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1 Johdanto

Koneoppiminen (machine learning, ML) on ottanut 2000-luvulla jättimäisiä ke-

hitysaskelia. Suuri syy tälle ovat alalla tapahtuneet läpimurrot, mutta osittain

tämä johtuu tietokoneiden ja prosessoreiden jatkuvan kehityksen aikaansaamasta

tietokoneiden laskentatehon kasvamisesta. Nämä seikat ovat johtaneet uusiin

mahdollisuuksiin fysikaalisten, kemiallisten, ja materiaalitieteiden tutkimuksissa.

Ennen kaikkea molekyylimallinnusten tekeminen erilaisten simulaatioiden avulla

on hyötynyt tietokoneiden laskentatehon kasvusta. Tästä huolimatta tarkkojen

tietokonesimulaatioiden suorittaminen vaatii nykyisilläkin laskentaresursseilla usein

kohtuuttomasti aikaa. Tämä on ongelma etenkin molekyylidynamiikan simulaa-

tioiden osalta, joita on usein ajettava suhteellisen pitkiä aikoja. Usein simulaatioihin

kuluvaa aikaa joudutaan pienentämään simulaation tarkkuuden kustannuksella [1].

Viime vuosina koneoppimista on ryhdytty hyödyntämään teoreettisen molekyyli-

mallinnuksen tekemisessä. Koneoppimisen avulla pyritään luomaan sopiva malli, joka

kykenee oppimaan haluttua molekyylimallinnuksen tehtävää vastaavat lainalaisu-

udet. Koneoppimisen avulla on mahdollista tehdä simulaatioita useita magnitudeja

nopeammin perinteisiin simulaatiomenetelmiin verrattuna, ilman että simulaation

tarkkuus kärsii merkittävästi. [1], [2]

Koneoppimisella on potentiaalia mullistaa teoreettisen molekyylimallinnuksen

tekeminen. Viimeaikaisista edistysaskelista huolimatta koneoppimisen soveltaminen

molekyylimallinnukseen sisältää edelleen ongelmia ja haasteita. Koneoppimiseen

pohjautuvat mallinnusmenetelmät vaativat opetusdataa, jonka tuottaminen suurissa

mittakaavoissa vaatii edelleen runsaasti laskentatehoja. Lisäksi ML-mallin vaatiman

opetusdatan on syytä olla huolellisesti valmisteltua. Liian vähäinen opetusdatan

määrä ei riitä tarkan ML-mallin luomiseen. Toisaalta liian suppea eli liian vähän

rakenteellista vaihtelua sisältävä opetusdata näkyy ML-mallin heikossa kyvyssä

suoriutua opetusdatasta hiemankaan poikkeavien rakenteiden mallintamisessa, eli

toisin sanoen ML-mallin yleistettävyys ei ole hyvä. Hyvän ML-mallin tulisi kyetä

tarkkoihin simulaatioihin, olla laskennallisesti tehokas sekä yleispätevä eli kykenevä

mallintamaan laajasti erilaisten alkuaineiden vuorovaikutuksia toistensa kanssa,

kyetä mallintamaan atomisidosten muodostumista ja hajoamista, olla automatisoitu
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eli mahdollisimman vähän ihmisen ohjausta tarvitseva mm. mallin luomisvaiheessa,

sekä kyetä korkeaan tarkkuuteen mahdollisimman pienellä opetusdatan määrällä.

Kaikki edellä mainitut vaatimukset erinomaisesti täyttävää ML-mallia ei ole vielä

luotu, ja tällaisen mallin kehittäminen on erittäin haasteellinen tehtävä. [1]–[3]

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan molekyylimallinnukseen tarkoite-

tun ML-mallin luomisen eri vaiheita erityisesti molekyylidynamiikan perspektiivistä.

Lisäksi tarkastellaan ML-mallien luomiseen liittyviä haasteita, sekä esitellään

muutamia menestyksekkäitä ML-malleja ja niiden toimintaperiaatteita.

2 Molekyylimallinnus ja koneoppiminen

Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin neuroverkkoihin ja syväoppimiseen perus-

tuvaa koneoppimista, joka on yleisin koneoppimisen muoto molekyylimallinnuk-

sessa. Lisäksi tarkastellaan neuroverkkojen hyödyntämistä molekyylidynamiikan

mallinnukseen liittyvien atomien välisten potentiaalien, ja niihin liittyvien parame-

trien mallintamisessa.

2.1 Koneoppiminen ja neuroverkot

Koneoppiminen on yksi tekoälyn (artificial intelligence, AI) nopeimmin kehittyvistä

muodoista. Nykyään tekoälyä hyödynnetään lähes kaikilla teknologian ja tieteiden

osa-alueilla, mutta myös esimerkiksi lääketieteessä, pörssikurssien ennustamisessa

sekä kielenkääntö-tehtävissä. Ennen kaikkea internetin eri toiminnot ja sovellukset

sekä esimerkiksi sosiaalisen median erilaiset algoritmit perustuvat nykyään enenevissä

määrin koneoppimiseen.

Koneoppimisella tarkoitetaan tyypillisesti tietokoneen avulla suoritettavaa toimintoa,

jonka tarkoituksena on saada luotua ennalta määriteltyä tehtävää mahdollisimman
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tehokkaasti ja virheettömästi suorittava ohjelma. Koneoppimisen sana ”oppiminen”

viittaa ohjelman harjoitusvaiheessa (ts. opetusvaiheessa) tapahtuvaan opetusdatan

(joka koostuu datapisteistä sekä näitä vastaavista referenssi- tai viitearvoista)

perusteella suoritettavaan ohjelman parametrien optimoimiseen haluttua sovel-

luskohdetta varten. Optimointi tapahtuu tavallisesti virhefunktion (loss-function)

sekä tietyn algoritmin avulla. Virhefunktio on ohjelman kaikkien parametrien

funktio, ja se antaa numeerisen, positiivisen lukuarvon, joka kuvaa opetusdatan

referenssiarvojen ja ohjelman laskemien opetusdataa vastaavien tulosten välistä

keskimääräistä eroa. Yksi käytetyimmistä ja yksinkertaisimmista virhefunktioista

on keskineliövirhe-funktio eli MSE-funktio, joka on muotoa

E =
1

n

n∑
i=1

(ŷi − yi)
2 , (1)

missä on n opetusdatajoukon sisältämien datapisteiden lukumäärä, ŷi kuvaa opetus-

datajoukon yksittäisen datapisteen referenssiarvoa, ja vastaavasti yi tätä datapistettä

vastaavaa ohjelman laskemaa arvoa, joka riippuu ohjelman parametreista. Yleisesti

ottaen optimointi-algoritmia suoritetaan iteratiivisesti tarkoituksena optimoida

oppimismallin sisäiset parametrit siten, että ohjelma onnistuu laskemaan jokaiselle

opetusdatan datapisteelle tuloksen, joka vastaa mahdollisimman hyvin kyseisen

datapisteen referenssiarvoa. Tämä tapahtuu minimoimalla yhtälön (1) virhefunktio.

[4], [5]

Tavanomaisin koneoppimisen muoto on niin kutsuttu syväoppiminen (eng. deep

learning), joka perustuu aivojen toimintaperiaatetta matkivan monikerroksisen

neuroverkon neuronien yhteyksien muodostumiseen (kuva 1). Neuroverkko koostuu

syötekerroksesta (0. kerros), piilotetuista kerroksista ja viimeisestä tuloskerroksesta.

Jokainen piilotetun kerroksen neuroni on yhteydessä kaikkiin edellisen kerroksen

neuroniin, mutta myös jokaiseen seuraavan kerroksen neuroniin. Lisäksi jokaisella

neuronilla on parametrit w = (w1, w2, ... ,wn) sekä b, kun n on edellisen kerroksen

neronien lukumäärä. Yksinkertaistetusti, kun tällaiselle neuroverkolle annetaan

syöte, aktivoituvat neuroverkon ensimmäisen kerroksen neuronit. Jokainen näistä

neuroneista laskee parametriensa perusteella lukuarvon f (w · x+ b), kun x on

vektori, joka sisältää kaikki edellisen kerroksen neuronien arvot, ja f on kaikkialla

jatkuva ja monotonisesti kasvava funktio, joka saa arvoja väliltä (0, 1). Näin

jokainen neuroni laskee itselleen arvon, joka palautetaan funktion f avulla välille
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Kuva 1. Syväoppimiseen perustuvan neuroverkon arkkitehtuuri ja neuronien väliset yhtey-

det. Jokainen syötekerroksen neuroni on yhteydessä jokaiseen 1. piilotetun kerroksen neu-

roniin, joista jokainen on puolestaan yhteydessä 2. piilotetun kerroksen neuroneihin, jne.

kunnes tulostuskerroksen neuronit palauttavat käyttäjälle neuroverkon laskeman syötettä

vastaavan tuloksen. Jokaista neuronien välistä yhteyttä vastaa parametri wi, ja lisäksi

jokaisella neuronilla on yksi neuronikohtainen parametri b. [6]

(0, 1), ja annetaan syötteenä jokaiselle seuraavan kerroksen neuronille. Tällä

tavalla neuroverkon syötekerroksesta lähtevät signaalit kulkevat eteenpäin, kunnes

neuroverkon tulostusneuronit aktivoituvat. Tulostus-neuronien lopullisten arvojen

perusteella ohjelma tekee halutun toiminnon, esimerkiksi äänentunnistus-ohjelmassa

ohjelma antaisi sanan, jonka se tulkitsee vastaavan parhaiten ohjelmalle syötettyä

äänidataa. [4], [6], [7]

On syytä huomata, että ennen neuroverkon opetusvaihetta ovat sen parametrit vain

sattumanvaraisia lukuja, jolloin neuroverkko ei kykene antamaan mitään merkityk-

sellistä yhteyttä syötteen ja tuloksen välillä. Vasta kun neuroverkko on opetusdatan

avulla optimoinut parametrinsa, eli oppinut muodostamaan kuvauksen syötteen

ja tuloksen välille, voidaan sitä käyttää haluttuun tarkoitukseen. Syväoppimiseen

perustuvan mallin tapauksessa optimointi tapahtuu gradienttilaskun (gradient
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descent) mukaisesti. Ensiksi lasketaan virhefunktion (1) osittaisderivaatat jokaisen

tulostuskerroksen parametrin suhteen, jolloin saadaan tulostuskerrosta vastaava gra-

dientti. Tämän avulla puolestaan lasketaan ketjusääntöä käyttäen tulostuskerrosta

edeltävän, eli viimeisen piilotetun kerroksen osittaisderivaatat. Tätä jatketaan,

kunnes on käyty läpi jokainen neuroverkon kerros ja parametri. Näin saadaan

laskettua virhefunktion osittaisderivaatta jokaisen parametrin pi suhteen, jolloin

saadaan kokonaisgradientti ∇E = ( ∂E
∂p1

, ∂E
∂p2

,..., ∂E
∂pk

), jonka mukaan hienosäädetään

jokaista parametria p seuraavasti: p → p′ = p − µ∂E
∂p
. Tässä pientä, positiivista

kerrointa µ kutsutaan oppimistahdiksi (learning rate), ja sen arvo valitaan halutulla

tavalla. [6], [8]

2.2 Molekyylimallinnus

Molekyylimallinnuksessa on nimensä mukaisesti tarkoitus mallintaa tai matkia

molekyylisysteemien ominaisuuksia sekä toimintaa kaikin mahdollisin - tyypil-

lisimmin teoreettisin ja laskennallisin - menetelmin. Mallinnuksen tavoitteena on

yleensä onnistua tekemään ennustuksia tai uusia havaintoja molekyylisysteemien

ominaisuuksista, tai laskea näille kiinnostavia parametreja. Molekyylimallinnus on

nykyään suuressa roolissa tieteellisessä tutkimuksessa johtuen kehittyneistä malleista

ja tietokoneiden laskentatehosta. Mallintamalla voidaan esimerkiksi tehokkaasti

etsiä ja kartoittaa kiinnostavia rakenteita tai yksittäisiä molekyylejä, joita voidaan

alkaa tutkimaan perusteellisemmin myös kokeellisin menetelmin. [9]

Molekyylimekaniikka ja -dynamiikka ovat eräitä molekyylimallinnuksen muotoja.

Laskennallisesti raskaat kvanttimekaniikkaan ja atomien elektronirakenteisiin perus-

tuvat mallinnusmenetelmät, kuten ab initio- ja DFT-menetelmät (density functional

theory) voidaan korvata voimakenttiin (force field) perustuvilla metodeilla lasken-

nan keventämiseksi ja nopeuttamiseksi. Varsinkin suurilla molekyylisysteemeillä

kvanttimekaniikkaan perustuvat mallinnusmenetelmät käyvät laskennallisesti kohtu-

uttoman raskaiksi ja aikaa vieviksi, jolloin voimakenttiin perustuvat menetelmät ovat

mieleisempiä, vaikkakin niiden käyttäminen heikentää mallinnuksen tarkkuutta. [9]
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Siinä missä kvanttimekaaniset menetelmät huomioivat tutkittavan systeemin

elektronit, voimakenttämenetelmissä nämä jätetään käytännössä huomiotta. Tämä

elektronien laiminlyönti voidaan perustella Born-Oppenheimerin approksimaatiolla.

Atomiytimen massa on hyvin paljon suurempi kuin ydintä kiertävien elektronien

massa, jolloin atomiytimen paikan hieman vaihtuessa elektronit sopeutuvat ytimen

uuteen ympäristöön lähes välittömästi. Näin ollen systeemin tila voidaan kuvata

suurella tarkkuudella pelkästään atomiydinten sijaintien perusteella. Systeemin elek-

tronien Schrödingerin yhtälö, eli näin ollen myös systeemin potentiaalienergia, joka

koostuu elektronien energiasta sekä atomiytimien välisistä Qoulombin repulsiosta,

on siten mahdollista kirjoittaa atomiydinten varausten ja koordinaattien funktiona.

[9], [10]

Tyypillisimmin voimakentän funktionaalinen muoto koostuu systeemin atom-

ien välisiin vuorovaikutuksiin liittyvistä energia-termeistä, kuten atomisidosten

venymisiin, sidoskulmiin ja sidosten välisiin kiertokulmiin liittyvistä termeistä.

Nämä termit sisältävät parametreja, joiden arvoja pyritään säätämään tai valitse-

maan niin, että termit kuvaavat tutkittavan systeemin energiaa mahdollisimman

tarkasti tietyissä termodynaamisissa olosuhteissa. Eräs voimakentän funktionaali-

nen muoto, jonka avulla on mahdollista kuvata yksittäistä molekyyliä tai pientä

molekyylisysteemiä on:

V
(
rN
)
=

∑
sidokset

ki
2
(li − li,0)

2 +
∑

kulmat

ki
2
(θi − θi,0)

2 +
∑
kierto

Vn

2
(1 + cos (nω − γ))

(2)

+
N∑
i=1

N∑
j=i+1

(
4εij

[(
σij

rij

)12

−
(
σij

rij

) 6
]
+

qiqj
4πε0rij

)
.

Tässä V
(
rN
)

kuvaa systeemin potentiaalienergiaa, kun rN sisältää systeemin

atomiydinten sijainnit. Viimeinen summaustermi sisältää van der Waalsin energiat

sekä sähköiset potentiaalit. Tällaista potentiaalienergiafunktion arvojen vaihtelua

koordinaattien rN muuttuessa, kutsutaan potentiaalienergiapinnaksi (potential

energy surface tai lyhemmin PES). Potentiaalienergiapinta on siis moniulotteisen

avaruuden pinta, joka kertoo systeemin potentiaalienergian kussakin atomien konfig-
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uraatiossa. Jos systeemissä on N kappaletta atomeita, on sen (potentiaali)energia

3N karteesisen koordinaatin, tai 3N − 6 systeemin sisäisen koordinaatin funktio. [9]

Yllä olevasta yhtälöstä nähdään, että yksinkertaisinkin voimakenttä sisältää suuren

määrän parametreja, jotka täytyy määrittää. Tämä vaatii huomattavan määrän aikaa

ja perehtymistä. Esimerkiksi hyvinkin yksinkertainen propaanimolekyyli sisältää

voimakentän (2) mallilla jo 73 erillistä parametria [9]. Lisäksi voimakentän ennalta

määritelty funktionaalinen muoto tuo rajoitteita sen ns. joustavuudelle, eli voimak-

entän käyttäminen ei sovi kaikkiin molekyylimallinnuksen ongelmiin. Voimakentät

eivät esimerkiksi kykene kuvaamaan riittävissä määrin atomisidosten hajoamista tai

muodostumista, jolloin kemiallisten reaktioiden mallintaminen ei ole mahdollista [11].

Viime vuosina tekoälyn rooli molekyylimallinnuksessa ja tarkkojen voimakenttien

tuottamisessa on kasvanut suuresti. Monia lupaavia tutkimuksia on tehty etenkin

erilaisiin koneoppimisen muotoihin perustuvien menetelmien hyödyntämisessä

voimakenttien funktionaalisen muodon määrittämiseksi ja ennustamiseksi erilaisille

systeemeille [12]. Koneoppimiseen perustuvat voimakentät ovat klassisiin voimak-

enttiin nähden huomattavan tarkkoja. Tällaiset mallit kykenevät muodostamaan

erittäin monimutkaisia kuvauksia systeemin molekyylirakenteen ja sen energian

välille opetusdatan perusteella, jolloin näiden mallien tarkkuus vastaa jopa korkean

tason kvanttimekaanisia malleja. Mallin tarkkuus riippuu tietenkin opetusdatan

laadusta sekä opetusdatan tuottamiseen käytetystä menetelmästä, joten sen tarkkuus

ei voi koskaan ylittää opetusdatan tuottamiseen käytetyn menetelmän tarkkuutta

[10], [13]. ML-sovellusten hyödyt ja mahdollisuudet ovat kuitenkin kiistattomia.

Esimerkiksi molekyylimallinnuksen simulaatioita voidaan tehdä ML-potentiaaleilla

huomattavasti pidemmillä aikaskaaloilla (kymmenistä satoihin nanosekunteihin)

jopa tuhansia atomeja sisältäville systeemeille, kun taas esimerkiksi ab initio

-menetelmillä joudutaan tyytymään paljon lyhyempiin aikaskaaloihin (muutamia

satoja pikosekunteja) keskisuurilla systeemeilläkin [2]. Lisäksi ML-potentiaaleilla

tehdyt simulaatiot vaativat huomattavasti vähemmän laskennallisia resursseja,

jolloin simulaatioiden ajaminen on useita magnitudeja nopeampaa [14], [15]. Joillain

ML-malleilla on jopa mahdollista hyödyntää laskennan hajauttamista, eli samaa

simulaatiota voidaan ajaa usean rinnakkaisen tietokoneen voimin [10]. Tämä avaa

molekyylimallinnuksessa ja molekyylidynamiikassa täysin uusia mahdollisuuksia.
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Seuraavaksi tarkastellaan yleisimpien ja viimeaikaisimpien syväoppimiseen ja

neuroverkkoihin perustuvien, molekyylimallinnukseen soveltuvien ML-mallien toim-

intaperiaatteita molekyylidynamiikan sekä tähän läheisesti liittyvien voimakenttien

ja potentiaalien muodostamisen näkökulmasta.

2.2.1 Referenssi- ja opetusdata

Koneoppimisen avulla luodut voimakentät ja potentiaalit (ML-potentiaalit), sekä

muutkin ML-sovellukset tarvitsevat toimiakseen opetusdataa, joka sisältää suuren

määrän molekyylejä, molekyylin eri konformaatioita, tai molekyylisysteemejä,

riippuen siitä mihin tarkoitukseen ML-potentiaalia halutaan käyttää. Sopivan ope-

tusdatajoukon valinta ja hankinta on merkittävä, jopa kriittinen tekijä ML-mallin

toimivuuden kannalta. Jos datan laatu on heikkoa, tai jos se sisältää hiemankaan

virheellisiä tuloksia, näkyy tämän vaikutus suoraan tuotetun ML-potentiaalin

laadussa, eli kyvyssä tehdä luotettavia ennustuksia [10]. Toisaalta datan tuot-

tamiseen on suotavaa käyttää täsmälleen samaa menetelmää datajoukon jokaisen

rakenteen osalta numeerisen kohinan välttämiseksi. Jopa saman DFT-menetelmän

eri elektronirakenteen koodien käyttäminen datajoukon eri molekyyleille näiden en-

ergian laskemiseksi johtaa numeeriseen epäjohdonmukaisuuteen, jolla on epäsuotuisia

vaikutuksia ML-potentiaalin tarkkuuteen [2].

Opetusdatan sisältämien molekyylien konfiguraatiot ja näitä vastaavat energiat

tai molekyylin atomien sisäiset voimat täytyy selvittää, jotta ML-malli kykenee

muodostamaan kuvauksen esimerkiksi tutkittavan molekyylin konfiguraation ja

tätä vastaavan energian välille. Kuten aiemmin todettiin, tämä tapahtuu yleensä

perinteisillä DFT- tai ab initio -tason mallinnusmenetelmillä. Etenkin molekyylidy-

namiikan simulaatioita varten on opetusdataan tarpeellista sisällyttää molekyylin

energioita eri konfiguraatioissa mahdollisimman laajalta konfiguraatioavaruuden

alueelta, mikä on tähän päivään saakka osoittautunut suhteellisen haasteelliseksi

tehtäväksi johtuen konfiguraatioavaruuden dimension suuruudesta [16]. Toisaalta jos

ollaan kiinnostuneita jostain tietystä yksittäisestä molekyylin ominaisuudesta, ei ole

välttämätöntä tuntea kuin molekyylin stabiili konformaatio. Pikemminkin tällöin on

tärkeämpää, että opetusdata sisältää mahdollisimman monta rakenteeltaan erilaista
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molekyyliä, jotka ovat kemiallisilta ominaisuuksiltaan suhteellisen samankaltaisia,

jotta kyseistä ominaisuutta kyetään ennustamaan erilaisille opetusdataa läheisesti

muistuttaville molekyyleille. Esimerkiksi molekyylien HOMO energioiden (high-

est occupied molecular orbital) ennustamisen tapauksessa on järkevää valita

opetusdataan tutkimuksen kohteena olevien molekyylien kanssa mahdollisimman

samankaltainen joukko molekyylejä [17].

Molekyylidynamiikan mallinnukseen tarkoitetun ML-potentiaalin käytettävyys

(eli millaisiin simulaatiotilanteisiin ML-potentiaalia voidaan käyttää) asettaa ehdot

opetusdatajoukon laadulle ja laajuudelle. Jos halutaan tutkia vain yhden molekyylin

muodostamaa systeemiä, ei ole syytä sisällyttää opetusdataan muita molekyylejä,

vaan tehokkain oppiminen tapahtuu sisällyttämällä opetusdataan riittävä määrä

tutkittavan molekyylin erilaisia tasapainogeometriasta poikkeavia konformaa-

tioita. Tällainen ML-potentiaali kykenee tekemään tarkkoja ennustuksia kyseisen

molekyylin ominaisuuksista, mutta ei yleensä kykene mallintamaan tutkittavasta

molekyylistä poikkeavia rakenteita lainkaan järkevällä tarkkuudella, sillä mallin

parametrit ovat optimoituneet tarkaksi juuri kyseisen molekyylin ominaisuuksien

ennustamiseen erilaisissa molekyylin konformaatioissa. Jos puolestaan halutaan opet-

taa yleinen ML-malli, joka kykenee tuottamaan tarkkoja ennustuksia kemialliselta

diversiteetiltään laajalle joukolle molekyylejä, eli muillekin kuin vain yhdelle tietylle

molekyylille tai molekyylisysteemille, on opetusdataan sisällytettävä huomattavasti

suurempi määrä (kymmenistä tuhansista ylöspäin) erilaisia molekyylejä. Lisäksi on

huomioitava, että opetusjoukko kattaa tasapuolisesti halutun molekyyliavaruuden,

sillä muuten ML-malli saattaa optimoitua tarkemmaksi sen molekyyliavaruuden

alueella, joka on opetusdatassa eniten edustettuna, mutta heikommin edustettujen

molekyylityyppien kustannuksella. Tämän välttämiseksi on kehitelty erilaisia

keinoja, joita tarkastellaan tarkemmin luvussa 2.2.3. [1], [18]

Opetusjoukon molekyylirakenteiden ominaisuudet on selvitettävä riittävällä

tarkkuudella, jotta ML-malli saadaan tekemään tarkkoja ennustuksia. ML-mallin

keskimääräisen tarkkuuden yläraja on opetusdatajoukon ominaisuuksien laskemiseen

käytetyn menetelmän tarkkuus [10]. Jos siis ML-malli halutaan saada tekemään

mahdollisimman totuudenmukaisia ennustuksia, on syytä laskea opetusdatan

molekyylien voimien ja energioiden referenssiarvoja mahdollisimman korkean tason
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kvanttimekaanisilla menetelmillä [19], [20]. Koska nämä laskut vaativat runsaasti

laskentatehoa, on viimeaikoina koottu useita kaikille avoimia molekyylien data-

paketteja, kuten QM9-paketti, joka sisältää 133 885 pientä organista molekyyliä

tai ANI-1, joka on 57 454:n molekyylin yhteensä yli 20 miljoonaa konformaatiota

sisältävä datapaketti [21]. ANI-1 datapaketin pohjalta on kehitetty yleinen ML-

potentiaali ANI-1 -potentiaali, sekä tämän jatkoversiot ANI-1x, ANI-1ccx ja ANI-2x,

jotka kykenevät suorittamaan erilaisia molekyylimallinnuksen tehtäviä, kuten opti-

moimaan molekyylin geometrian, tai ajamaan molekyylidynamiikan simulaatioita

pienillä molekyyleillä DFT-menetelmien tarkkuudella, mutta jopa 106 -kertaisella

nopeudella [15], [22].

Vaikka esimerkiksi valmiiksi optimoidut ja avoimesti saatavilla olevat ANI-

potentiaalit käyvät hieman suurempienkin molekyylisysteemien mallintamiseen,

eivät ne silti kykene mallintamaan systeemejä, jotka ovat hyvin spesifejä tai

monimutkaisia, tai joissa on mukana raskaampia alkuaineita, joita ei ole ollut

mukana kyseisten potentiaalien opetusdatajoukossa [23]. Siispä tällaisten systeemien

mallintamista varten täytyy laatia opetusdata itse, mikä voi vaatia paljon aikaa ja

laskentaresursseja, mikäli systeemistä ei ole aikaisempaa dataa saatavilla.

Yksittäisen molekyylin tai molekyylisysteemiin mallintamiseen tarkoitetun ML-

potentiaalin opetusdata on huomattavasti vaivattomampaa tuottaa, kuin yleistetty-

ihin tilanteisiin tarkoitetulle ML-potentiaalille. Ensiksi mainitun tapauksessa eräs

mahdollinen menetelmä on esimerkiksi luoda tutkittavasta systeemistä trajektori-

dataa kevyimmästä päästä olevilla kvanttimekaanisilla menetelmillä, tai näitäkin

kevyemmillä menetelmillä, kuten klassisilla voimakentillä tai jollain saatavilla ole-

valla valmiilla ML-potentiaalilla, joka kykenee mallintamaan systeemiä siinä määrin

luotettavasti, että sen tuottamasta molekyylidynamiikan trajektoridatasta saadaan

systeemin erilaisia realistisia konfiguraatioita. Näitä konfiguraatioita voidaan

analysoida tarkemmin kvanttimekaanisilla menetelmillä, esimerkiksi laskea kunkin

konfiguraation energia sopivaksi katsotulla DFT-menetelmällä. Tällä tavalla saadaan

luotua systeemin erilaisista konfiguraatioista ja näitä vastaavista energioista opetus-

dataa systeemiä vastaavan ML-potentiaalin tuottamiseen. Klassisen voimakentän tai

valmiin ML-potentiaalin käyttämisen tapauksessa pitää kyseisen menetelmän poten-

tiaalienergiapinnan tutkittavan systeemin osalta vastata topologialtaan riittävästi
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systeemin todellista potentiaalin topologiaa, jotta trajektoreista saadut konfigu-

raatiot ovat riittävän samankaltaisia systeemin todellisten ja todennäköisimpien

konfiguraatiotilojen kanssa. [10], [11]

Edellä mainittu yksittäisen molekyylisysteemin opetusdatan luomiseen tarkoitettu

menetelmä sisältää myös tiettyjä ongelmia. Tällä menetelmällä tuotettu potentiaali

saattaa nimittäin olla epäluotettava systeemin korkeaenergisten konfiguraatioiden

osalta, sillä opetusdatan tuottanut simulaatio on viettänyt tällaisissa tiloissa hyvin

vähän aikaa. Ongelma voidaan osittain ratkaista ajamalla opetusdataa varten

suoritettava molekyylidynamiikan simulaatio ns. metadynamiikan simulaatiolla,

jossa keinotekoisesti suositaan konfiguraation harvinaisempia, esimerkiksi korkeaen-

ergisia tiloja. [24] Toisaalta menetelmä ei myöskään ole hyödyllinen, jos halutun

simulaation pituuden ei tarvitse olla pitkä. Tällöin voi olla ajallisesti nopeampaa

suorittaa simulaatio suoraan DFT-tason laskuilla. ML-potentiaalin hyöty tulee

käytäntöön vasta riittävän pitkien simulaatioiden tapauksessa. Toisin sanoen

ML-potentiaalin käyttäminen tulee hyödylliseksi, kun simulaation suorittaminen

halutulla kvanttimekaanisella menetelmällä vie huomattavasti enemmän aikaa, kuin

simulaatioita varten tarvittavan ML-potentiaalin tuottamiseen kokonaisuudessaan

kuluva aika, eli systeemin eri konfiguraatioiden tuottaminen, näitä vastaavien

energioiden laskemiseen kuluva aika, sekä itse simulaation suorittaminen.

2.2.2 Molekyylisysteemin rakenteen kuvaileminen

Mikä tahansa molekyylisysteemi voidaan esittää 3N karteesisen koordinaatin avulla,

kun N on systeemin sisältämien atomien lukumäärä. Tämä esitystapa ei kuitenkaan

sellaisenaan sovellu ML-mallin syötteeksi, sillä karteesiset koordinaatit eivät ole

invariantteja translaatioiden tai rotaatioiden suhteen, eivätkä atomien järjestyksen

suhteen [17]. Tämä on ongelma, sillä ML-malli ei lähtökohtaisesti havaitse tällaisia

symmetrioita. ML-malli voisi siis antaa esimerkiksi kahden enantiomeerin, eli

peilikuvaisomeerin energialle eri arvoja, mikä aiheuttaa ongelmia ja ristiriitoja.

Tätä varten on kehitelty vaihtoehtoisia molekyylisysteemiä kuvailevia esitystapoja,

joita ML-mallien on mahdollista prosessoida. Käytetyn ML-mallin tyypistä ja

arkkitehtuurista riippuen pyritään käyttämään tälle mallille sopivaa systeemin
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esitystapaa.

Molekyylisysteemin kuvailemisen tai esitystavan tavoitteena on useimmiten ku-

vata systeemiä sen sisältämien yksittäisten atomien lähiympäristöjen avulla, ja

koodata tämä numeerisen lukuarvon, tai useasta lukuarvosta koostuvan vektorin

muotoon. Näillä lukuarvoilla ei ole itsessään vielä mitään fysikaalista merkitystä.

ML-mallit käyttävät näitä syötteenään, ja palauttavat lukuarvon, joka kertoo

esimerkiksi kyseisen atomin energian tai tähän atomiin vaikuttavan kokonaisvoiman.

Useissa kuvan 1 arkkitehtuuriin tai sen kehitelmiin perustuvissa neu-

roverkkomenetelmissä molekyylisysteemin kuvailemisen perusperiaate on seuraava:

Kunkin molekyylisysteemin atomin i karteesiset koordinaatit {Rα
i } muunnetaan ns.

symmetriafunktioarvoiksi {Gµ
i }. Yksittäistä atomia vastaava symmetriafunktioarvo

riippuu systeemin jokaisen atomin karteesisista koordinaateista. Jos systeemi tai

molekyyli koostuu ainoastaan yhdestä alkuaineesta, tarvitaan jokaista atomia

kohden ainoastaan kaksi symmetriafunktioarvoa, eli {Gµ
i } = {R1

i , R
2
i }, kun R1

i

on radiaalinen symmetriafunktioarvo, ja R2
i on atomien välisiä kulmia kuvaava

symmetriafunktioarvo. Radiaalinen symmetriafunktioarvo saadaan Gaussin funktion

summina

G1
i =

∑
j ̸=i

e −η(Rij−Rs)
2

fc (Rij) , (3)

kun parametrilla η säädetään Gaussin jakauman leveyttä, ja parametrilla Rs jakau-

man huipun sijaintia, sekä fc on ns. katkaisufunktio (cut-off function), jonka

avulla säädetään atomiympäristön laajuutta, eli kuinka suurella säteellä atomin

ympäristössä muiden atomien vuorovaikutus otetaan huomioon. Katkaisufunktio on

muotoa

fc (Rij) =

0,5 ·
[
cos
(

πRij

Rc

)
+ 1
]

kun Rij ≤ Rc

0 kun Rij > Rc

, (4)

missä Rc on katkaisusäde, jota suuremmilla arvoilla funktio saa aina arvon 0. Arvo

R2
i puolestaan on muotoa

G2
i = 21−ζ

∑
j,k ̸=i

(1 + λ cos θijk)
ζ · e−η(R2

ij+R2
ik+R2

jk)fc (Rij) fc (Rik) fc (Rjk) , (5)

parametreilla λ(= +1,−1), η ja ζ.
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Nämä arvot {Rµ
i } kuvaavat kunkin atomin energeettisesti relevanttia lähiympäristöä,

jotka syötetään kunkin atomiympäristön osalta yksitellen ML-mallille, joka antaa

arvon Ei kyseisen atomin energialle. Koko systeemin energia saadaan selville

summaamalla kaikkien atomien ympäristöjä vastaavat energiat yhteen, eli

E =
∑
i

Ei. (6)

Kuten nähdään, yksinkertainenkin tapa kuvata yksittäisen atomin ympäristö ML-

mallille sopivassa muodossa saattaa vaatia suhteellisen monimutkaisia kaavoja, jotka

sisältävät useita säädettäviä parametreja. Edellä esitelty atomiympäristön kuvailu-

tapa on Behlerin ja Parrinellon vuonna 2007 kehittämä ACSF-kuvailumenetelmä

(Atom-Centered Symmetry Functions) [25], mutta hyvin moni ML-malli käyttää

tähän perustuvaa, tai hyvin paljon tätä muistuttavaa menetelmää [18]. Molekyylisys-

teemin monimutkaistuessa, ja esimerkiksi useita eri alkuaineita sisältävien systeemien

tapauksessa edellä esiteltyä kuvailumenetelmää joudutaan muokkaamaan yksityisko-

htaisemmaksi, jotta esimerkiksi hiiliatomin ympäristö onnistutaan kuvaamaan

erilaiseksi sen muodostaessa sidoksen toisen hiiliatomin kanssa, kuin jos se muo-

dostaisi sidoksen toisen hiiliatomin sijaan happiatomin kanssa. Esimerkiksi

ANI-metodit [26] käyttävät systeemin sisäisen rakenteen kuvailemiseen tällaista

ACSF-esitystavan eri alkuaineet erottavaa jatkokehitelmää. [15], [25].

DTNN-tyyppistä (deep tensor neural network) [27] tai GNN-tyyppistä (graph

neural network) [28] arkkitehtuuria hyödyntävät ML-mallit eroavat selkeästi ACSF-

menetelmän tavasta kuvailla molekyylisysteemin tilaa. Molemmissa menetelmissä

systeemin tila esitetään ainoastaan atomiparien välisten etäisyyksien, sekä kunkin

atomin tyypin (eli mikä alkuaine on kyseessä) perusteella. Näiden perusteella

neuroverkko kykenee tietyin iteratiivisin menetelmin havaitsemaan oleellisen infor-

maation kunkin atomin lähiympäristöstä, mutta ilman vastaavanlaisia matemaattisia

malleja kuin edellä kuvatun ACSF-menetelmän tapauksessa.

Esimerkiksi DTNN:ssä neuroverkolle annetaan syötteeksi tutkittavan systeemin

molekyylirakenteen atomiydinten varaukset sisältämä vektori, sekä atomien välisistä

etäisyyksistä koostuva matriisi. Näiden avulla neuroverkko muodostaa atomiko-

htaiset piirteet (atom-wise feature) xi. Piirteiden joukkoa {xi} tarkennetaan

iteratiivisella, lähiympäristön atomien välisiin vuorovaikutuksiin perustuvalla
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menetelmällä. Aluksi piirteen lähtöarvona toimii ainoastaan atomin varauksesta

riippuva alkuarvo x0
i = ezi . Tätä alkuarvoa aletaan tarkentamaan iteroimalla, jota

voidaan kuvata pelkistetysti kaavalla

xl+1
i = xl

i +
∑
j ̸=1

vij , (7)

kun l kertoo iteraatioiden lukumäärän, summaus käy läpi kaikki lähiympäristön

atomit j, ja vuorovaikutustermi vij, jonka laskemiseen käytetty menetelmä on inte-

groitu osaksi DTNN-neuroverkkoa, kuvaa atomin j vaikutusta atomiin i etäisyydellä

Dij. Jokaista iteraatiota vastaava uusi atomikohtaisen piirteen arvo riippuu ainoas-

taan atomien välisistä etäisyyksistä Dij, ja koska lähiympäristön atomien vaikutusta

kuvaavien termien vij summaaminen on kommutatiivinen operaatio, on kyseistä

menetelmää käyttävä kuvailutapa automaattisesti invariantti atomien rotaatioiden,

permutaatioiden ja translaatioiden suhteen. [18], [27]

Systeemin sopivan kuvailun muodostaminen on siis DTNN- ja GNN-tyyppisissä

ratkaisuissa osa itse ohjelmaa, eli systeemin tilaa kuvaavat ainoastaan atomien

tyyppi (tai ytimen varaus) ja atomien väliset etäisyydet, jotka syötetään neu-

roverkolle prosessoitavaksi, jolloin systeemin rakenteen analysointi tapahtuu siis itse

neuroverkossa, toisin kuin ACSF-tyyppisissä ratkaisuissa, joissa systeemin atomien

lähiympäristöä kuvaava informaatio koodataan matemaattisin mallein neuroverkon

inputille sopivaan muotoon [18], [25]. DTNN-tyyppinen ratkaisu on hyödyllinen

etenkin silloin, kun halutaan tutkia useita eri alkuaineita sisältäviä systeemejä. [18]

2.2.3 ML-mallin optimointi ja luotettavuuden arviointi

Molekyylimallinnukseen tarkoitetun ML-mallin muodostamisen viimeinen vaihe on

mallin parametrien optimointi ja mallin toimivuuden varmistaminen (validation).

ML-mallille syötetään opetusdata, ja malli optimoi parametrinsa johdanto-osiossa

esiteltyyn parametrien optimointialgoritmiin nojautuvalla, tai jollain hienostuneem-

malla ja tehokkaammalla menetelmällä. Optimointivaiheen aikana mallin oppimista

ja luotettavuutta seurataan, ja oppimiseen voidaan puuttua erilaisin toimenpitein

sen edistämiseksi. Optimointivaiheen jälkeen ML-malli on valmis käytettäväksi
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haluttuun tarkoitukseen, mutta yleensä tätä ennen pyritään varmistumaan sen

luotettavuudesta ja tarkkuudesta erilaisissa tilanteissa, jotta voidaan olla varmoja

mallin käytettävyydestä [2], [10].

Ennen opetusdatan syöttämistä ML-mallin parametreille voidaan antaa jokin

satunnainen arvo, tai vaihtoehtoisesti käyttää jotain järjestelmällistä menetelmää

parametrien alkuarvon määrittämiseksi. Tämän jälkeen ML-malli on valmis parame-

trien optimointia varten. Nykyään ML-mallien oppimisalgoritmi nojautuu enää

harvoin johdanto-osiossa mainittuun virhefunktion ja gradienttilaskun perusteella

tehtävään parametrien optimointiin. Yleisempää on käyttää jotain tehokkaampaa

ja hienostuneempaa menetelmää, joita ei tässä ole syytä sen tarkemmin esitellä.

Menetelmien tarkoituksena on kuitenkin aina löytää jokin lokaali minimi (korkean

dimension takia globaalin minimin löytäminen on erittäin epätodennäköistä), joka

mahdollistaa luotettavan molekyylimallinnuksen tekemisen ML-mallin avulla. ML-

mallin virhettä mitataan edelleen yhtälön (1) tapaisella virhefunktiolla, yleisimmin

MSE-, RMSE- (root-mean-square error), tai MAE (mean absolute error) -funktioita.

[2], [18]

Parametrien optimoinnin eli ML-mallin opettamisen aikana sekä sen jälkeen

on mallille hyvä tehdä erilaisia testejä sen luotettavuuden varmistamiseksi. Testien

perusteella voidaan esimerkiksi päätellä, onko käytetty ML-mallin arkkitehtuuri

valittu hyvin, tai ovatko mallin parametrit yli- tai alisovittuneita (over/underfit)

opetusdataan. Testausta varten referenssidata, jaetaan yleensä ennen parametrien

optimointia kahteen joukkoon: opetusdatajoukkoon (training set), ja testijoukkoon

(test set). Testijoukkoa ei käytetä ML-mallin opetukseen, eikä oppimisen aikana

tapahtuvaan mallin arviointiin. Testijoukko on yleensä pieni osa referenssijoukkoa

(esimerkiksi 20% referenssijoukosta), jotta itse opetusdataa on käytettävissä mahdol-

lisimman paljon. Testijoukko pyritään valitsemaan referenssijoukosta siten, että sen

avulla on mahdollista arvioida opetetun ML-mallin yleistyskykyyn liittyvää virhettä,

eli kuinka hyvin malli kykenee tekemään ennustuksia opetusdataan kuulumattomalle

datalle. Toisin sanoen testijoukon tulisi olla riittävän erilainen opetusjoukon kanssa,

eivätkä nämä joukot saisi sisältää keskenään hyvin samankaltaisia rakenteita.

Jäljelle jäänyt opetusdatajoukko jaetaan edelleen varsinaiseen opetusdataan, sekä

validiointijoukkoon (validation data). Validiontijoukko on hyvä valita mahdollisim-
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man edustavaksi, eli sen tulisi olla mahdollisimman samankaltainen varsinaisen

opetusdatajoukon kanssa. Varsinaista opetusdataa käytetään nimensä mukaisesti

mallin opettamiseen eli parametrien optimoimiseen. Validiointidataa puolestaan

ei suoraan käytetä mallin opetukseen varsinaisen opetusdatan tavoin, vaan sen

avulla arvioidaan ja analysoidaan oppimistapahtuman aikana mallin kyvykkyyttä

ja luotettavuutta, sekä tehdään näiden perusteella päätelmiä, joiden avulla mallin

kehitystä voidaan ohjata. [2], [10]

ML-mallin testaus validiointijoukon avulla tapahtuu siis parametrien optimoin-

nin kanssa rinnakkain. Opetustapahtuman aikana lasketaan tietyin aikavälein

yhtälön (1) mukaisesti ML-mallin virheet sekä varsinaisen opetusdatajoukon, että

validiointijoukon suhteen. Koska parametrien optimointi tapahtuu varsinaisen

opetusjoukon avulla, pyrkii oppimisalgoritmi optimoimaan parametrit vastaamaan

mahdollisimman hyvin tätä joukkoa. ML-mallin virhe varsinaisen opetusdatajoukon

suhteen siis pienenee jatkuvasti. Koska validiointijoukko on hyvin samankaltainen

opetusjoukon kanssa, pienenee ML-mallin virhe aluksi myös validiointijoukon

suhteen. Liian pitkään jatkunut opetusalgoritmin käyttäminen kuitenkin pysäyttää

validiointijoukon avulla lasketun virheen pienenemisen, jolloin tämä virhe pysyy

lähes vakiona, tai jopa alkaa hitaasti kasvamaan. Tällöin sanotaan, että ML-malli

on ylisovittunut varsinaiseen opetusdataan, eli mallin parametrit ovat optimoituneet

mallintamaan liian yksipuolisesti varsinaista opetusdataa. Tämän seurauksena

mallin yleistettävyys, eli sen kyky mallintaa opetusjoukosta hiemankaan poikkeavia

molekyylejä kärsii. Siksi parametrien optimointi ja samalla mallin opetus lopetetaan,

kun mallin virheen arvo validiointijoukon suhteen alkaa polkemaan paikallaan tai

kasvamaan. Mallin virhe sekä varsinaisen opetusdatan että validiointidatan suhteen

on tällöin riittävän pieni, ja näiden virheet vastaavat suhteellisen hyvin toisiaan.

Tätä menettelytapaa kutsutaan aikaiseksi pysäytykseksi (early stopping). Tällä

tavalla suoritettu ML-mallin opettaminen mahdollistaa sen, että mallin toiminta on

parhaimmillaan opetusdatajoukkoon kuulumattoman datan osalta, kuten molekyyli-

mallinnukseen suunnitellun ML-mallin tapauksessa opetusjoukkoon kuulumattomien

molekyylien tai molekyylikonformaatioiden mallintamisen osalta. [2], [10], [18]

Toinen hyödyllinen oppimiskäyrien tulkitsemisen perusteella tapahtuva ML-
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Kuva 2. ML-mallin virheiden suuruudet varsinaisen opetusjoukon ja validiointijoukon os-

alta. Kuvaajasta a) huomataan, että oppimisalgoritmin liian pitkään jatkunut suoritus

johtaa varsinaisen opetusjoukon (sininen) virheen jatkuvaan pienenemiseen, mutta mallin

parametrien alkaessa ylisovittua varsinaiseen opetusjoukkoon huomataan validiointijoukon

(punainen) virheen kasvavan tai pysyvän vakiona. Referenssidatan - ja näin ollen myös varsi-

naisen opetusdatan - suuruutta tai datan määrää kasvattamalla varsinaisen opetusjoukon

virhe kasvaa datamäärän kasvaessa, kun validiointijoukon virhe vastaavasti pienenee, kuten

kuvaajasta b) nähdään.

mallin oppimisen arviointi on varsinaisen opetusjoukon ja validiointijoukon virheiden

konvergoinnin seuraaminen varsinaisen opetusdatajoukon suuruuden kasvaessa.

Ensiksi opetetaan ML-malli hyvin suppealla opetusdatajoukolla, jolloin varsinaisen

opetusdatajoukon virhe on hyvin pieni johtuen siitä, että pienen datamäärän op-

piminen on suhteellisen suoraviivaista. Toisaalta validiointijoukon virhe on samasta

syystä hyvin suuri. Kun opetusdatajoukon kokoa kasvatetaan askel askeleelta ja uusi

ML-malli opetetaan jokaisen askeleen jälkeen, huomataan varsinaisen opetusjoukon

virheen kasvavan ja validiointijoukon pienenevän [2]. Tämä on seurausta siitä, että

opetusdatajoukon ollessa pieni, on mallin vaivatonta sovittaa parametrinsa vastaa-

maan tarkasti opetusdatan rakenteita. Opetusdatan määrän kasvaessa ML-mallin

on yhä vaikeampi oppia mallintamaan koko opetusdataa erittäin tarkasti johtuen

opetusdatan määrän kasvusta, mutta toisaalta malli kykenee mallintamaan koko
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ajan paremmalla suhteellisella tarkkuudella koko opetusdatajoukkoa.

Ylisovittumisen tarkkailu opetusvaiheessa on hyödyllistä myös neuroverkkoihin

perustuvien ML-mallien piilotettujen kerrosten ja neuronien lukumäärän arvioinnin

tapauksessa. Käyttötarkoitukseensa nähden huomattavan suuren määrän neuroneja

sisältävä malli sisältää välttämättä myös paljon optimoitavia parametreja, jolloin

ylisovittumisen herkkyys kasvaa. Toisaalta jos mallin neuronien, ja näin ollen

parametrien määrä on mallin käyttötarkoitukseen nähden liian alhainen, pysyvät

virheet sekä varsinaisen opetusjoukon että vailidiointijoukon osalta huomattavan

suurina. Tämän perusteella voidaan tehdä päätelmiä neuroverkon sopivasta arkkite-

htuurista, ja neuronien tarpeellisesta lukumäärän suuruusluokasta. [2]

Vaikka aikaisen pysäytyksen periaate on vakiintunut menettely neuroverkkojen

opettamisessa, ei se ole vielä yksinään riittävä testi varmistamaan sitä, että

referenssidata (eli opetus- ja testijoukon data) sisältää kaikki relevantit ja merk-

itykselliset systeemin konfiguraatiot [2]. Jos siis referenssidata ei sisällä lainkaan

tiettyä konfiguraatiotyyppiä olevia molekyylejä, näiden molekyylien epätarkka

mallintaminen jää testaajalta kokonaan huomaamatta. Jos ML-mallin käyttäjä

sattuu olemaan kiinnostunut jostain edellä mainitun huonosti edustetun konfiguraa-

tioavaruuden alueella sijaitsevasta systeemistä, on mahdollista, että ML-malli antaa

tälle systeemille hyvin epätarkkoja ennustuksia ilman, että mallin käyttäjä on tästä

tietoinen. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on kehitelty erilaisia menetelmiä. Yksi

tällainen menetelmä on aktiivisen oppimisen menetelmä (active learning), jonka

tarkoituksena on laajentaa referenssi-, ja näin ollen opetusdatajoukkoa iteratiivisesti

ns. epävarmuuden määritysmenetelmän avulla. Epävarmuutta on mahdollista tutkia

luomalla ML-malleista kokoelma (ensemble), eli luoda monta saman mallin versioita

eri parametrien lähtöarvoilla. Jokainen kokoelman malleista opetetaan samalla

tavalla ja samalla opetusdatalla, mutta parametrien eri lähtöarvojen takia kukin

näistä malleista kehittyy parametreiltaan erilaisiksi, joten jokaisen mallin tekemä

ennustus poikkeaa hieman toisistaan. Jos kunkin ML-mallin havaitaan tekevän

oppimis- ja validiointivaiheen aikana joidenkin rakenteiden osalta suuria virheitä

näiden referenssiarvoihin nähden, tai jos kokoelman eri mallien tekemät ennustukset

poikkeavat jonkin rakenteen osalta huomattavasti toisistaan (suuri keskihajonta),

voidaan päätellä, että ML-malli ei kykene tekemään tällaisen rakenteen osalta
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riittävän tarkkoja ennustuksia. Opetusjoukko ei siis sisällä tätä rakennetta vastaavaa

dataa riittävissä määrin, joten sitä generoidaan lisää. Generoinnin lähtökohdaksi

otetaan edellä mainittu rakenne, josta luodaan haluttu määrä hieman toisistaan

poikkeavia muotoja. Näille uusille rakenteille voidaan sitten laskea referenssiarvot

samalla menetelmällä, jota on käytetty alkuperäisen referenssidatan laskemiseen, ja

lisätä näin luotu uusi data opetusdatajoukkoon. Laajentuneen opetusdatajoukon

avulla voidaan kehittää ML-mallin ennustuskykyä joko opettamalla se kokonaan

uudestaan laajennetun opetusdatajoukon avulla, tai opettamalla uusi data suoraan

vanhalle ML-mallille. Aktiivisen oppimisen menetelmää voidaan jatkaa iteratiivisesti

niin kauan kun, on tarpeen. [1], [10], [29], [30]

Kuva 3. Aktiivisen oppimisen menetelmällä tunnistetaan alueet, joissa ML-malli tekee

epäluotettavia ennustuksia. Kuvaajassa a) harmaa alue kuvaa heikosti edustettua kon-

figuraatioavaruuden aluetta, jossa saman ML-mallikokoelman eri mallit tuottavat toisis-

taan poikkeavia tuloksia, kun taas muualla eri mallit vastaavat hyvin toisiaan. Referenssi-

datajoukkoon generoidaan tarpeellinen määrä uusia rakenteita kuvaajan harmaata aluetta

vastaavalle konfiguraatioavaruuden alueelle. Uuden referenssidatan oppimisen jälkeen

mallikokoelman keskinäinen poikkeama edellä mainitulla alueella on pientä (kuten kuvaa-

jassa b), mikäli uutta dataa on luotu riittävä määrä kattamaan huonosti edustettu alue.

Aktiivisen oppimisen menetelmä on mahdollista sulauttaa osaksi ML-mallin

ohjelmistoa, jonka ansiosta se osittain tai kokonaan automatisoi referenssidatan
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hankinnan. Jos esimerkiksi tarkastellaan aktiivista oppimista yhden systeemin

molekyylidynamiikan simulaation tapauksessa, riittää että alkuperäinen referenssi-

datajoukko sisältää pienen määrän kyseisen systeemin konfiguraatioita, jonka avulla

ML-mallin oppiminen aloitetaan. Kun malli ennustaa huonosti jotain systeemin kon-

figuraatiota, generoidaan lisää referenssidataa. Tätä jatkamalla päätyy menetelmä

luomaan itse itselleen suuren referenssidatajoukon, jota voidaan käyttää lopullisen

ML-potentiaalin luomiseen ja halutun simulaation suorittamiseen. Aktiivisen

oppimisen menetelmää voidaan jalostaa edelleen pidemmälle laatimalla ML-mallille

erilaisia testejä, joiden perusteella referenssidataa luodaan. ML-mallin pitää kyetä

läpäisemään vaaditut testit, jolloin mallin kehitystä voidaan ohjata haluttuun suun-

taan. [30] Esimerkiksi ANI-1x ja ANI-1ccx datapaketit, jotka vastaavasti sisältävät

5 miljoonaa DFT-tasolla, ja 500 tuhatta couple cluster -tasolla laskettua C, H, N, ja

O -alkuaineita sisältävää tasapainogeometriastaan poikkeavaa molekyylisysteemiä,

on luotu aktiivisen oppimisen menetelmää hyödyntäen [22]. Näin suurten data-

joukkojen luomisella on tietenkin oma laskennallinen hintansa. Yllä mainittujen

ANI-datapakettien luomiseen on käytetty laskentaresursseja yhteensä 14 miljoonan

CPU-tunnin verran.

Jos valmista ML-mallia halutaan jatkokehittää tarkkuuden osalta, tai sen

pätevyysaluetta halutaan laajentaa, eli toisin sanoen mallia halutaan yleistää,

on mahdollista käyttää transfer learning -tyyppistä menetelmää. Esimerkiksi

ML-potentiaalin luomiseen voidaan aluksi käyttää laskennallisesti kevyemmillä

menetelmillä tuotettua laajaa ja monipuolista referenssidataa, ja tehdä tämän avulla

mallin parametrien alustava optimointi. Seuraavaksi laaditaan uusi, suppeampi

referenssidatajoukko tarkemmilla, mutta laskennallisesti raskaammilla menetelmillä,

ja hienosäädetään mallin parametrit tämän datan avulla. Näin saadaan aikaan

potentiaali, jonka tarkkuus on huomattavasti alkuperäistä potentiaalia parempi,

mutta jonka yleistettävyys tai pätevyys referenssidatajoukon ulkopuolella vastaa

alkuperäistä potentiaalia. Lisäksi lopullisen potentiaalin tarkkuus on parempi, kuin

jos alustavaa optimointia ei tehdä lainkaan, vaan käytetään opetuksessa ainoastaan

korkeamman tason menetelmällä tuotettua dataa. [1] Esimerkiksi vastaavalla tavalla

kehitetystä potentiaalista käy ANI-1ccx -potentiaali, joka on kehitetty ANI-1x

-potentiaalin pohjalta [22].
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3 ML-ratkaisut atomienvälisten potentiaalien

muodostamisessa

Erilaisten arkkitehtuuriltaan ja toimintaperiaatteltaan eroavien ML-mallien kirjo

on hyvin laaja. Erilaisilla ML-malleilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa,

joten tilanteeseen sopivan mallin valitsemiseen on syytä perehtyä myös molekyyli-

mallinnuksen sekä ML-potentiaalien luomisen tapauksessa. Seuraavaksi tarkastellaan

erilaisten ML-potentiaalien, ja näiden luomiseen käytettyjen mallien vahvuuksia,

puutteita ja eroavaisuuksia.

ML-potentiaalit voidaan luokitella monella eri tavalla. Potentiaalit voidaan es-

imerkiksi luokitella neuroverkkomenetelmiin ja kernel-menetelmiin (näitä ovat mm.

kernell ridge regression ja Gaussian process regression). Näistä ensin mainitut

menetelmät ovat monipuolisempia ja helpommin yleistettävissä olevia potentiaaleja,

kun kernel-menetelmät soveltuvat paremmin vain vähän opetusdataa tarvitse-

viin tilanteisiin, kuten yksittäisen molekyylisysteemin potentiaalin luomiseen, tai

kun potentiaalin muodostamiseen käytetään ainoastaan dataa systeemin ener-

gioista (ei lainkaan voimista) [31]. Toisaalta ML-potentiaalit voidaan luokitella

niiden kehittyneisyyden perusteella sukupolviin. Behler [2] jakaa ML-potentiaalit

tällä tavalla neljään generaatioon eli sukupolveen. Ensimmäisen sukupolven

ML-potentiaalit kykenevät kuvaamaan vain rajoitettua kokoa olevia systeemejä.

Systeemin potentiaali muodostetaan usein yhden ainoan neuroverkon perusteella,

joka saa syötteenään jokaisen systeemin atomin koordinaatit. Neuroverkko käsittelee

syötteen ja kertoo syötekoordinaatteja vastaavan systeemin energian. Neuroverkon

koko määräytyy siis tutkittavan systeemin koon perusteella, joten ensimmäisen

sukupolven ML-potentiaali ei ole yleistettävissä erikokoisille systeemeille. Toisen

sukupolven ML-potentiaalit perustuvat molekyylisysteemin energian kuvaamiseen

yksittäisten atomien lähiympäristöstä riippuvien energioiden summana. Tämän

lisäksi toisen sukupolven ML-potentiaaleissa atomien koordinaatit koodataan yleensä

kompaktiin, ML-mallin syötteelle sopivaan muotoon. Systeemin jakaminen atomien

lähiympäristöihin mahdollistaa toisen sukupolven ML-potentiaalien huomattavasti

vaivattomamman yleistettävyyden ensimmäisen sukupolven potentiaaleihin verrat-
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tuna, sillä neuroverkko laskee kunkin atomin energian lähiympäristönsä perusteella

yksitellen, jolloin neuroverkon koon ei tarvitse skaalautua systeemin koon mukaisesti.

Nämä atomien lähiympäristöt tuovat toisen sukupolven ML-potentiaaleille myös

omat haasteensa. Tämän lähiympäristön ulkopuoliset varaukset, tai lähiympäristön

ulkopuolelta kantautuvat atomien väliset vuorovaikutukset jäävät huomiotta.

Kolmannen sukupolven ML-potentiaalit pyrkivät ratkaisemaan tämän ongelman

ympäristöstä riippuvien atomivarausten (environment-dependent atomic charge)

avulla. Atomien energia lasketaan edelleen atomin lähiympäristön perusteella, mutta

erona toisen sukupolven ML-potentiaaleihin, lyhyen kantaman vuorovaikutukset

kuten atomisidokset, erotetaan sähköisistä pitkän kantaman vuorovaikutuksista,

ja nämä käsitellään erikseen erillisillä neuroverkoilla. Sähköisten vuorovaiku-

tuksen mallinnuksesta vastuussa oleva neuroverkko kykenee ottamaan huomioon

lähiympäristön ulkopuolelta kantautuvat sähköiset vuorovaikutukset. Systeemin

yksittäistä atomia vastaava energia saadaan summaamalla sähköiset ja lyhyen kan-

taman vuorovaikutusten energiat yhteen. Neljännen sukupolven ML-potentiaaleissa

otetaan pitkän kantaman sähköisten vuorovaikutusten lisäksi huomioon pitkän

kantaman varausten siirtyminen, mikä on merkittävä ilmiö monille kemiallisille

yhdisteille ja reaktioille. [2]

3.1 Neuroverkko-menetelmät

Neuroverkko-menetelmät sisältävät monenlaisia arkkitehtuuriltaan ja toiminta-

periaatteeltaan erilaisia ratkaisuja. Ensimmäiset luodut ML-potentiaalit olivat

yksinkertaisia ensimmäisen sukupolven neuroverkko-menetelmiin perustuvia poten-

tiaaleja. Nykyään neuroverkko-menetelmillä tuotettujen ML-potentiaalien skaala

on hyvin laaja, ja erilaisia menetelmien vaihtoehtoja halutun potentiaalin muo-

dostamiseen on lukuisia. Neuroverkko-menetelmien yksi suurimmista hyödyistä on

niiden joustavuus eli kyky oppia ja mallintaa tarkasti hyvinkin erilaisia tilanteita.

Nykyään on tarjolla laaja valikoima valmiita ohjelmistoja sekä kirjastoja, joita voi

hyödyntää ja soveltaa vapaasti oman neuroverkon ja ML-potentiaalin luomiseen.
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3.1.1 ANI-potentiaalit

ANI-potentiaalit eli ANI-1, ANI-1x, ANI-1ccx ja ANI-2 [15], [22], [23], [26] ku-

uluvat toisen sukupolven neuroverkko-menetelmiin. ANI on kehitelty tarkoituk-

sena luoda ML-potentiaali, joka on yleistettävissä ja käytettävissä moniin eri-

laisiin molekyylimallinnuksen tilanteisiin. Kaikki ANI-potentiaalit perustuvat atom-

iympäristön ACSF-kuvailumenetelmän kehittyneempään jatkoversioon, joiden avulla

rakennetaan yksittäisen atomin (joka on atomilukua x) ympäristöä kuvaava vektori
−→
Gx

i = {G1,G2, ... ,GM} (single-atom atomic environment vector, AEV), joka koos-

tuu ympäristön atomien välisiä etäisyyksiä sekä kulmia kuvaavista elementeistä GM ,

jotka perustuvat ACSF-kuvailumenetelmän mukaisiin yhtälöihin (3) ja (5). Atomien

välisiä etäisyyksiä kuvaavan radiaalisen symmetriafunktion muoto on ANI-1 -mallissa

täsmälleen sama kuin yhtälössä (3), mutta kulmia kuvaavan symmetriafunktion os-

alta ANI-1 -malliin on tehty pientä säätöä lisäämällä symmetriafunktion kaavaan

parametrit θs ja Rs, jolloin symmetriafunktion uusi muoto on

G2
i = 21−ζ

∑
j,k ̸=i

(1 + cos (θijk − θs))
ζ

· e
−η

(
Rij−Rik

2
−Rs

)2

fc (Rij) fc (Rik) . (8)

Uusien parametrien lisääminen mahdollistaa monimutkaisten kemiallisten yhdistei-

den atomien välisten kulmien tarkemman mallintamiskyvyn. Symmetriafunktiot

sisältävät parametreja ζ, θs, η, ja Rs, joille voidaan antaa eri arvoja, ja näin säätää

funktioiden muotoa. ANI-1:n tapauksessa luodaan eri parametrivalinnoilla yhteensä

32 erilaista radiaalista symmetriafunktiota vektorin
−→
Gx

i radiaaliosaa varten, sekä

kulmaelementtejä varten 64 erilaista atomien välisiä kulmia kuvaavaa symmetri-

afunktiota. Eri alkuaineet otetaan ANI-mallissa huomioon käyttämällä kullekin

alkuaineelle omakohtaisia symmetriafunktioita vektorin
−→
Gx

i radiaalielementtejä

varten, sekä atomiparikohtaisia symmetriafunktioita kulmaelementtejä varten.

Toisin sanoen jokaista ANI-mallissa olevaa alkuainetta kohden luodaan 32 radiaalista

symmetriafunktiota, ja jokaista alkuaineparia kohden 64 kulmasymmetriafunktiota.

Lisäksi käytetään kullekin atomiluvultaan x olevalle alkuaineelle omaa kyseistä

atomilukua varten optimoitua neuroverkkoa. ANI-1 on suunniteltu mallintamaan

neljää eri alkuainetta sisältäviä systeemejä. Erilaisten mahdollisten symmetriafunk-
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tioiden, ja atomi- sekä atomiparikohtaisten symmetriafunktioiden johdosta ANI-1

-mallin vektori
−→
Gx

i sisältää yhteensä 768 elementtiä. Symmetriafunktioiden määrä,

sekä niiden parametrivalinnoista riippuvat muodot on valittava harkitusti, sillä niillä

on suuri rooli ML-potentiaalin oppimisessa ja suorituskyvyssä. ANI-1 -potentiaalin

tapauksessa nämä parametrit on pyritty valitsemaan siten, että se olisi optimaalinen

4:ää eri alkuainetta sisältävien systeemien mallintamisessa.[26]

ANI-1-potentiaalin arkkitehtuuri perustuu perinteiseen, kuvan 1 mukaiseen

syötekerroksesta, piilotetuista kerroksista sekä tulostuskerroksesta koostuvaan

neuroverkkoon. ANI-1 -potentiaalin tapauksessa syötekerrokselle syötetään vektori
−→
Gx

i , jolloin syötekerroksessa on yhteensä 768 neuronia. Piilotettuja kerroksia on

3 kpl, joissa on perätysten 128, 128 ja 64 neuronia. Tulostuskerroksessa on 1

neuroni, joka antaa atomiympäristöä vastaavan energian. Jokaista systeemin atomia

vastaava lähiympäristöä kuvaava vektori
−→
Gx

i syötetään siis atomin järjestyslukua

vastaavaan neuroverkkoon, joka antaa atomia vastaavan osittaisenergian. Koko

systeemin energia saadaan lopulta systeemin atomien osittaisenergioiden summana

yhtälön (6) mukaisesti. Arkkitehtuurinsa, sekä useiden symmetriafunktioiden

mahdollisten parametrien ansiosta ANI-1-potentiaali on soveltuva hyvinkin erilaisten

molekyylisysteemien mallintamiseen. ANI-1-potentiaali on opetettu ANI-1 datasetin

alkuperäisellä versiolla, joka koostuu 17,2 miljoonasta C, H, N ja O -alkuaineita

sisältävistä pienistä molekyyleistä. Datasetin molekyylien pienestä koosta huolimatta

ANI-1 soveltuu erittäin hyvin isompienkin molekyylisysteemien mallintamiseen, jo-

htuen ANI-mallin tavasta jakaa systeemi atomikohtaisiin lähiympäristöihin, sekä

joustavasta neuroverkon arkkitehtuurista. [26]

ANI-1x-potentiaali on kehitelty ANI-1:n pohjalta, kuten aiemmin on jo todettu,

tekemällä malliin syötettävälle datasetille kehittämistä aktiivisen oppimisen

menetelmää hyödyntämällä. ANI-1x -malli vastaa siis rakenteeltaan sekä arkkite-

htuuriltaan täsmälleen ANI-1 mallia, mutta sen opettamiseen käytetty referenssi-

datajoukko on eri. Tällä tavalla luotu ANI-1x datasetti sisältää noin 5 miljoonaa

ANI-1 datasetin kaltaista, keskimäärin 15 atomia sisältävää uutta molekyylikon-

formaatiota, joiden diversiteetti on suurempaa ANI-1 datasettiin verrattuna.

ANI-1x datasetillä opetettu potentiaali on huomattavasti pienemmästä referenssi-

datamäärästä huolimatta tasoltaan merkittävästi laadukkaampi ANI-1 datasetillä
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opetettuun potentiaaliin verrattuna, erityisesti yleistettävyyden näkökulmasta.

Siltikin ANI-potentiaalien tarkkuus on hyvin paljon riippuvainen datasetin taustalla

olevan DFT-menetelmän tarkkuudesta. [22], [23]

ANI-1ccx-potentiaali on ANI-1x:n pohjalta edelleen jatkokehitelty potenti-

aali, tarkoituksena nimenomaan parantaa sen tarkkuutta. ANI-1ccx on luotu

jatko-opettamalla se transfer learning -tyyppisesti uudella, 500 tuhatta ANI-1x

datasetistä valittua molekyyliä sisältävällä CCSD (T)/CBS-tason datasetillä.

ANI-1ccx-potentiaalin opetusvaiheen lähtökohtana toimii siis ANI-1x, eli ANI-1ccx

-potentiaalin parametrien lähtöarvot vastaavat täsmälleen ANI-1x:n parametreja.

Uuden, tarkkuudeltaan laadukkaamman datasetin avulla ainoastaan hienosäädetään

parametreja, eikä opeteta uutta potentiaalia tyhjästä. Valmis ANI-1ccx-potentiaali

päihittää tarkkuuden osalta DFT-menetelmät niin isomerisaatioenergioiden,

reaktioenergioiden, että myös molekyylidynamiikan kannalta oleellisten tasapain-

oasemasta poikkeavien molekyyligeometrioiden voimien sekä energioiden laskemisen

osalta. Lisäksi ANI-1ccx on laskenta-ajaltaan noin yhdeksän magnitudin verran

nopeampi DFT-menetelmiin verrattuna. [23]

ANI-1x:n pohjalta on kehitetty ANI-1ccx:n lisäksi myös toinen potentiaali, nimeltään

ANI-2x, jonka tarkoituksena on parantaa potentiaalin yleistettävyyttä sekä siir-

rettävyyttä. ANI-2x on opetettu käsittelemään kolmea uutta alkuainetta: klooria,

rikkiä ja fluoria. Arkkitehtuuriltaan tai mallin sisäisiltä ominaisuuksiltaan ANI-2x ei

eroa edellisistä ANI-potentiaaleista muuten kuin siten, että uusien alkuaineiden joh-

dosta mallin AEV-vektorin
−→
Gx

i sisältämien elementtien määrää on lisätty. Muutoin

ANI-2x eroaa edellisistä potentiaalin versioistaan lähinnä sen opettamiseen käytetyn

datan osalta. ANI-2x datasetin runko on koottu useista vapaasti saatavilla olevista

molekyylien tietokannoista. Datasetin rungon kokoamisen jälkeen sitä on laajennettu

aktiivisen oppimisen menetelmällä, ja erilaisilla sampling-menetelmillä. Lopullinen

ANI-2x datasetti sisältää 8,9 miljoonaa molekyylikonformaatiota, sisältäen seuraavia

alkuaineita: C, N, H, O, Cl, S, ja F. Valmis ANI-2x-potentiaali kykenee edellä mainit-

tuja alkuaineita sisältävien molekyylien tarkkaan ja monipuoliseen mallintamiseen.

[15]

ANI-potentiaalit soveltuvat yleistettävyytensä vuoksi monenlaisiin molekyyli-
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mallinnuksen tehtäviin molekyylidynamiikan lisäksi. ANI-mallin joustavuus

mahdollistaa sen jatkokehittämisen yhä uusien alkuaineiden kanssa yhteensopivaksi.

ANI-1 ja ANI-1x datasettien kokoero ja näitä vastaavien potentiaalien erot tarkku-

udessa sekä yleistettävyydessä ovat mainio osoitus ML-potentiaalin kehitykseen

käytettävän referenssidatan laadun, mutta myös datan optimaalisen valitsemisen sekä

diversiteetin merkityksestä onnistuneen ja optimaalisen ML-potentiaalin luomisessa.

ANI-2x:n uusien alkuaineiden laajennus osoittaa, että ML-mallin pätevyysaluetta on

mahdollista laajentaa ilman että sen tarkkuus kärsii, kunhan mallin arkkitehtuuri

ja ominaisuudet tämän mahdollistavat. Alkuperäisen julkaisun [15] mukaan ANI-2x

-potentiaalilla ajettiin testiksi NVT-olosuhteissa tapahtuvan GSK1107112A-ligandin

molekyylidynamiikan simulaatio. Simulaation kesto oli 1,5 nanosekuntia, josta

viimeiset 25 pikosekuntia ajettiin myös DFT-referenssimenetelmällä, ja tulokset

analysoitiin. DFT-referenssimenetelmään verrattuna simulaation viimeisen 25

pikosekunnin trajektorin energian RMSE oli 1,10 kcal/mol, ja vastaavasti ligandin

voimien magnitudin RMSE oli 2.96 kcal/mol/Å. Kyseinen testi osoittaa, että ANI-2x

vastaa hyvin DFT-referenssimenetelmällä tehtyjä simulaatioita merkittävänkin ajan

(simulaatioiden aikaskaalassa) kuluttua simulaation alkamisesta. ANI-2x on aiempiin

ANI-potentiaaleihin nähden hieman raskaampi, mutta on tästä huolimatta vielä

useita magnitudeja nopeampi kvanttimekaanisiin menetelmiin verrattuna.

3.1.2 SchNet

SchNet on arkkitehtuuriltaan ns. end-to-end potentiaali, joka hyödyntää DTNN-

menetelmää. Luvussa 2.2.2 esiteltiin tiivistetysti DTNN-tyyppisiin neuroverkkoihin

perustuvien ML-potentiaalien ratkaisu molekyylisysteemin kuvailemiseksi. SchNet

muodostaa kyseisellä menetelmällä atomikohtaiset piirteet X l =
(
xl
1,x

l
2, ...,x

l
n

)
.

Näitä piirteitä hienosäädetään jatkuvasti erilaisten toimintojen sekä ns. inter-

aktioblokin avulla. Interaktioblokin (joka sisältää useita eri toimintoja) avulla

säädetään kutakin atomin piirrettä xl
i kaikkien piirteiden X l sekä atomien koor-

dinaattien perusteella. Interaktioblokissa tapahtuvan hienosäädön tarkoituksena

on ottaa atomikohtaisiin piirteisiin huomioon atomien väliset vuorovaikutukset.

SchNetissä atomien piirteitä päivitetään edellä mainitun interaktioblokin ja eri

toimintojen avulla useaan otteeseen eri järjestyksessä. Schnetin arkkitehtuuri
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on suhteellisen hienostunut, joten seuraavaksi esitellään interaktioblokkia ja eri

toimintoja ainoastaan pintapuolisesti. [21], [32]

Interaktioblokki koostuu oleellisesti yksittäisen piirteen hienosäätötoiminnosta

sekä ns. filtterikonvoluution käyttämisestä. Filtterikonvoluutio tapahtuu atomin i

osalta konvoluutiona kaikkien systeemin muiden atomien piirteiden kanssa, mikä on

SchNetille määritelty olevan

xl+1
i =

(
X l ∗W l

)
i
=
∑
j

xl
j ◦ W l (rj − ri) , (9)

kun j käy läpi kaikki atomin i lähiympäristössä olevat atomit, ◦ merkitsee element-

tikohtaista kertolaskua, ja W l on neuroverkko, joka tuottaa ns. filttereitä atomien

etäisyyden rj − ri perusteella. Filtterin W l tehtävä on määrittää, miten atomien

välisiä vuorovaikutuksia kuvataan, mallinnetaan ja sen avulla on mahdollista tehdä ti-

ettyjä ennalta määrättyjä rajoituksia malliin, tai lisätä joitain kemiallisia ominaisuuk-

sia osaksi mallia. Interaktioblokin toinen oleellinen toiminto, eli yksittäisen piirteen

päivitys tapahtuu kaavalla

xl+1
i = W lxl

i + bl, (10)

missä bl on neuroverkkoon wl liittyvien parametrien vektori. Interaktioblokin

toimintaa voidaan kuvata kompaktisti yhtälöllä (7). Lopullinen molekyylisysteemiä

vastaava ennuste halutun ominaisuuden P suhteen saadaan ennusteblokin sekä atom-

ien lopulliseen muotoon hiottujen piirteiden avulla. Ennusteblokki koostuu lähinnä

toiminnosta (10) eli perinteisen neuroverkon käytöstä. Ennusteblokin rakenne riip-

puu oleellisesti ennustettavasta ominaisuudesta P . Esimerkiksi systeemin energian

laskemisen tapauksessa SchNetin tuottama ennustus on E =
∑n

i=1 PE (xi), kun PE on

ennusteblokkia kuvaava funktio ja xi atomia i vastaava lopullinen piirre.[21], [32], [33]

SchNetin ehkäpä suurin vahvuus on sen kyky muodostaa tarkka potentiaali

suhteellisen edullisesti eli vähäisellä opetusdatalla, kun opetetaan potentiaali sekä

voimien että energioiden avulla yhtä aikaa. Tämä tapahtuu ottamalla virhefunk-

tiossa huomioon sekä voimien että energioiden virheet, painottaen energiatermiä

kertoimella ρ ∈ [0, 1] ja voimien termiä kertoimella 1 − ρ. SchNet kykenee

pienentämään energioiden sekä voimien virheitä tällä tavoin jopa 1-2 magnitudia,

kun se opetetaan pienellä (N=1000), MD-17 datasetin [34] pieniä molekyylejä

sisältävällä opetusjoukolla. Suurilla, kymmeniätuhansia molekyylejä sisältävillä
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dataseteillä pelkästään energian, ja sekä energian että voimien perusteella tapahtuvan

oppimisen välillä eroa tarkkuudessa ei juurikaan ole. [32]

3.2 Kernel-menetelmät

Neuroverkko-menetelmien ohella kernel-menetelmät ovat toinen yleinen ML-

menetelmien luokka molekyylimallinnuksen sovelluksissa. Kernel-menetelmien

kategoriaan kuuluvat mm. kernel ridge regression (KRR) sekä Gaussian process

regression (GPR), toiselta nimeltään Kriging. Kernel-menetelmien perusta on vah-

vasti tilastotieteessä, ja uusien rakenteiden ominaisuuksien ennustaminen tapahtuu

tilastollisin menetelmin suoraan opetusdatan rakenteiden perusteella, toisin kuin

neuroverkko-menetelmissä, joissa opetusvaiheen jälkeen opetusdatan rakenteilla ei

ole enää suoranaista yhteyttä mallin tekemiin ennustuksiin. Kernel-menetelmät siis

tekevät ennustuksen syötteenä annetun rakenteen ominaisuuksista, joka perustuu

syötteen ja referenssidatan rakenteiden samankaltaisuuteen.

Kaikkien kernel-menetelmien perusidea on viimekädessä referenssidatan interpolointi

regressioanalyysin työkaluin [35]. Menetelmillä pyritään oppimaan sopiva kuvaus tai

funktio vastaamaan referenssidataa. Koska referenssidataa on äärellinen määrä, on

referenssidatan määräämät ehdot täyttäviä funktioita olemassa äärettömästi. Tämä

ongelma, eli sopivan funktion löytäminen, ratkaistaan tekemällä erilaisia oletuksia

ja käyttämällä tiettyjä matemaattisia menetelmiä. Esimerkiksi KRR-menetelmässä

syötteet x ∈ χ kuvataan sopivan funktion ϕ : χ → H avulla moniulotteiseen

avaruuteen. Tässä avaruudessa syötteet ovat lineaarisesti erotettavissa. Syötteiden

käsittely tässä moniulotteisessa avaruudessa on kuitenkin kyseisen avaruuden dimen-

sion suuruuden takia haastavaa, joten tämä käsittely suoritetaan ns. kernel-funktion

avulla syötteen alkuperäisessä avaruudessa χ. Kernel-funktio k : χ × χ → R
antaa kahden rakenteen välisen sisätulon avaruudessa H. Molekyylimallinnuksen

tapauksessa kyseinen pistetulo on mahdollista tulkita kuvaavan kahden rakenteen

samankaltaisuutta. Lopullinen mallin tuottama syötettä x vastaava ennuste saadaan
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kernelien lineaarikombinaationa

f (x) =
n∑

i=1

αik (xi,x) , (11)

missä kertoimet αi ovat mallin optimoitavat parametrit, jotka voidaan määrittää

analyyttisesti ratkaisemalla joukko lineaarisia yhtälöitä. Summa käy läpi kaikki

sisätulot referenssidatan rakenteiden xi ja syötteen välillä käyttäen kernel-funktiota.

Sopivia kernel funktioita on monenlaisia, ja tilanteeseen sopivan kernelin, sekä tätä

vastaavien hyperparametrien valitsemisella on merkittävä rooli mallin tarkkuuden

kannalta. Yksi yleisimmin käytetyistä kernel-funktioista on Gaussilainen kernel

k (x,y) = exp

(
−|| x− y ||2

2σ2

)
, (12)

missä parametri σ on kernel-funktion sisäinen hyperparametri, joka määrää kernelin

operointialueen laajuuden. [3], [31], [35], [36]

Edellä tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin KRR-menetelmää, mutta kaikki kernel-

menetelmät ovat toimintaperiaatteeltaan hyvin samankaltaisia, ja eroavat toisistaan

vain joiltain osin. Esimerkiksi samoja hyperparametreja käyttämällä GPR-

menetelmä tuottaa käytännössä identtisiä ennustuksia KRR-menetelmän kanssa, ja

eroaa tästä lähinnä kernelin osalta; kernel-funktion rooli on GPR:ssä mitata ker-

nelille annettujen syötteiden välistä kovarianssia [35]. GPR-menetelmä on johdettu

bayesilaiseen todennäköisyysmalliin perustuvasta formalismista, minkä ansiosta

GPR-menetelmillä on mahdollista suoraan tutkia mallin tuottaman ennustuksen

varianssia tai epävarmuutta [31].

Molekyylimallinnuksen näkökulmasta kernel-menetelmien käyttäminen sisältää

samat haasteet kuin neuroverkko-menetelmät, lähinnä molekyylisysteemin tilan

koodaaminen mallin syötteelle sopivaan muotoon (useat kernel-menetelmät

käyttävät tältä osin samoja käytänteitä kuin neuroverkko-menetelmissä, eli systeemi

jaetaan atomikohtaisiin ympäristöihin), sekä pitkän kantaman vuorovaikutusten

huomioiminen. Yhtälöstä (9) nähdään, että kernel-menetelmään perustuvan

mallin sisäisten parametrien määrä riippuu referenssidatan määrästä. Tästä jo-

htuen kernel-menetelmät vaativat suurilla referenssidatajoukoilla huomattavasti

laskentaresursseja, jolloin neuroverkko-menetelmien käyttäminen on suotavampaa.
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Toisaalta kernel-menetelmät ovat pienemmän, diversiteetiltään kohtalaisen matalan

referenssidatajoukon tilanteissa mielekäs vaihtoehto johtuen menetelmien nopeasta

oppimisprosessista sekä kohtalaisen korkeasta tarkkuudesta. [31], [35]

3.3 3. ja 4. sukupolven potentiaalit

Kolmannen ja neljännen sukupolven ML-potentiaalit kykenevät ottamaan huomioon

tutkittavan systeemin globaaleja ominaisuuksia, kuten varausten siirtymistä sys-

teemin sisällä, tai pitkän kantaman atomienvälisiä vuorovaikutuksia, esimerkiksi Van

der Waalsin voimia. Luvussa 3 esiteltiin joitain valmiita ML-potentiaaleja. Näistä

kaikki ANI-potentiaalit ovat puhtaasti toisen sukupolven potentiaaleja, sillä ne

ottavat systeemin kunkin atomin osalta huomioon ainoastaan katkaisufunktion (4)

rajoittaman lähiympäristön sisällä tapahtuvat vuorovaikutukset. Atomin vuorovaiku-

tukset lähiympäristönsä ulkopuolella olevien atomien kanssa jätetään siis tyystin

huomiotta. Myös SchNetissä käytetään eräänlaista katkaisufunktiota. Yhtälön

(9) summausindeksi j käy nimittäin läpi ainoastaan atomin i lähiympäristössä

olevat atomit. SchNet ei myöskään ota eksplisiittisesti huomioon pitkän kantaman

vuorovaikutuksia kuten Van der Waalsin voimia, joten SchNet on ANI-potentiaalien

tavoin näennäisesti toisen sukupolven potentiaali. SchNet kykenee kuitenkin jossain

määrin huomioimaan vuorovaikutuksia atomien lähiympäristöjen ulkopuolelta.

SchNetin atomikohtaisille piirteille X l suoritetut hienosäädöt kasvattavat nimittäin

piirteiden lähiympäristön efektiivistä sädettä l:n iteraation jälkeen l-kertaiseksi.

Tämä johtuu siitä, että jokaisen iteraation jälkeen piirteet saavat epäsuorasti infor-

maatiota yhden katkaisufunktion säteen verran kauempaa, joka näin ollen kasvattaa

lähiympäristön efektiivistä laajuutta. SchNet, kuten muutkin DTNN-tyyppiset

potentiaalit, ovat siis lähtökohtaisesti toisen sukupolven ML-potentiaaleja, mutta

sisältävät jossain määrin kolmannen sekä neljännen sukupolven ML-potentiaalin

ominaisuuksia. Kernel-menetelmät, joita esiteltiin aiemmin pintapuolisesti, ovat

myös tyypillisesti toisen sukupolven ML-potentiaaleja, joskin tätä nykyä myös kol-

mannen ja neljännen sukupolven kernel-tyyppiset ML-potentiaalit ovat yleistymässä.

Esimerkiksi Muhlin [37] kehittelemä GAP-menetelmään perustuva reaktiivinen
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potentiaali C60-fullereenille ottaa huomioon pitkän kantaman Van der Waalsin

vuorovaikutukset, ja kykenee näin toisen sukupolven vastaavia potentiaaleja tarkem-

paan mallinnukseen.

Monien laajennettujen molekyylisysteemien dynaaminen käyttäytyminen sekä

sisäinen rakenne riippuvat merkittävästi lyhyen kantaman vuorovaikutusten lisäksi

myös mm. sähköstaattisista ilmiöistä ja dispersiovoimista, joita toisen sukupolven

ML-potentiaalit eivät kykene huomioimaan. Teoriassa tällaiset ilmiöt olisi mahdol-

lista huomioida kasvattamalla atomiympäristöjen laajuutta, mutta tämä tuottaa

erinäisiä ongelmia. Ensinnäkin atomiympäristön laajuuden kasvattaminen heikentää

potentiaalin laskennallista tehokkuutta huomattavasti. Toiseksi suuremmat atom-

iympäristöt ovat monimutkaisempia, jolloin opetusdataa tarvitaan suhteettoman

paljon potentiaalin opettamiseksi järkevälle tarkkuudelle. Näistä huolimatta

atomiympäristöjen hyödyntäminen ML-potentiaaleissa sisältää huomattavia etuja

ennen kaikkea laskennallisten resurssien tehokkaan hyödyntämisen (skaalautuu

lineaarisesti systeemin koon kanssa) sekä ML-potentiaalin suhteellisen vaivattoman

yleistettävyyden kannalta. Tästä johtuen kolmannen sukupolven ML-potentiaalien

kehittämisessä pyritään löytämään keinoja, joilla voidaan ottaa pitkän kantaman

vuorovaikutuksia huomioon ilman, että atomiympäristöihin perustuvaa ideologiaa

tarvitsee hylätä. [10]

Pitkän kantaman sähköstaattiset vuorovaikutukset voidaan huomioida ML-

potentiaalissa esimerkiksi eksplisiittisesti klassisten voimakenttien tavoin atomien

osittaisvarausten pohjalta. Tämä on toimiva ratkaisu, mutta rajoittaa potentiaalin

yleistettävyyttä huomattavasti, sillä atomien osittaisvaraukset ovat riippuvia atomin

kemiallisesta ympäristöstä, jolloin atomien osittaisvaraukset tietylle systeemille

laskettuna eivät päde jollekin toiselle systeemille. Eräs ratkaisu tähän ongelmaan

on luoda oma neuroverkko ennustamaan systeemin atomien osittaisvaraukset,

ja näistä edelleen Coulombin lakia hyödyntämällä atomeihin kohdistuvat pitkän

kantaman sähköstaattiset voimat. Edellä mainittu neuroverkko opetetaan atomien

osittaisvarausten referenssidatalla, joka saadaan elektronirakennelaskuista. Tämän

jälkeen erotetaan kyseiset sähköstaattisia voimia vastaavat energiat referenssidataa

vastaavista energioista, jolloin jäljelle jää ainoastaan lyhyen kantaman energioiden

referenssiarvot. Sama erotus tehdään voimien osalta, jolloin jäljelle jää lyhyen
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kantaman referenssivoimat. Näitä lyhyen kantaman referenssivoimia ja -energioita

käytetään toisen sukupolven ML-potentiaalia vastaavan neuroverkon opettamiseen.

Tällä tavoin on luotu kaksi neuroverkkoa, joista toinen ennustaa lyhyen kantaman

energioita, ja toinen pitkän kantaman sähköstaattisia energioita. Nämä neu-

roverkot laskevat siis kyseiset energiat erikseen, jolloin systeemiä vastaava lopullinen

kokonaisenergia on sähköstaattisen energian ja lyhyen kantaman energian summa.

Kyseinen menetelmä tuottaa toisen sukupolven potentiaaleihin nähden hieman

tarkempia tuloksia, mutta tuottaa lisävaivaa itse potentiaalin kehittämisprosessiin,

sekä vaatii selkeästi enemmän laskentaresursseja.[2], [10]

On myös kehitelty keinoja, jotka mahdollistavat pitkän kantaman vuorovaiku-

tuksia mallintavan, yhteen neuroverkkoon perustuvan ML-potentiaalin ke-

hittämisen. Tällaisessa potentiaalissa vuorovaikutukset eritellään esimerkiksi

ns. dekompositio-formalismin avulla lokaaleihin ei-sähköisiin komponentteihin, sekä

äärettömyyksiin jatkuviin parikohtaisiin sähköstaattisiin komponentteihin. Sys-

teemin sähköstaattisten vuorovaikutusten energia lasketaan Coulombin formalismilla

sähköstaattisten komponenttien perusteella, ja lokaaleja ei-sähköisiä vuorovaikutuk-

sia vastaavat energiat saadaan neuroverkosta, joka on opetettu lokaalien ei-sähköisten

vuorovaikutusten referenssiarvoilla. [38]

Toinen vaihtoehto on käyttää neuroverkkoa, joka kykenee mallintamaan samaan

aikaan sekä lyhyen kantaman energioita että atomien osittaisvarauksia. Tällaista

ratkaisua hyödyntää esimerkiksi PhysNet [39], joka SchNetin tavoin on DTNN-

tyyppinen ML-potentiaali. PhysNetissä neuroverkko saa syötteenä systeemin atomien

koordinaatit sekä varaukset, ja tulostaa ulos systeemin lyhyen kantaman atom-

ikohtaiset energiat sekä osittaisvaraukset. Kokonaisenergia lasketaan neuroverkon

antaman lyhyen kantaman energian, sekä osittaisvarausten ja Coulombin lain avulla

lasketun pitkän kantaman sähköstaattisen energian summana. Koska PhysNet laskee

saman neuroverkon avulla sekä osittaisvaraukset että lyhyen kantaman energian,

on PhysNet laskennallisesti kevyempi, mutta myös helpommin yleistettävissä oleva

ML-potentiaali verrattuna sellaisiin, jotka laskevat edellä mainitut ominaisuudet

erillisillä neuroverkoilla.

Vaikka kolmannen sukupolven ML-potentiaalit kykenevät huomioimaan pitkän
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kantaman sähköstaattisia vuorovaikutuksia, jäävät ei-lokaalit, eli systeemin globaal-

ista varausjakauman muutoksesta johtuvat vuorovaikutukset näissä potentiaaleissa

huomiotta. Tällaiset systeemin elektronirakenteen muutokset voivat olla seurausta

esimerkiksi erilaisista systeemin sisäisistä kemiallisista reaktioista, tai systeemin

kokonaisvarauksen muutoksesta. ML-potentiaalit, jotka kykenevät mallintamaan

ei-lokaaleja vuorovaikutuksia, voidaan luokitella kuuluvan neljännen sukupolven

potentiaaleihin. Monen DTNN-tyyppisen potentiaalin voidaan katsoa edustavan

ainakin joiltain osin neljättä ML-potentiaalien sukupolvea, riippuen malliin liittyvän

efektiivisen atomiympäristön laajuudesta. [2]

Ensimmäinen puhtaasti neljännen sukupolven, pitkän kantaman varausten si-

irtymiä kvalitatiivisesti oikealla tavalla hyödyntävä ML-potentiaali nimeltään

CENT (charge equilibration via neural network technique) perustuu neuroverkon

avulla tapahtuvaan atomiympäristöstä riippuvien elektronegatiivisuusarvojen en-

nustamiseen systeemin kokonaisenergian sijasta. Ensin atomien lähiympäristöistä

muodostetaan atomikeskeisillä symmetriafunktioilla systeemin rakennetta kuvaa-

vat symmetriafunktioarvot samaan tapaan kuin esimerkiksi ANI-potentiaaleissa.

Nämä syötetään neuroverkolle, joka laskee atomien lähiympäristöstä riippuvat

elektronegatiivisuusarvot. Elektronegatiivisuusarvoja käytetään sitten ns. va-

rausten tasapainottamisprosessissa, joka mahdollistaa systeemin varauksen globaalin

uudelleenjakautumisen siten, että varauksesta riippuva systeemin energia mini-

moituu. Tämä vaihe on oleellinen osa neljännen sukupolven ML-potentiaaleille,

sillä se mahdollistaa lopulta varausten globaalin siirtymisen. Kyseinen prosessi

suoritetaan ratkaisemalla joukko lineaarisia yhtälöitä, joiden lopputuloksena saadaan

systeemin varaustasapainoa vastaavat atomikohtaiset varaukset. Lopuksi systeemin

kokonaisenergia sekä atomiin kohdistuvat voimat lasketaan analyyttisellä kaavalla

atomikohtaisten varausten, elektronegatiivisuusarvojen sekä atomien karteesisten

koordinaattien pohjalta. [40]

CENT soveltuu pääasiassa ionisiin systeemeihin, eikä sen kokonaistarkkuus ole

merkittävissä määrin parempi parhaimpiin aiempien sukupolvien ML-potentiaaleihin

nähden. CENT-potentiaalin pohjalta, varausten tasapainottamisen skeemaa

hyödyntämällä on sittemmin luotu kehittyneempiä neljännen sukupolven ML-

potentiaaleja. Yleinen ratkaisu viimeaikaisimpiin [41] neljännen sukupolven
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potentiaalien luomiseen on jakaa kokonaisenergia lyhyen kantaman vuorovaikutusten

sekä pitkän kantaman sähköisten vuorovaikutusten perusteella kahteen osaan

kolmannen sukupolven potentiaalien tapaan. Systeemin sähköinen energia lasketaan

CENT-potentiaalin tavoin atomikohtaisten varausten avulla, jotka saadaan neu-

roverkon tuottamien elektronegatiivisuusarvojen perusteella. Sitten hyödynnetään

varausten tasapainotusprosessia, mutta toisin kuin CENT-potentiaalissa, nyt tas-

apainotusprosessin lopputuloksena saaduilla atomikohtaisilla varauksilla ei lasketa

systeemin kokonaisenergiaa, vaan ainoastaan sähköinen energia. Edellä mainittu

elektronegatiivisuusarvot tuottava neuroverkko opetetaan siten, että se jäljentää

referenssidatan luomiseen käytetyn menetelmän ennustamat atomikohtaiset varauk-

set. Vaikka atomikohtaiset varaukset eivät ole fysikaalisesti mitattavia suureita,

parantaa niiden käyttäminen neuroverkon opettamisessa systeemin sähköisen

energian tarkkuutta. Lyhyen kantaman atomikohtaiset energiat lasketaan toisen

sukupolven potentiaalia vastaavalla tavalla, mutta referenssienergioista vähennetään

ennen neuroverkon optimointia edellä mainitut sähköiset energiat, jolloin lyhyen

kantaman atomikohtaiset energiat ovat täysin riippumattomia sähköisestä energiasta.

Kyseisen menetelmän merkittävin eroavaisuus CENT-potentiaaliin nähden on lyhyen

kantaman, sähköisestä energiasta riippumattomien atomikohtaisten energioiden

laskeminen erikseen omalla neuroverkolla. Tämä erittely, sekä sähköistä energiaa

vastaavan neuroverkon opettaminen atomikohtaisten varausten referenssiarvojen

perusteella parantavat yhdessä huomattavasti lopullisen ML-potentiaalin tarkkuutta

CENT-menetelmään nähden. [2], [40], [41]
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4 ML-potentiaalien haasteet ja tulevaisuu-

dennäkymät

ML-potentiaalien kehitys on ottanut suuria edistysaskeleita vuoden 2007 jälkeen

Behlerin ja Parrinellon [25] esiteltyä ACSF:n perustuvat atomikohtaiset ympäristöt

molekyylisysteemin rakenteen kuvailemiseksi. Koneoppimiseen perustuvien

molekyylimallinnusmenetelmien potentiaali sekä hyödyt on noteerattu ja valjastettu

käyttöön useilla eri tieteenaloilla. Uusia menetelmiä ja eri tarkoituksiin suunnattuja

ML-potentiaaleja kehitellään jatkuvasti lisää. Monia haasteita on vielä ylitettävä,

jotka ratkaisemalla ML-potentiaalit ottaisivat seuraavan kehitysaskeleen eteenpäin.

Ensinnäkin riittävän laadukkaan referenssidatan vaaliminen vaatii runsaasti aikaa

ja laskentaresursseja. Referenssidataa on huomattavan vaivalloista tuottaa riittäviä

määriä täysin yleispätevän ML-potentiaalin kehittämistä varten. Referenssidatan

optimaalinen valitseminen, sekä sen avulla tapahtuvan ML-potentiaalin optimoinnin

maksimaalinen tehokkuus, joita tässäkin tutkielmassa on käsitelty [23], [29], [30], on

eräs tutkimista sekä jatkokehittämistä vaativa alue.

Toinen oleellinen haaste on ML-potentiaalien lokaalisuusoletus, joka toisaalta

mahdollistaa potentiaalin edullisen ja tehokkaan käytön laskentaresurssien osalta,

mutta rajoittaa tämän kykyä mallintaa riittävällä tarkkuudella systeemejä joissa

ei-lokaalit ilmiöt ovat suuressa roolissa. Atomiympäristön kokoa kasvattamalla

voidaan kyllä onnistuneesti mallintaa ei-lokaaleja ilmiöitä, mutta toisaalta näitä

vuorovaikutuksia vastaava energia on hyvin vähäinen lokaaleihin vuorovaikutuksiin

kuten sidosenergioihin nähden. Atomiympäristön laajentaminen heikentää ML-

potentiaalin yleistettävyyttä sekä vaatii huomattavasti enemmän laskentaresursseja.

Tämän takia ei-lokaalien vuorovaikutusten huomioiminen ei ole välttämättä kannat-

tavaa tehdä atomiympäristöä laajentamalla. Tähän ongelmaan vastaavat potentiaalit

muodostavat kolmannen ja neljännen sukupolven ML-potentiaalit. [10]

Useita kemiallisia elementtejä sisältävien systeemien mallintamista varten on

ML-potentiaalin kyettävä erottamaan eri alkuaineet ja eri alkueineiden väliset

vuorovaikutukset toisistaan. Näiden huomioiminen esimerkiksi atomiympäristöä

kuvaavissa piirteissä [15], [25] vaatii lisätermejä. Jokaista alkuaineparia kohden on
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sisällytettävä tätä vastaava termi erottamaan kyseinen vuorovaikutus muista, joka

johtaa potentiaalin vaatimien laskentaresurssien kasvuun, mikä taas voi hyvin suurilla

alkuaineiden määrillä aiheuttaa ongelmia. Tämä ongelma on mahdollista sivuuttaa

arkkitehtuuriltaan end-to-end-tyyppisissä potentiaaleissa, joita esimerkiksi DTNN-

potentiaalit edustavat. Näissä eri alkuaineita edustavien atomien vuorovaikutukset

tulevat mallinnetuksi osana neuroverkkoa atomikohtaisten piirteiden muodostamisen

yhteydessä ilman lisävaivaa.

Näistä haasteista huolimatta ML-potentiaalit sisältävät mahdollisuuden mullis-

taa molekyylisysteemien tutkimisen. Tähän päivään saakka tarkkojen simu-

laatioiden tekeminen kvanttimekaanisin menetelmin on vaatinut hurjan määrän

laskentaresursseja. ML-potentiaalit kykenevät mallista riippuen useita magni-

tudeja nopeampiin simulaatioihin. Useat ML-potentiaalit mahdollistavat myös

simulaatioiden suorittamisen usean rinnakkaisen CPU:n voimin, mikä nopeuttaa

simulaatioita entuudestaan [10]. ML-potentiaaleilla on siis mahdollista tehdä pitkiä

simulaatioita, joiden tekemistä ei aiemmin olisi voitu edes kuvitella. Simulaatioiden

nopeus mahdollistaa myös esimerkiksi ennestään tuntemattomien, teollisesti tai

lääketieteellisesti hyödyllisten molekyylien tai rakenteiden kartoittamisen. Tällaisia

potentiaalisia löydöksiä olisi sittemmin mahdollista tutkia tarkemmin kokeellisesti

tai kvanttimekaanisilla simulaatioilla. Kvanttimekaanisten menetelmien merkitys

molekyylimallinnuksessa ei siis tule katoamaan mihinkään, mutta ML-potentiaalien

kehitys tuo alalle täysin uusia mahdollisuuksia.
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