeellaayyss  ccaann  bbee  tthhoouugghhtt  ooff  aass  qquueeuueess..    IInn  ootthheerr
wwoorrddss,,  aa  lliinnkk  bbeettwweeeenn  ttwwoo  nneeuurroonnss  iiss  aa  qquueeuuee  ooff  ssoommee
iinnddeeppeennddeenntt  lleennggtthh,,  aanndd  ssiiggnnaallss  ppaassss  tthhrroouugghh  tthhee  qquueeuuee
aatt  aa  rraattee  ooff  oonnee  cceellll  ppeerr  cclloocckk  ttiicckk..    TThhee  lleennggtthh  ooff  aa
qquueeuuee  iiss  tthhee  ddeellaayy  ooff  tthhaatt  lliinnkk..    WWhheenn  iinniittiiaalliizziinngg  tthhee
nneeuurraall  nneettwwoorrkk,,  tthhee  ssiiggnnaall  qquueeuueess  aarree  cclleeaarr  ttoo  zzeerroo..
TThhuuss,,  nnoo  nnoonn--zzeerroo  ssiiggnnaall  aarrrriivveess  ttoo  tthhee  ddeessttiinnaattiioonn
nneeuurroonn  uunnttiill  tthhee  ffiirrsstt  eemmiitttteedd  ssiiggnnaall  ppaasssseess  tthhrroouugghh  tthhee
eennttiirree  qquueeuuee..

TThhee  DDeePPoo  cchhrroommoossoommee  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  ttwwoo
ssuubbffiieellddss,,  tthhee  wweeiigghhttss  ooff  tthhee  lliinnkkss  aanndd  tthhee  ddeellaayyss  ooff  tthhee
lliinnkkss..    IIff  tthhee  nneettwwoorrkk  iiss  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd,,  tthheerree  aarree  NN22

wweeiigghhttss  aanndd    NN22  ddeellaayyss..    TThhee  ggeenneettiicc  ooppeerraattoorrss  ooff  DDeePPoo
aarree::

11..  CChhaannggee  oonnee  bbiitt  ooff  aa  wweeiigghhtt..
22..  CChhaannggee  tthhee  ssiiggnn  ooff  aa  wweeiigghhtt..
33..  IInnccrreemmeenntt  aa  ddeellaayy..
44..  DDeeccrreemmeenntt  aa  ddeellaayy..
55..  CCrreeaattee  aa  nneeww  rraannddoomm  ddeellaayy..
66..  AAdddd  aa  nneeuurroonn  ((rraannddoomm  lliinnkkss  ttoo  ootthheerr  nneeuurroonnss  aarree

ccrreeaatteedd))..
77..  DDeelleettee  aa  nneeuurroonn  ((aallll  aassssoocciiaatteedd  lliinnkkss  aarree  aallssoo

ddeelleetteedd))..
88..  AAdddd  aa  lliinnkk  ((aa  rraannddoomm  wweeiigghhtt  aanndd  ddeellaayy  aarree

aassssiiggnneedd))..
99..  DDeelleettee  aa  lliinnkk..

DDeePPoo  hhaass  pprroovveenn  hhiigghhllyy  eevvoollvvaabbllee  ffoorr  mmaannyy
aapppplliiccaattiioonnss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  iinnvvoollvviinngg  ddyynnaammiicc
ssiiggnnaallss,,  aass  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  ffiigguurree  22..    DDeePPoo  pprroovveedd  ttoo  bbee
ggrreeaattllyy  ssuuppeerriioorr  ttoo  GGeennNNeett  iinn  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg  ((cc..ff..
ffiigguurree  11))..
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FFiigguurree  22..    OOuuttppuutt  ooff  aa  ffuullllyy  eevvoollvveedd  DDeePPoo  nneeuurraall
nneettwwoorrkk,,  ttrraaiinneedd  ttoo  ffoollllooww  aa  ccuurrvvee  115500  cclloocckk  ttiicckkss  iinn
lleennggtthh..    AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  DDeePPoo’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  ffoorr  ccuurrvvee
ffoolllloowwiinngg  iiss  ggrreeaattllyy  ssuuppeerriioorr  ttoo  GGeennNNeett’’ss..    HHoowweevveerr,,
tthhee  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg  iiss  ssttiillll  nnoott  ppeerrffeecctt..

WWee  aallssoo  ffoouunndd  DDeePPoo  ttoo  bbee  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  iinn  ddyynnaammiicc
ppaatttteerrnn  rreeccooggnniittiioonn..    TToo  tteesstt  tthhiiss,,  wwee  ppeerrffoorrmmeedd  aann
eexxppeerriimmeenntt  wwhheerree  aa  DDeePPoo  nneeuurraall  nneett  wwaass  eevvoollvveedd  ttoo
rreeccooggnniizzee  aa  sseerriieess  ooff  iinnppuutt  mmoovviieess,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssppeeeedd
ooff  mmoottiioonn  iinn  tthhee  mmoovviieess..    AAddmmiitttteeddllyy  tthhee  eevvoolluuttiioonn
rreeqquuiirreedd  sseevveerraall  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  ggeenneerraattiioonnss,,  bbuutt
oonnccee  tthhee  nneettwwoorrkk  eevvoollvveedd,,  iitt  ppeerrffoorrmmeedd  vveerryy  wweellll..

TThhee  mmoosstt  iinntteerreessttiinngg  aassppeecctt  ooff  DDeePPoo  iiss  tthhee  ddeellaayyss..
TThhee  ddeellaayyss  mmaakkee  iitt  ppoossssiibbllee  ffoorr  ssiiggnnaallss  ttoo  ttrraavveell  tthhrroouugghh
ttiimmee  uunnaalltteerreedd..    IInn  aa  sseennssee,,  tthhiiss  pprroovviiddeess  aa  ffoorrmm  ooff  lloonngg
sshhoorrtt--tteerrmm  mmeemmoorryy  [[22]]..    AAllssoo,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccoommppuutteerr
tthheeoorryy,,  mmeemmoorryy  iiss  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  iinnccrreeaasseedd



ccoommppuuttaattiioonnaall  ccaappaacciittyy..    OOuurr  rreesseeaarrcchh  tthhuuss  ffaarr  hhaass  oonnllyy
ssccrraattcchheedd  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  ppootteennttiiaall  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  DDeePPoo,,
aanndd  wwee  aarree  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  iitt  wwiillll  ppeerrffoorrmm  wweellll  ffoorr  ootthheerr
ffuunnccttiioonnss..

WWhhiillee  DDeePPoo  hhaass  ppeerrffoorrmmeedd  wweellll  ffoorr  ccuurrvvee
ffoolllloowwiinngg,,  iitt  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  ffiigguurree  22  tthhaatt  iittss  aabbiilliittyy  ffoorr
ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg  iiss  nnoott  ppeerrffeecctt..    TThheerreeffoorree,,  ffoorr  ccuurrvvee
ffoolllloowwiinngg,,  wwee  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  aa  ffuurrtthheerr  nneeuurraall  nneett
mmooddeell  ccaalllleedd  ““TTiiPPoo””  ((pprroonnoouunncceedd  ““TTyyppee--OOhh””))..

33 TThhee  TTiiPPoo  ((TTiimmeedd  PPooiinntteerr))  NNeeuurraall  NNeett
MMooddeell

TTiiPPoo  iiss  aa  nneeww  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  wwiitthh  aa  ttrruullyy  aammaazziinngg
eevvoollvvaabbllee  ccaappaacciittyy  ffoorr  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg..    BBeeffoorree
ddeessiiggnniinngg  TTiiPPoo,,  wwee  aannaallyyzzeedd  wwhhaatt  mmaaddee  DDeePPoo  bbeetttteerr  aatt
ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg  tthhaann  GGeennNNeett..    WWee  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt
DDeePPoo’’ss  ddeellaayyss  pprroovviiddeedd  tthhee  ggrreeaatteesstt  bbeenneeffiitt,,  bbuutt  nnoott  iinn
tthhee  wwaayy  wwee  eexxppeecctteedd..    AAss  ddiissccuusssseedd  iinn  sseeccttiioonn  22..22,,  tthhee
ssiiggnnaall  qquueeuueess  aarree  iinniittiiaallllyy  cclleeaarreedd  ttoo  zzeerroo,,  aanndd
ttrraannssmmiitttteedd  ssiiggnnaallss  ddoo  nnoott  aarrrriivvee  uunnttiill  tthheeyy  hhaavvee  ppaasssseedd
tthhrroouugghh  tthhee  eennttiirree  qquueeuuee..    TThheerreeffoorree,,  nnoo  ““iinntteerreessttiinngg””
ssiiggnnaallss  aarrrriivvee  oovveerr  aa  lliinnkk  uunnttiill  tthhee  ddeellaayy  ppeerriioodd  hhaass  bbeeeenn
ppaasssseedd..    TThhiiss  nnaattuurraallllyy  rreedduucceess  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssiiggnnaallss
bbeeiinngg  rreecceeiivveedd  aatt  eeaacchh  nneeuurroonn,,  mmaakkiinngg  ggrreeaatteerr
eevvoollvvaabbiilliittyy  ppoossssiibbllee..

BBaasseedd  oonn  tthhiiss  ddiissccoovveerryy,,  wwee  ddeessiiggnneedd  TTiiPPoo  ttoo
ffuurrtthheerr  eevvoollvvee  tthhee  ttiimmee  ppeerriioodd  iinn  wwhhiicchh  ssiiggnnaallss  aarree
ttrraannssmmiitttteedd  oonn  eeaacchh  lliinnkk..    WWee  ddiidd  tthhiiss  bbyy  ssppeecciiffyyiinngg  aa
ssttaarrtt  aanndd  eenndd  ttrraannssmmiissssiioonn  ttiimmee  ffoorr  eeaacchh  lliinnkk,,  wwhhiicchh  aarree
uunnddeerr  ggeenneettiicc  ccoonnttrrooll..    TThhee  ssttaarrtt  ttiimmee  ssppeecciiffiieess  tthhee  cclloocckk
ttiicckk  wwhheenn  tthhee  lliinnkk  wwiillll  bbeeggiinn  ttrraannssmmiittttiinngg  ssiiggnnaallss,,  aanndd
tthhee  eenndd  ttiimmee  ssppeecciiffiieess  tthhee  cclloocckk  ttiicckk  wwhheenn  tthhee  lliinnkk  wwiillll
ssttoopp  ttrraannssmmiittttiinngg  ssiiggnnaallss..    TThhee  ssiiggnnaallss  aarree  nnoott  ddeellaayyeedd,,
ii..ee..  tthheeyy  aarrrriivvee  iimmmmeeddiiaatteellyy  oonn  tthhee  nneexxtt  iitteerraattiioonn  ooff  tthhee
nneeuurraall  nneett..

TThhee  TTiiPPoo  cchhrroommoossoommee  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  tthhrreeee
ssuubbffiieellddss::  wweeiigghhttss,,  ssttaarrtt  ttiimmeess,,  aanndd  eenndd  ttiimmeess..    TThheerree  iiss
oonnee  wweeiigghhtt,,  ssttaarrtt  ttiimmee,,  aanndd  eenndd  ttiimmee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh
eeaacchh  lliinnkk..    TThhee  ssttaarrtt  aanndd  eenndd  ttiimmeess  ffoorr  aa  lliinnkk  aarree  nnoott
aalllloowweedd  ttoo  ccrroossss  ((ii..ee..  ssttaarrtt  ≤≤  eenndd)),,  nnoorr  ppaassss  bbeeyyoonndd  tthhee
ttiimmee  rraannggee  ooff  tthhee  ttaarrggeett  ssiiggnnaall  bbeeiinngg  ttrraaiinneedd  ffoorr  ((00  →→  TT
cclloocckk  ttiicckkss))..    TThhee  ggeenneettiicc  ooppeerraattoorrss  ooff  TTiiPPoo  aarree::

11..  CChhaannggee  oonnee  bbiitt  ooff  aa  wweeiigghhtt..
22..  CChhaannggee  tthhee  ssiiggnn  ooff  aa  wweeiigghhtt..
33..  IInnccrreemmeenntt  aa  ssttaarrtt  ttiimmee..
44..  DDeeccrreemmeenntt  aa  ssttaarrtt  ttiimmee..
55..  CCrreeaattee  aa  nneeww  rraannddoomm  ssttaarrtt  ttiimmee..
66..  IInnccrreemmeenntt  aann  eenndd  ttiimmee..
77..  DDeeccrreemmeenntt  aann  eenndd  ttiimmee..
88..  CCrreeaattee  aa  nneeww  rraannddoomm  eenndd  ttiimmee..
99..  AAdddd  aa  nneeuurroonn  ((rraannddoomm  lliinnkkss  ttoo  ootthheerr  nneeuurroonnss  aarree

ccrreeaatteedd))..

1100..  DDeelleettee  aa  nneeuurroonn  ((aallll  aassssoocciiaatteedd  lliinnkkss  aarree  aallssoo
ddeelleetteedd))..

1111..  AAdddd  aa  lliinnkk  ((aa  rraannddoomm  wweeiigghhtt,,  ssttaarrtt  ttiimmee,,  aanndd  eenndd
ttiimmee  aarree  aassssiiggnneedd))..

1122..  DDeelleettee  aa  lliinnkk..

TThhee  rreessuullttss  ooff  TTiiPPoo  ffoorr  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ttrruullyy
iimmpprreessssiivvee,,  aass  sshhoowwnn  iinn  ffiigguurreess  33  tthhrroouugghh  55,,  aass  wweellll  aass
iinn  ffiigguurree  88  ((aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ppaappeerr))  wwhhiicchh  ddeeppiiccttss  iinn
ffiinnee  ddeettaaiill  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  eevvoollvveedd  TTiiPPoo  oouuttppuutt  ccuurrvvee..

WWee  aallssoo  aacchhiieevveedd  pprroommiissiinngg  rreessuullttss  eevvoollvviinngg  TTiiPPoo
ttoo  ffoollllooww  aa  ccuurrvvee  ccoonnttaaiinniinngg  sshhaarrpp  ““ppooiinnttss””  ((ffiigguurree  66))..
IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  ffuunnccttiioonn  ddeeffiinniinngg  tthhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee
hhaass  ssuuddddeenn  llaarrggee  cchhaannggeess  iinn  iittss  ffiirrsstt  ddeerriivvaattiivvee..
FFeeeeddbbaacckk  nneeuurraall  nneettss  ggeenneerraallllyy  oouuttppuutt  ssmmooootthh  ccuurrvveess
((iinn  bbootthh  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  ddeerriivvaattiivveess)),,  aanndd  tthheerreeffoorree
hhaavvee  ddiiffffiiccuullttyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ssuuddddeenn  cchhaannggeess  iinn  tthhiiss
ttaarrggeett..    AAss  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  ffiigguurree  66,,  GGeennNNeett  ddooeess  nnoott
rreeaacchh  aannyy  ooff  tthhee  ppooiinnttss  oonn  tthhee  ttoopp  oorr  bboottttoomm  ooff  tthhee
ttaarrggeett  ccuurrvvee..    HHoowweevveerr,,  TTiiPPoo  mmaattcchheess  tthhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee
mmuucchh  mmoorree  cclloosseellyy,,  aass  sshhoowwnn  iinn  ffiigguurree  77..
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FFiigguurree  33..    OOuuttppuutt  ooff  aa  ffuullllyy  eevvoollvveedd  TTiiPPoo  nneeuurraall
nneettwwoorrkk,,  ttrraaiinneedd  ttoo  ffoollllooww  aa  ccuurrvvee  115500  cclloocckk  ttiicckkss  iinn
lleennggtthh..    AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  TTiiPPoo’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  ffoorr  ccuurrvvee
ffoolllloowwiinngg  iiss  vviirrttuuaallllyy  ffllaawwlleessss..    AAllssoo  ooff  iimmppoorrttaannccee,,  wwaass
tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhiiss  iimmpprreessssiivvee  ccuurrvvee--ffoolllloowwiinngg  wwaass
aaccccoommpplliisshheedd  wwiitthh  vveerryy  ffeeww  nneeuurroonnss  ((NN  ==  2200))..    TThhiiss
nneettwwoorrkk  wwaass  eevvoollvveedd  iinn  aabboouutt  3300  mmiinnuutteess..

44 EExxppeerriimmeennttaall  RReessuullttss  wwiitthh  TTiiPPoo

AAss  sshhoowwnn  iinn  ffiigguurreess  33  tthhrroouugghh  66,,  TTiiPPoo  iiss  aammaazziinnggllyy
eeffffeeccttiivvee  aatt  ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg,,  eevveenn  wwhheenn  uussiinngg  aa  ssmmaallll
nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss..    TThhiiss  ppootteennttiiaall  ttoo  ooppeerraattee  wweellll  wwiitthh
ffeeww  nneeuurroonnss  hhaass  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  hhaarrddwwaarree
iimmpplleemmeennttaattiioonnss  ((ssuucchh  aass  iinn  aa  bbrraaiinn--bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee)),,
aass  eevveerryy  eexxttrraa  nneeuurroonn  aanndd  lliinnkk  uusseedd  rreeqquuiirreess  eexxttrraa
nnuummbbeerr  ooff  ggaatteess  iinn  aann  FFPPGGAA..



TiPo, 40 Neurons, 400 Clock Ticks
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FFiigguurree  44..    OOuuttppuutt  ooff  aa  ffuullllyy  eevvoollvveedd  TTiiPPoo  nneeuurraall
nneettwwoorrkk,,  ttrraaiinneedd  ttoo  ffoollllooww  aa  ccuurrvvee  440000  cclloocckk  ttiicckkss  iinn
lleennggtthh..    NNoottee  tthhaatt  tthhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee  wwaass  ggeenneerraatteedd  uussiinngg
tthhee  ssaammee  ffuunnccttiioonn  aass  iinn  ffiigguurreess  11--33  ((eeqquuaattiioonn  33))..    AAss
wwiitthh  tthhee  115500  cclloocckk  ttiicckk  eexxppeerriimmeenntt  sshhoowwnn  iinn  ffiigguurree  33,,
tthhiiss  lloonnggeerr  oouuttppuutt  ccuurrvvee  iiss  vviirrttuuaallllyy  ffllaawwlleessss..    NNoottee  tthhaatt
mmoorree  nneeuurroonnss  wweerree  uusseedd  ((NN  ==  4400)),,  bbuutt  tthhiiss  iiss  ssttiillll  nnoott  aa
llaarrggee  nnuummbbeerr..

TiPo, 50 Neurons, 1000 Clock Ticks
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FFiigguurree  55..    OOuuttppuutt  ooff  aa  TTiiPPoo  nneeuurraall  nneett  ffoorr  11000000  cclloocckk
ttiicckkss..    TThhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee  iiss  ddeeffiinneedd  bbyy  eeqquuaattiioonn  33..    EEvveenn
ffoorr  ssuucchh  aa  lloonngg  ttaarrggeett  ccuurrvvee,,  tthhee  TTiiPPoo  oouuttppuutt  ccuurrvvee  iiss
ssttiillll  vviirrttuuaallllyy  ffllaawwlleessss..    TThhiiss  nneettwwoorrkk  wwaass  eevvoollvveedd  iinn  aa
ffeeww  hhuunnddrreedd  tthhoouussaanndd  ggeenneerraattiioonnss,,  ttaakkiinngg  aabboouutt  eeiigghhtt
hhoouurrss  oonn  aa  22..22  GGHHzz  PPeennttiiuumm  44  ccoommppuutteerr..

IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ffoorr  ddiiffffiiccuulltt  pprroobblleemmss
((ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  ccaann  nneevveerr  bbee  aa  ppeerrffeecctt  ffiittnneessss,,  ssuucchh  aass
ccuurrvvee  ffoolllloowwiinngg)),,  TTiiPPoo  wwiillll  aadddd  mmoorree  aanndd  mmoorree  nneeuurroonnss
uunnttiill  tthhee  uusseerr--pprreessppeecciiffiieedd  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  iiss
rreeaacchheedd..    TThhee  nneeuurroonnss  aarree  aaddddeedd  rraappiiddllyy  aatt  ffiirrsstt  ((wwhheenn
tthheerree  aarree  ffeeww  nneeuurroonnss)),,  bbuutt  aarree  aaddddeedd  mmuucchh  mmoorree
sslloowwllyy  llaatteerr  oonn  ((wwhheenn  tthheerree  aarree  mmaannyy  nneeuurroonnss))..    TThhee
ffiittnneessss  ooff  tthhee  eevvoollvveedd  nneeuurraall  nneett  ddooeess  iimmpprroovvee  wwiitthh
mmoorree  nneeuurroonnss,,  bbuutt  tthhiiss  iimmpprroovveemmeenntt  ffoolllloowwss  tthhee  llaaww  ooff
ddiimmiinniisshhiinngg  rreettuurrnnss  ((ii..ee..  tthhee  mmoorree  nneeuurroonnss,,  tthhee  lleessss  tthhee
bbeenneeffiitt  ooff  aaddddiinngg  mmoorree  nneeuurroonnss))..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  uussiinngg
ffeewweerr  nneeuurroonnss  ddooeess  nnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iimmppaacctt  tthhee  qquuaalliittyy
ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett,,  uunnlleessss  aa  vveerryy  ssmmaallll  nnuummbbeerr  iiss  uusseedd..
FFoorr  eexxaammppllee,,  eevveerryy  eexxppeerriimmeenntt  wwee  ttrriieedd  ccoouulldd  bbee

ppeerrffoorrmmeedd  wweellll  wwiitthh  2200  nneeuurroonnss,,  aalltthhoouugghh  aa  ggrreeaatteerr
nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss  ddiidd  iimmpprroovvee  rreessuullttss  ssoommeewwhhaatt..

GenNet, 20 Neurons
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FFiigguurree  66..    GGeennNNeett,,  eevvoollvveedd  ttoo  ffoollllooww  aa  ttaarrggeett  ccuurrvvee
wwiitthh  sshhaarrpp  ““ppooiinnttss..””  AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  GGeennNNeett  ddooeess  nnoott
rreeaacchh  aannyy  ooff  tthhee  ppooiinnttss  oonn  tthhee  ttoopp  oorr  bboottttoomm..

TiPo, 20 Neurons
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FFiigguurree  77..    TTiiPPoo,,  eevvoollvveedd  ttoo  ffoollllooww  aa  ttaarrggeett  ccuurrvvee  wwiitthh
sshhaarrpp  ““ppooiinnttss..””    CCoommppaarree  wwiitthh  ffiigguurree  66..    AAss  ccaann  bbee
sseeeenn,,  TTiiPPoo’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  ggrreeaattllyy  ssuuppeerriioorr..    HHoowweevveerr,,
iitt  ssttiillll  ddooeessnn’’tt  eexxaaccttllyy  mmaattcchh  tthhee  sshhaarrpp  ppooiinnttss  ooff  tthhee
ttaarrggeett..

AAnnootthheerr  iinntteerreessttiinngg  ppooiinntt  iiss  tthhaatt  TTiiPPoo  uusseedd  mmoosstt  ooff
tthhee  aavvaaiillaabbllee  lliinnkkss  iinn  oouurr  eexxppeerriimmeennttss  ((tthhee  eevvoollvveedd
nneeuurraall  nneettss  uusseedd  aabboouutt  8800%%  ooff  aavvaaiillaabbllee  lliinnkkss  oonn
aavveerraaggee))..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  DDeePPoo  uusseedd  aabboouutt  5500%%  oonn
aavveerraaggee..    WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  TTiiPPoo  uusseess  mmoorree  lliinnkkss  bbeeccaauussee
tthhee  ssttaarrtt//ssttoopp  ttiimmiinngg  nnaattuurraallllyy  lliimmiittss  hhooww  mmaannyy  ssiiggnnaallss
wwiillll  aarrrriivvee  aatt  aa  ggiivveenn  nneeuurroonn  oonn  eeaacchh  cclloocckk  ttiicckk..
TThheerreeffoorree,,  mmoorree  lliinnkkss  ccaann  bbee  uusseedd  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg
““ssiiggnnaall  oovveerrllooaadd..””

OOnnee  aaddvvaannttaaggee  tthhaatt  TTiiPPoo  hhaass  oovveerr  DDeePPoo  iiss  tthhaatt
ddeellaayyss  aarree  nnoott  uusseedd..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  ssiiggnnaall
qquueeuueess,,  aanndd  tthheerreeffoorree  lleesssseerr  eelleeccttrroonniicc  ssttoorraaggee
rreeqquuiirreemmeennttss..    TThheerreeffoorree,,  aa  hhaarrddwwaarree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff
TTiiPPoo  wwoouulldd  bbee  cchheeaappeerr//ssiimmpplleerr  tthhaann  aa  hhaarrddwwaarree
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDeePPoo..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  eexxttrraa  ccoosstt  ooff
hhaarrddwwaarree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ccoouulldd  bbee  wwoorrtthhwwhhiillee  iiff  iitt  iiss
sshhoowwnn  tthhaatt  DDeePPoo  oouuttppeerrffoorrmmss  TTiiPPoo  ((aanndd  aannyy  ootthheerr



nneeuurraall  nneett  mmooddeell))  ffoorr  aa  kkeeyy  ffuunnccttiioonnaalliittyy  rreeqquuiirreedd  iinn
bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg..

WWee  aallssoo  ppeerrffoorrmmeedd  eexxppeerriimmeennttss  ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee
mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  bbiittss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  wweeiigghhttss  aanndd
ssiiggnnaallss  bbeeffoorree  eevvoollvvaabbiilliittyy  wwoouulldd  bbrreeaakk  ddoowwnn
ccoonnssiiddeerraabbllyy..    TThhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ttooppiicc  ffoorr  tthhee  ffiieelldd  ooff
eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree,,  bbeeccaauussee  tthhee  mmoorree  bbiittss  tthhaatt  aarree
uusseedd,,  tthhee  mmoorree  ggaatteess  aa  ((pprrooggrraammmmaabbllee))  hhaarrddwwaarree
iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreeqquuiirreess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  CCooDDii  aann  eeaarrlliieett
cceelllluullaarr  aauuttoommaattaa  bbaasseedd  nneeuurraall  nneett  mmooddeell  [[11]],,  wwaass
lliimmiitteedd  ttoo  11--bbiitt  wweeiigghhttss,,  11--bbiitt  ssiiggnnaallss  ((wwiitthh  11--bbiitt  ssiiggnnss
++//--))..  WWee  ffoouunndd  tthhaatt  TTiiPPoo  ssccaalleedd  vveerryy  nniicceellyy  ffoorr  ddiiffffeerreenntt
nnuummbbeerrss  ooff  bbiittss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  wwee  rraann  aann  eexxppeerriimmeenntt
wwhheerree  ssiiggnnaallss  aanndd  wweeiigghhttss  wweerree  lliimmiitteedd  ttoo  44  bbiittss  pplluuss  aa
ssiiggnn  bbiitt..    TThhee  rreessuulltt  iiss  sshhoowwnn  iinn  ffiigguurree  1111..    EEvveenn  lliimmiitteedd
iinn  tthhiiss  wwaayy,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett’’ss  oouuttppuutt  iiss
qquuiittee  ggoooodd..    WWee  ttrriieedd  uussiinngg  lleessss  tthhaann  44  bbiittss,,  bbuutt
eevvoolluuttiioonn  ffaaiilleedd  iinn  oouurr  iinniittiiaall  eexxppeerriimmeennttss..  IItt  sseeeemmss  44
bbiittss  iiss  tthhee  lloowweerr  lliimmiitt,,  aa  ffiigguurree  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  rreeaaddiillyy
iimmpplleemmeennttaabbllee  iinn  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt
pprrooggrraammmmaabbllee//eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree  ((ee..gg..  XXiilliinnxx’’ss  VViirrtteexx
ffaammiillyy  ooff  FFPPGGAAss,,  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinn  uupp  ttoo  88  MMeeggaaggaatteess  iinn  aa
ssiinnggllee  cchhiipp))..

WWee  hhaavvee  yyeett  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ffuurrtthheerr  eexxppeerriimmeennttaattiioonn
uussiinngg  TTiiPPoo  ffoorr  ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  nneeuurraall
nneettss  iinn  bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg,,  ssuucchh  aass  ppaatttteerrnn  rreeccooggnniittiioonn  ((ssttaattiicc
aanndd  ddyynnaammiicc)),,  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    WWhhiillee  wwee  aarree  nnoott
ssuurree  hhooww  wweellll  iitt  wwiillll  ppeerrffoorrmm  ffoorr  ssttaattiicc  ppaatttteerrnn
rreeccooggnniittiioonn,,  wwee  eexxppeecctt  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  eexxcceelllleenntt  ffoorr
ddyynnaammiicc  ppaatttteerrnn  rreeccooggnniittiioonn  ((mmuucchh  lliikkee  DDeePPoo))..    IItt  wwiillll
bbee  iinntteerreessttiinngg  ttoo  sseeee  iiff  TTiiPPoo  iiss  bbeetttteerr  iinn  ggeenneerraall  tthhaann
DDeePPoo  ffoorr  bbrraaiinn--bbuuiillddiinngg  ffuunnccttiioonnss,,  aass  iittss  hhaarrddwwaarree
iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  ssiimmpplleerr  ((aass  ddiissccuusssseedd  pprreevviioouussllyy))..

OOnnee  ffiinnaall  ttooppiicc  wwee  ffeeeell  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddiissccuussss  iiss  tthhee
ffaacctt  tthhaatt  GGeennNNeett  ((oorr  aannootthheerr  ttrraaddiittiioonnaall  ffeeeeddbbaacckk  nneeuurraall
nneett))  iiss  ssiimmppllyy  aa  ssppeecciiaall  ccaassee  ooff  aa  TTiiPPoo  oorr  DDeePPoo  nneeuurraall
nneett..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  aa  TTiiPPoo  nneeuurraall  nneett  hhaass  aallll  lliinnkkss
aaccttiivvee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  nneeuurraall  nneett,,  iitt  iiss  jjuusstt
aa  GGeennNNeett..    AAllssoo,,  iiff  aa  DDeePPoo  nneeuurraall  nneett  hhaass  aallll  ddeellaayy
lleennggtthhss  sseett  ttoo  zzeerroo,,  iitt  iiss  ssiimmppllyy  aa  GGeennNNeett..    AAss  ffoorr  tthhee
ppooiinntteerrss,,  tthhiiss  ssaammee  aarrcchhiitteeccttuurree  ((nnoott  ffuullllyy  ccoonnnneecctteedd))
ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthh  GGeennNNeett  bbyy  eevvoollvviinngg  wweeiigghhttss  ttoo  bbee
zzeerroo..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  TTiiPPoo  aanndd  DDeePPoo  ccaann  bbootthh  bbee  eevvoollvveedd
ttoo  bbee  GGeennNNeettss,,  ssuuggggeessttss  ttoo  uuss  tthhaatt  tthheessee  nneeww  mmooddeellss
mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ssaammee  ttaasskkss  aass  GGeennNNeett  ttoo  aatt
lleeaasstt  aann  eeqquuaall  qquuaalliittyy..    AAss  ttrraaddiittiioonnaall  ffeeeeddbbaacckk  nneeuurraall
nneett  mmooddeellss  ((ssuucchh  aass  GGeennNNeett))  aarree  kknnoowwnn  ffoorr  bbeeiinngg  ggoooodd
ssttaattiicc  ppaatttteerrnn  rreeccooggnniizzeerrss,,  wwee  eexxppeecctt  tthhiiss  wwiillll  aallssoo  bbee
ttrruuee  ffoorr  TTiiPPoo  aanndd  DDeePPoo..    HHoowweevveerr,,  wwee  hhaavvee  nnoott  yyeett
pprroovveenn  tthhaatt  aa  TTiiPPoo  oorr  DDeePPoo  nneettwwoorrkk  wwiillll  aaccttuuaallllyy
eevvoollvvee  ttoo  bbee  aa  GGeennNNeett  nneettwwoorrkk  ((iiff  iitt  iiss  tthhee  ooppttiimmaall
aarrcchhiitteeccttuurree  ffoorr  tthhee  ffuunnccttiioonn  bbeeiinngg  eevvoollvveedd))..

55 DDiissccuussssiioonn  aanndd  FFuuttuurree  RReesseeaarrcchh

DDeessppiittee  oouurr  ggrreeaatt  pplleeaassuurree  aatt  wwiittnneessssiinngg  tthhee
ccoonnssiiddeerraabbllyy  ssuuppeerriioorr  eevvoollvvaabbiilliittyy  ooff  tthhee  nneeww  TTiiPPoo
mmooddeell,,  aa  lloott  ooff  wwoorrkk  rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  ddoonnee  oonn  iitt  ttoo
ddiissccoovveerr  iittss  ssttrreennggtthhss  aanndd  lliimmiittaattiioonnss..    OOnnccee  tthhiiss  hhaass
bbeeeenn  ddoonnee,,  tthhee  nneexxtt  ssttaaggee  iinn  oouurr  rreesseeaarrcchh  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee
wwhhaatt  nneeuurraall  nneett  mmooddeell((ss))  wwiillll  bbee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  iinn  bbrraaiinn
bbuuiillddiinngg..    TThhiiss  mmaayy  iinnvvoollvvee  ddeevveellooppiinngg  ffuurrtthheerr  nneeuurraall
nneett  mmooddeellss..    FFiinnaallllyy,,  oonnccee  wwee  hhaavvee  sseelleecctteedd  tthhee  nneeuurraall
nneett  mmooddeell((ss))  ttoo  uussee,,  wwee  wwiillll  bbeeggiinn  tthhee  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthhee
((mmooddiiffiieedd))  mmooddeell  iinnttoo  pprrooggrraammmmaabbllee//eevvoollvvaabbllee
hhaarrddwwaarree  ttoo  ssttaarrtt  bbuuiillddiinngg  tthhee  sseeccoonndd--ggeenneerraattiioonn  bbrraaiinn--
bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee  BBMM22  ((ffuunnddiinngg  ppeerrmmiittttiinngg))..    IItt  wwiillll  bbee
iinntteerreessttiinngg  ttoo  sseeee  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt  wwee  wwiillll  bbee  ffoorrcceedd  ttoo
ccoommpprroommiissee  tthhee  TTiiPPoo  mmooddeell  ttoo  ffiitt  iitt  iinnttoo  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt
pprrooggrraammmmaabbllee  cchhiippss,,  aalltthhoouugghh  tthhee  44--bbiitt  wweeiigghhtt  aanndd
ssiiggnnaall  lloowweerr  lliimmiitt  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  sseeccttiioonn
ssuuggggeessttss  tthhaatt  ssuucchh  aa  ccoommpprroommiissee  wwiillll  nnoott  bbee  sseevveerree..    IIff
ffuuttuurree  rreesseeaarrcchh  sshhoowwss  tthhaatt  ppaatttteerrnn  ddeetteeccttiioonn  aanndd
ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  cciirrccuuiittss  ((ee..gg..  cciirrccuuiittss  eevvoollvveedd  ttoo
iimmpplleemmeenntt  pprroodduuccttiioonn  rruulleess))  ccaann  bbee  eevvoollvveedd  wwiitthh
ssiimmiillaarr  qquuaalliittyy  lleevveellss  aass  sshhoowwnn  bbyy  tthhee  TTiiPPoo  mmooddeell,,  tthheenn
tthheessee  mmooddeellss  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd
ggeenneerraattiioonn  bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee  BBMM22..  OOnnccee  iitt  ccaann  bbee
sshhoowwnn  tthhaatt  ssiinnggllee  nneeuurraall  cciirrccuuiitt  mmoodduulleess  ccaann  bbee
ssuucccceessssffuullllyy  eevvoollvveedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  eevvoollvvaabbllee
hhaarrddwwaarree,,  mmuullttiimmoodduullee  eexxppeerriimmeennttss  ccaann  bbee  uunnddeerrttaakkeenn
iinn  mmiinnuutteess  iinn  hhaarrddwwaarree,,  rraatthheerr  tthhaann  ddaayyss  oorr  wweeeekkss  iinn
ssooffttwwaarree  ssiimmuullaattiioonn,,  ttoo  ggaaiinn  eexxppeerriieennccee  iinn  aarrcchhiitteeccttiinngg
aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss..
IItt  rreemmaaiinnss  aa  ddeeccaaddee  lloonngg  ddrreeaamm  ooff  tthhee  sseeccoonndd  aauutthhoorr  ttoo
sseeee  nnoott  oonnllyy  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  nneeww  rreesseeaarrcchh  ffiieelldd  ccaalllleedd
““bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg””,,  bbuutt  ttoo  sseeee  tthhaatt  nneeww  ffiieelldd  eexxppaanndd
ssuuffffiicciieennttllyy  ttoo  ccrreeaattee  aa  bbrraaiinn  bbuuiillddiinngg  iinndduussttrryy..  TThhee  ffaacctt
tthhaatt  pprrooggrraammmmaabbllee  cchhiippss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  nneeaarrllyy  1100  mmiilllliioonn
ggaatteess,,  aanndd  tthhaatt  MMoooorree’’ss  LLaaww  iiss  lliikkeellyy  ttoo  hhoolldd  ffoorr
aannootthheerr  2200  yyeeaarrss,,  mmaakkeess  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ssuucchh  aa
ddrreeaamm  aa  vviirrttuuaall  cceerrttaaiinnttyy..  TThhee  ffiirrsstt  aarrttiiffiicciiaall  bbrraaiinnss  wwiillll
vveerryy  pprroobbaabbllyy  bbee  bbuuiilltt  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  yyeeaarrss..  IIff  tthhee
ddoottccoomm  ccrraasshheedd  hhaadd  nnoott  bbaannkkrruupptteedd  tthhee  sseeccoonndd  aauutthhoorr’’ss
rreesseeaarrcchh  llaabb  aanndd  kkiilllleedd  tthhee  ffiirrsstt  ggeenneerraattiioonn  bbrraaiinn
bbuuiillddiinngg  mmaacchhiinnee  ((CCBBMM))  aatttteemmpptt,,  tthhee  ffiirrsstt  ssuucchh  bbrraaiinn
mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  aa  rreeaalliittyy  aallrreeaaddyy..  
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TiPo, 50 Neurons, 1000 Ticks
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FFiigguurree  88..    TThhiiss  iiss  tthhee  ssaammee  ggrraapphh  aass  ffiigguurree  55,,  jjuusstt  aatt  aa  llaarrggeerr  ssccaallee  ttoo  sshhooww  ffiinnee  ddeettaaiill..    TTiiPPoo  ffoolllloowwss  tthhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee
aallmmoosstt  eexxaaccttllyy,,  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  eexxttrreemmee  ppeeaakkss  ooff  tthhee  ttaarrggeett  ssiiggnnaall..    TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  oouuttppuutt  vvaalluueess  nneeaarr  11  aarree  vveerryy  hhaarrdd
ttoo  rreeaacchh,,  dduuee  ttoo  tthhee  ssiiggmmooiidd  aaccttiivvaattiioonn  ffuunnccttiioonn  wwee  aarree  uussiinngg..



TiPo, 50 Neurons, 1000 Ticks (Offset)
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FFiigguurree  99..    TThhiiss  iiss  tthhee  ssaammee  ccuurrvvee  aass  iinn  ffiigguurree  88,,  bbuutt  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  iiss  ooffffsseett  bbyy  00..11..    TThhiiss  ooffffsseett  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  sseeee
tthhee  ffiinnee  ddeettaaiill  ooff  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall,,  aass  iitt  iiss  aann  eexxcceelllleenntt  aapppprrooxxiimmaattiioonn  ooff  tthhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee..

TiPo, 50 Neurons, 3000 Ticks
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FFiigguurree  1100..    TThhiiss  ggrraapphh  sshhoowwss  hhooww  TTiiPPoo  wwiillll  ggrraacceeffuullllyy  bbrreeaakk  ddoowwnn  wwhheenn  ttoooo  mmuucchh  iiss  rreeqquuiirreedd  ooff  ttoooo  ffeeww  nneeuurroonnss..
TThhee  ssaammee  nnuummbbeerr  ooff  nneeuurroonnss  ((NN  ==  5500))  aarree  uusseedd  ffoorr  tthhiiss  33000000  ttiicckk  ccuurrvvee  aass  ffoorr  tthhee  11000000  ttiicckk  ccuurrvvee  iinn  ffiigguurree  88..    NNoottee
tthhaatt  tthhoossee  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee  tthhaatt  aarree  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ffoollllooww  ((ssuucchh  aass  tthhee  mmiinniimmaa  aanndd  mmaaxxiimmaa))  aarree  nnoott
ffoolllloowweedd..



TiPo, 20 Neurons, 4-Bit Signed Weights and Signals
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FFiigguurree  1111..    TThhiiss  ggrraapphh  sshhoowwss  TTiiPPoo  wwiitthh  44--bbiitt  ssiiggnneedd  wweeiigghhttss  aanndd  ssiiggnnaallss..    AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  tthhee  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  iiss  qquuiittee
ddiissccrreettee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  TTiiPPoo  nneett  ddooeess  aann  eexxcceelllleenntt  jjoobb  aatt  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ttaarrggeett  ccuurrvvee..    BBaasseedd  oonn  tthheessee  44--bbiitt  rreessuullttss,,  aann
eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  TTiiPPoo  aappppeeaarrss  vveerryy  pprroommiissiinngg..    ((AAllll  ootthheerr  eexxppeerriimmeennttss  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  uusseedd  1122--
bbiitt  wweeiigghhttss  aanndd  3322--bbiitt  ssiiggnnaallss))..
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