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ВСТУП 

 актуальність теми: в останні кілька років багато художників почали 

вивчати нейронні мережі в якості художніх інструментів, і їх роботи стали 

з'являтися на передових художніх виставках «Штучний інтелект». Відомі 

художники, що працюють в цьому просторі, включають Мемо Актена, Рефіком 

Анадолу, Маріо Клінгемана, Тревора пагль, Анну Рідлер, Олену Сарин і Тома 

Уайта. Деякі з цих художників, в тому числі Салавон і пагль, працюють в 

основному художньому світі великих галерей, музеїв і аукціонів, в той час як інші, 

такі як Роббі Барратт і Олена Сарин, придбали популярність перш за все завдяки 

своїм надихаючим новин в твіттері мистецтва нейронних мереж. 

 мета і завдання дослідження. Метою є генерування зображень для 

отримання візуальної інформації. 

 об’єкт дослідження. Генерування візуальної інформації нейронними 

мережами. 

 предмет дослідження. Генеративно змагальні нейронні мережі. 

 методи дослідження. Згенерувати візуальну інформацію нейромережою. 

 наукова новизна одержаних результатів. За останні роки нейромережі 

набули популярності, бо потужність апаратури стала вищою. 

 практичне значення одержаних результатів. Використання результатів 

генерації художниками і дизайнерами. 

 публікації.  

1. «СВІТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» Silberstein Victoria 

NEURAL NETWORKS IN ART OF COMPUTER VISUALIZATION  

2. «СУЧАСНІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» VISUALIZATION IN 

COMIC ARTIST CLASSIFICATION USING DEEP NEURAL NETWORKS 

3. «СУЧАСНІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» LIBRARY FOR 

IMAGE ANALYSIS FOR VARIETY OF NEURAL NETWORK ARCHITECTURES 

 

  



1 НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, ВИМОГИ СТАНДАРТІВ 

 

1.1.1 Опис області машинного навчання 

Машинне навчання - це застосування штучного інтелекту (AI), яке надає 

системам можливість автоматично вчитися та вдосконалюватись з досвіду без 

явного програмування. 

Машинне навчання (Machine Learning) - великий підрозділ штучного 

інтелекту, що вивчає методи побудови алгоритмів, здатних навчатися. Розрізняють 

два типи навчання. Навчання по прецедентах, або індуктивне навчання, засноване 

на виявленні загальних закономірностей по приватним емпіричним даним. 

Дедуктивне навчання передбачає формалізацію знань експертів і їх перенесення в 

комп'ютер у вигляді бази знань. Дедуктивне навчання прийнято відносити до 

області експертних систем, тому терміни машинне навчання і навчання по 

прецедентах можна вважати синонімами. 

Машинне навчання фокусується на розробці комп’ютерних програм, які 

можуть отримати доступ до даних та використовувати їх для самонавчання. 

Процес навчання починається з огляду даних, наприклад, прикладів, прямого 

досвіду чи інструкцій, для пошуку шаблонів даних та для прийому кращих рішень 

в майбутньому на основі наданих прикладів. Основна мета - дозволити 

комп'ютерам навчатися автоматично без втручання людини чи сторонньої 

допомоги. 

Деякі методи машинного навчання 

Алгоритми машинного навчання часто класифікуються як наглядові чи 

непідконтрольні. 

Багато методів тісно пов'язані з витяганням інформації та інтелектуальним 

аналізом даних (Data Mining). 

Найбільш теоретичні розділи машинного навчання об'єднані в окремий 

напрям, теорію обчислювального навчання (Computational Learning Theory, COLT). 



Метою машинного навчання є часткова або повна автоматизація вирішення 

складних професійних завдань в самих різних областях людської діяльності. 

Машинне навчання має широкий спектр застосування:  

1 в біоінформатиці,  

2 в медицині,  

3 медичній діагностиці,  

4 в геології і геофізиці,  

5 в соціології,  

6 в економіці, кредитному скорингу (credit scoring),  

7 у прогнозі втрати клієнтів (churn prediction),  

8 виявленні шахрайства (fraud detection),  

9 додатки в техніці,  

10 у технічній діагностиці,  

11 робототехніці,  

12 у комп'ютерному зору,  

13 розпізнавання мови,  

14 додатки в офісних автоматизацій,  

15 розпізнавання тексту,  

16 виявлення спаму,  

17 категоризація документів, 

18 розпізнавання рукописного тексту. 

Деякі способи машинного навчання 

1. Навчання з учителем, або контрольоване навчання (Supervised learning) 

– може застосувати те, що було вивчено в минулому, до нових даних, 

використовуючи помічені приклади для прогнозування майбутніх подій. 

Починаючи з аналізу відомого навчального набору даних, алгоритм навчання 

створює передбачувану функцію для прогнозування вихідних значень. Система 

здатна забезпечити цілі для будь-якого нового введення після достатнього 

навчання. Алгоритм навчання також може порівнювати свої вихідні дані з 



правильним, передбачуваним вихідним сигналом і знаходити помилки, щоб 

відповідним чином змінити модель. 

2. Навчання без вчителя (Unsupervised learning) – на противагу алгоритми 

машинного навчання без нагляду використовуються, коли інформація, що 

використовується для тренування, не є ні класифікованою, ні маркованою. 

Навчання без вчителя вивчає, як системи можуть вивести функцію для опису 

прихованої структури з немаркованих даних. Система не визначає правильний 

висновок, але вона досліджує дані і може зробити висновки з наборів даних, щоб 

описати приховані структури з немічених даних. 

3. Напівавтоматичне навчання (Semi-supervised learning) – алгоритми 

машинного навчання, що знаходиться десь між контрольованим і 

неконтрольованим навчанням, оскільки для навчання використовується як 

марковані, так і немарковані дані - як правило, невеликий обсяг маркованих даних 

і великий обсяг немаркованих даних. Системи, що використовують цей метод, 

здатні значно підвищити точність навчання. Зазвичай, навчання під наглядом 

вибирається тоді, коли для отримання помічених даних потрібні кваліфіковані і 

відповідні ресурси для їх навчання/вивчення. В іншому випадку отримання даних 

без маркування зазвичай не вимагає додаткових ресурсів. 

4. Алгоритми машинного навчання з підкріпленням (Reinforcement 

learning) – це метод навчання, який взаємодіє зі своїм середовищем, виробляючи 

дії та виявляючи помилки чи винагороду. Методи навчання і затримка винагороди 

є найбільш важливими аспектами навчання з підкріпленням. Цей метод дозволяє 

автоматично визначати ідеальну поведінку в певній ситуації, щоб максимізувати 

його продуктивність. Потрібний простий зворотний зв'язок винагороди, також 

відомий як сигнал підкріплення. 

5. Трансферне навчання (TL) - це проблема дослідження в машинному 

навчанні, яка фокусується на зберіганні знань, отриманих при вирішенні однієї 

проблеми, і застосуванні її до іншої, але пов'язаної проблеми. Наприклад, знання, 

отримані під час навчання розпізнавання автомобілів, можуть застосовані при 

спробі розпізнавання вантажних автомобілів. Ця область досліджень має певний 



зв’язок до довгої історії психологічної літератури про передачу навчання, хоча 

формальні зв'язки між цими двома областями обмежені. З практичної точки зору 

повторне використання або передача інформації з раніше вивчених задач для 

вивчення нових завдань може значно поліпшити ефективність вибірки навчального 

агента підкріплення.  

Генеративні моделі 

Генеративні моделі вивчають розподіл ймовірностей по навчальним 

прикладам. Шляхом вибірки з цього багатовимірного розподілу генеруючі моделі 

виводять нові приклади, які схожі на дані навчання. Це означає, наприклад, що 

генеративна модель, навчена на реальних зображеннях осіб, може виводити нові 

штучні зображення схожих осіб. Генеративні змагальні мережі (GAN) - особливо 

популярні в дослідницькому світі, тому що вони пропонують шлях до навчання без 

учителя. В GAN є дві нейронні мережі: генератор, який приймає випадковий шум 

в якості вхідного сигналу і задає синтез вмісту (наприклад, зображення), і 

дискримінатор, який дізнається, як виглядають реальні зображення, і повинен 

визначити, чи створені зображення по генератору реальні або підробки. Змагальне 

навчання можна розглядати як гру, в якій генератор повинен ітеративно вчитися 

створювати зображення з шуму, щоб дискримінатор більше не міг відрізнити 

згенеровані зображення від реальних. Ця структура поширюється на багато 

модальностей даних та завдань. 

Застоссування: моделювання можливих варіантів майбутнього часового ряду 

(наприклад, для планування завдань в навчанні з підкріпленням); супер-

роздільність (з англ. – super-resolution) зображень; відновлення тривимірної 

структури з двовимірного зображення; узагальнення з невеликих помічених 

наборів даних; завдання, в яких один вхід може дати кілька правильних вихідних 

даних (наприклад, прогнозування наступного кадру в відео; створення природної 

мови в діалогових інтерфейсах (наприклад, ботів); криптографія; навчання під 

наглядом, коли доступні не всі мітки; передача художнього стилю; синтезування 

музики і голосу, зображення в живописі. 

Штучні нейронні мережі 



Штучна нейронна мережа - це система апаратного або програмного 

забезпечення, створена за зразком роботи нейронів в мозку і нервової системи 

людини. Штучні нейронні мережі являють собою різновид технологій глибокого 

навчання. 

Глибоке навчання - це розділ машинного навчання, в якому 

використовуються різні типи нейронних мереж. Ці алгоритми натхненні тим, як 

функціонує наш мозок, і тому багато експертів вважають, що це наш найкращий 

шлях для просування до справжнього ШІ (Штучний інтелект). 

Глибоке навчання стає особливо цікавим на сьогодення, коли у нас є більше 

даних і великі нейронні мережі для роботи. 

Більше того, продуктивність нейронних мереж покращується, оскільки вони 

збільшуються та працюють із більшою кількістю даних, на відміну від інших 

алгоритмів машинного навчання, які можуть досягти плато після якогось часу. 

Принцип роботи нейронних мереж 

Нейронна мережа має велику кількість процесорів. Ці процесори працюють 

паралельно, але розташовані у вигляді рівнів. Перший рівень отримує необроблені 

дані, аналогічні тому, як зоровий нерв отримує необроблену інформацію у людей. 

Кожен наступний рівень потім отримує вхідні дані від рівня перед ним і потім 

передає свої вихідні дані рівню після нього. Останній рівень обробляє остаточний 

результат. 

Маленькі вузли складають кожен рівень. Вузли тісно пов'язані з вузлами на 

рівні до і після. Кожен вузол в нейронній мережі має свою власну область знань, 

включаючи правила, які він запрограмував, і правила, які він вивчив сам. 

Ключовим фактором ефективності нейронних мереж є те, що вони 

надзвичайно пристосовані та навчаються дуже швидко. Кожен вузол оцінює 

важливість вхідних даних, які він отримує від вузлів до нього. Входи, які вносять 

найбільший вклад в правильний вихід, отримують найбільшу вагу. 

Недоліки і плюси нейромереж 



Існує чотири основних причини, через які глибоке навчання на даний час 

користується такою популярністю: дані, обчислювальна потужність, сам алгоритм 

і маркетинг. 

1. Дані 

Величезна кількість доступних даних, зібраних за останнє десятиліття, багато 

в чому сприяло популярності глибокого навчання. Це дозволило нейронних мереж 

по-справжньому показати свій потенціал, оскільки вони стають краще, чим більше 

даних ви в них вводите. 

Для порівняння, традиційні алгоритми машинного навчання, безумовно, 

досягнуть рівня, при якому більшу кількість даних не покращує їх продуктивність. 

Графік нижче прекрасно ілюструє це: 

 

Рисунок 1.1 – Графік популярності глибокого навчання 

2. Комп'ютерна потужність 

Ще одна дуже важлива причина зростання популярності глибокого навчання 

– обчислювальна потужність, яка тепер доступна, що дозволяє нам обробляти 

більше даних. За словами Рея Курцвейла, лідера в області штучного інтелекту, 

обчислювальна потужність збільшується на постійний коефіцієнт для кожної 

одиниці часу (наприклад, подвоюється щороку), а не просто додається до приросту. 

Це означає, що обчислювальна потужність збільшується в геометричній прогресії. 

3. Алгоритми 



Третій фактор, який збільшив популярність глибокого навчання – це успіхи, 

досягнуті в розробці алгоритмів. Останні досягнення в розробці алгоритмів в 

основному пов'язані з тим, що вони працюють набагато швидше, ніж раніше, що 

дозволяє використовувати все більше і більше даних. 

4. Маркетинг 

Маркетинг зіграв важливу роль. Нейронні мережі існують вже десятки років 

(вперше запропоновані в 1944 році) і мають піки і спади популярності. Фраза 

«глибоке навчання» дала модне нове ім'я, що визвало ажіотаж. В результаті багато 

людей помилково вважають, що глибоке навчання - це нова галузь. 

Крім того, великі прориви в області машинного навчання, в тому числі 

«гуманоїдний» робот Sophia від компанії Hanson robotics, привели до збільшення 

освітлення в ЗМІ. 

Нейронні мережі проти Традиційних алгоритмів 

Чи варто використовувати нейронні мережі або традиційні алгоритми 

машинного навчання? Це складне питання, тому що він сильно залежить від 

проблеми, яку ви намагаєтеся вирішити. Розглянемо «теорему про відсутність 

безкоштовного обіду», в якій грубо сказано, що немає «ідеального» алгоритму 

машинного навчання, який би добре працював при будь-якій проблемі. Для кожної 

проблеми підходить певний метод, який дає хороші результати, в той час як інший 

метод сильно зазнає невдачі. 

Особисто я вважаю це одним з найцікавіших аспектів машинного навчання. 

З цієї причини будь-який, хто працює в цій галузі, повинен бути досвідченим у 

використанні декількох алгоритмів, і чому забруднення рук на практиці - єдиний 

спосіб стати хорошим інженером по машинному навчання або фахівцем з даними. 

Проте, корисні рекомендації про те, як краще зрозуміти, коли ви повинні 

використовувати, який тип алгоритму ніколи не зашкодить. 

Основна перевага нейронних мереж полягає в їх здатності перевершити 

практично будь-який інший алгоритм машинного навчання, але це має ряд 

недоліків, які ми обговоримо і зосередимося на цьому пості. 



Знову ж таки, вирішити, чи слід використовувати глибоке навчання чи ні, 

залежить в основному від проблеми під рукою. Наприклад, при виявленні раку 

важлива висока ефективність, тому що чим вище ефективність, тим більше людей 

можуть лікуватися. Але є і проблеми машинного навчання, коли традиційний 

алгоритм дає більш ніж задовільний результат. 

Недоліки нейронних мереж 

1. Чорний ящик 

 

Рисунок 1.2 

Можливо, найвідомішим недоліком нейронних мереж є їх природа «чорного 

ящика». Простіше кажучи, ви не знаєте, як або чому ваш NN придумав певний 

результат. Наприклад, коли ви ставите зображення кота в нейронну мережу, і воно 

передбачає, що це автомобіль, дуже важко зрозуміти, що змусило його прийти до 

такого прогнозу. Коли у вас є можливості, які можна інтерпретувати людиною, 

набагато легше зрозуміти причину помилки. Для порівняння, алгоритми, подібні 

деревам рішень, дуже інтерпретованих. Це важливо, тому що в деяких областях 

інтерпретованість має вирішальне значення. 

Ось чому багато банків не використовують нейронні мережі, щоб 

передбачити, чи є людина кредитоспроможною - вони повинні пояснити своїм 

клієнтам, чому вони не отримали кредит, в іншому випадку людина може відчувати 

несправедливість. Те ж саме відноситься і до таких сайтів, як Quora. Якщо алгоритм 

машинного навчання вирішить видалити обліковий запис користувача, йому буде 

необхідно пояснити, чому. 



Інші сценарії будуть важливими діловими рішеннями. Чи можете ви уявити, 

як генеральний директор великої компанії приймає рішення про мільйони доларів, 

не розуміючи, чому це потрібно робити? Просто тому, що «комп'ютер» говорить, 

що йому потрібно це зробити? 

2. Тривалість розвитку 

 

Рисунок 1.3 

Хоча є такі бібліотеки, як Keras, які роблять розробку нейронних мереж 

досить простий, іноді вам потрібно більше контролювати деталі алгоритму, 

наприклад, коли ви намагаєтеся вирішити складну проблему з машинним 

навчанням, яку ніхто ніколи не робив раніше. 

В цьому випадку ви можете використовувати Tensorflow, який надає більше 

можливостей, але він також більш складний і розробка займає набагато більше часу 

(в залежності від того, що ви хочете побудувати). Тоді виникає практичне питання 

для будь-якої компанії: чи варто дорогим інженерам витратити тижні на розробку 

чогось, що може бути вирішено набагато швидше за допомогою більш простого 

алгоритму? 

3. Обсяг даних 

Нейронні мережі зазвичай вимагають набагато більше даних, ніж традиційні 

алгоритми машинного навчання, як мінімум, в тисячах, а то й в мільйонах 



помічених зразків. Це не проста проблема, і багато проблем машинного навчання 

можуть бути добре вирішені за допомогою меншої кількості даних, якщо ви 

використовуєте інші алгоритми. 

Хоча в деяких випадках нейронні мережі процвітають з невеликою кількістю 

даних, в більшості випадків вони цього не роблять. У цьому випадку правильним 

вибором буде простий алгоритм, такий як наївний байесовский, який набагато 

краще справляється з невеликими даними. 

 

Рисунок 1.4 

4. Затрати в обчислюванні 

Зазвичай нейронні мережі також вимагають великих обчислювальних 

ресурсів, ніж традиційні алгоритми. Сучасні алгоритми глибокого навчання, які 

реалізують успішне навчання дійсно глибоких нейронних мереж, можуть зайняти 

кілька тижнів, щоб повністю тренуватися з нуля. На відміну від цього, більшість 

традиційних алгоритмів машинного навчання займають набагато менше часу, від 

декількох хвилин до декількох годин або днів. 

Кількість обчислювальної потужності, необхідної для нейронної мережі, 

сильно залежить від розміру ваших даних, а також від глибини і складності вашої 

мережі. Наприклад, нейронна мережа з одним шаром і 50 нейронами буде набагато 

швидше, ніж випадковий ліс з 1000 дерев. Для порівняння, нейронна мережа з 50 

шарами буде набагато повільніше, ніж випадковий ліс з 10 деревами. 

1.1 Аналіз типів нейронних мереж 

Які існують різні типи нейронних мереж? 

Графік нейронних мереж 



Рисунки у додатку А. 

Різні типи нейронних мереж використовують різні принципи при вирішенні 

питання щодо його власних правил. Існує багато типів штучних нейронних мереж, 

кожна з яких має свої унікальні переваги. Ви можете подивитися це відео, щоб 

побачити різні типи нейронних мереж та їх застосування в деталях. 

Ось деякі з найбільш важливих типів нейронних мереж і їх додатків. 

1. Подача нейронної мережі - штучний нейрон 

Це один з найпростіших типів штучних нейронних мереж. У нейронної 

мережі з прямим зв'язком дані проходять через різні вхідні вузли, поки не досягнуть 

вихідного вузла. 

Іншими словами, дані переміщаються тільки в одному напрямку від першого 

рівня і далі до тих пір, поки не досягнуть вихідного вузла. Це також відомо як 

фронтальна хвиля, яка зазвичай досягається за допомогою классифицирующей 

функції активації. 

На відміну від більш складних типів нейронних мереж, зворотне поширення 

відсутня, і дані переміщаються тільки в одному напрямку. Нейронна мережа з 

прямим зв'язком може мати один шар або приховані шари. 

У нейронної мережі з прямим зв'язком обчислюється сума творів вхідних 

даних і їх ваг. Потім він подається на вихід. Ось приклад одношарової прямий 

нейронної мережі. 

 



Рисунок 1.5 – Нейронна мережа прямого поширення (Feedforward neural network) 

– штучний нейрон 

Нейронна мережа прямого поширення використовуються в таких 

технологіях, як розпізнавання осіб і комп'ютерний зір. Це тому, що цільові класи в 

цих додатках важко класифікувати. 

Проста нейронна мережа з прямим зв'язком обладнана для роботи з даними, 

які містять багато шуму. Нейронна мережа прямого поширення також відносно 

прості в обслуговуванні. 

2. Мережа радіальних базисних функцій 

Радіальна базисна функція враховує відстань до будь-якої точки відносно 

центру. Такі нейронні мережі мають два шари. У внутрішньому шарі елементи 

поєднуються з радіальної базисної функцією. 

Потім вихідні дані цих функцій враховуються при розрахунку того ж 

результату в наступному часовому кроці. Ось діаграма, яка представляє радіальну 

базисну функцію нейронної мережі. 

 

Рисунок 1.6 – Мережа радіальних базисних функцій 

Нейронна мережа з радіальної базисної функцією широко застосовується в 

системах відновлення енергії. В останні десятиліття енергосистеми стали більше і 

складніше. 



Це збільшує ризик відключення електроенергії. Ця нейронна мережа 

використовується в системах відновлення харчування, щоб відновити харчування 

в найкоротші терміни. 

3. Багатошаровий перцептор 

Багатошаровий персептрон має три або більше шарів. Він використовується 

для класифікації даних, які не можуть бути розділені лінійно. Це тип штучної 

нейронної мережі, яка повністю підключена. Це тому, що кожен вузол в шарі 

пов'язаний з кожним вузлом в наступному шарі. 

Багатошаровий персептрон використовує нелінійну функцію активації (в 

основному, гіперболічний тангенс або логістична функція). Ось як виглядає 

багатошаровий персептрон. 

 

Рисунок 1.7 – Багатошаровий персептрон 

Цей тип нейронної мережі широко застосовується в технологіях 

розпізнавання мови і машинного перекладу. 

4. Конволюційна нейронна мережа 

Сверточное нейронна мережа (CNN) використовує різновид багатошарових 

персептронов. CNN містить один або кілька згортальних шарів. Ці шари можуть 

бути або повністю взаємопов'язані, або об'єднані. 



Перед передачею результату на наступний рівень сверточних рівень 

використовує сверточное операцію на вході. Через цю сверточное операції мережу 

може бути набагато глибше, але з набагато меншими параметрами. 

Завдяки цій здатності згорткові нейронні мережі показують дуже ефективні 

результати в розпізнаванні зображень і відео, обробці природної мови і 

рекомендаційних системах. 

Згорткові нейронні мережі також показують відмінні результати в 

семантичному розборі і виявленні перефразирования. Вони також застосовуються 

в обробці сигналів і класифікації зображень. 

CNN також використовуються в аналізі і розпізнаванні зображень в 

сільському господарстві, де метеорологічні характеристики витягуються з 

супутників, таких як LSAT, для прогнозування зростання і врожайності ділянки 

землі. Ось зображення того, як виглядає сверточное нейронна мережа. 

 

Рисунок 1.8 – Конволюційна нейронна мережа 

5. Рекурентна нейронна мережа (RNN) – довга короткочасна пам'ять 

Рекурентна нейронна мережа - це тип штучної нейронної мережі, в якій 

вихідні дані певного шару зберігаються і повертаються на вхід. Це допомагає 

передбачити результат шару. 

Перший шар формується так само, як і в мережі з прямим зв'язком. Тобто з 

твором суми ваг і характеристик. Однак в наступних шарах починається 

повторюваний процес нейронної мережі. 

Від кожного тимчасового кроку до наступного кожен вузол буде пам'ятати 

деяку інформацію, яку він мав у попередньому часовому кроці. Іншими словами, 



кожен вузол діє як осередок пам'яті при обчисленні і виконанні операцій. Нейронна 

мережа починається з поширення фронту, як зазвичай, але запам'ятовує 

інформацію, яка може знадобитися пізніше. 

Якщо прогноз невірний, система самонавчається і працює над створенням 

правильного прогнозу під час зворотного поширення. Цей тип нейронної мережі 

дуже ефективний в технології перетворення тексту в мову. Ось як виглядає поточна 

нейронна мережа. 

 

Рисунок 1.9 – Рекурентна нейронна мережа (RNN) – довга короткочасна пам'ять 

6. Модульна нейронна мережа 

Модульна нейронна мережа має ряд різних мереж, які функціонують 

незалежно і виконують підзадачі. Різні мережі насправді не взаємодіють і не 

сигналізують один одному в процесі обчислень. Вони працюють незалежно для 

досягнення результату. 

В результаті, великий і складний обчислювальний процес може бути 

виконаний значно швидше, якщо розбити його на незалежні компоненти. 

Швидкість обчислень збільшується, тому що мережі не взаємодіють і навіть не 

пов'язані один з одним. Ось візуальне уявлення модульної нейронної мережі. 



 

Рисунок 1.10 – Модулярна нейронна мережа 

7. Моделі послідовності до послідовності 

Модель послідовності до послідовності складається з двох рекурентних 

нейронних мереж. Є кодер, який обробляє введення, і декодер, який обробляє 

висновок. Кодер і декодер можуть використовувати однакові або різні параметри. 

Ця модель особливо застосовна в тих випадках, коли довжина вхідних даних не 

збігається з довжиною вихідних даних. 

Послідовність моделей застосовується в основному в чат-ботів, машинного 

перекладу і систем відповідей на питання. 

Перцептрон. Найпростіша і найстаріша модель Нейрона, як ми це знаємо. 

Займає деякі входи, підсумовує їх, застосовує функцію активації та передає їх у 

вихідний рівень. Тут немає ніякої магії. 

Нейронні мережі прямого поширення (Feedforward neural network) також 

досить старі - підхід походить з 50-х років. Те, як це працює, описано в одній з моїх 

попередніх статей - "Матриця старої школи NN", але, як правило, вона керується 

такими правилами: 

1. всі вузли повністю підключені 

2. Активація протікає від вхідного шару до виводу, без зворотних циклів 

3. Є один шар між входом і виходом (прихований шар) 

У більшості випадків цей тип мереж навчається за допомогою методу 

зворотного розповсюдження. 



Мережа радіально базисних функцій (Radial basis function network) - це 

фактично FN (подачі вперед) NN, які використовують радіальну основу як функцію 

активації замість логістичної функції. Що має значення? 

Логістична функція відображає деяке довільне значення на діапазон 0 ... 1, 

відповідаючи на питання "так чи ні". Це добре для систем класифікації та 

прийняття рішень, але погано працює для постійних значень. 

Навпаки, радіальні базові функції відповідають на питання "наскільки ми 

далекі від цілі"? Це ідеально підходить для наближення функцій та управління 

машиною (наприклад, заміною PID-контролерів). 

Якщо коротко, це лише мережі FF з різною функцією активації та пристроєм. 

Глибокі нейронні мережі прямого поширення (Deep Feedforward Neural 

Network) відкрили поле пандори глибокого навчання на початку 90-х. Це просто FF 

NN, але з більш ніж одним прихованим шаром. Отже, що робить їх такими різними? 

Якщо ви читали мою попередню статтю про зворотне розповсюдження, 

можливо, ви помітили, що під час тренування традиційного ФФ ми передаємо лише 

невелику кількість помилок попередньому шару. Через це укладання більшої 

кількості шарів призвело до експоненціального зростання часів тренувань, що 

робить DFF досить непрактичним. Лише на початку 00-х ми розробили купу 

підходів, які дозволили ефективно навчати ДФЗ; тепер вони складають ядро 

сучасних систем машинного навчання, що охоплюють ті ж цілі, що і ФФ, але з 

набагато кращими результатами. 

Рекурентні нейронні мережі (Recurrent neural network) вводять різні типи 

клітин - Рецидивні клітини. Перша мережа цього типу була так звана Йорданська 

мережа, коли кожна прихована комірка отримувала власний вихід з фіксованою 

затримкою - одна чи більше ітерацій. Крім того, це було схоже на звичайну FNN. 

Звичайно, існує багато варіацій - наприклад, передача стану на вузли 

введення, змінні затримки тощо, але основна ідея залишається такою ж. Цей тип 

NN використовується в основному, тоді важливим є контекст - коли рішення з 

минулих ітерацій чи зразків можуть впливати на поточні. Найпоширенішими 



прикладами таких контекстів є тексти - слово можна аналізувати лише в контексті 

попередніх слів або речень. 

Довга короткочасна пам'ять (Long short-term memory) – цей тип вводить 

комірку пам’яті, спеціальну комірку, яка може обробляти дані, коли дані мають 

проміжки часу (або затримки). RNN можуть обробляти тексти, «маючи на увазі» 

десять попередніх слів, а мережі LSTM можуть обробляти відеокадр, «маючи на 

увазі» те, що траплялося багато кадрів тому. Мережі LSTM також широко 

використовуються для розпізнавання мови та мовлення. 

Осередки пам’яті насправді складаються з пари елементів - званих воріт, які 

повторюються і керують тим, як запам'ятовується та забувається інформація. 

Структура добре видно на ілюстрації вікіпедії (зауважте, що між блоками немає 

функцій активації): 

(X) речі на графіку - це ворота, і вони мають власні ваги, а іноді і функції 

активації. На кожному зразку вони вирішують, чи передавати дані вперед, видаляти 

пам'ять тощо - тут ви можете прочитати досить детальне пояснення. Вхідний шлюз 

визначає, скільки інформації з останнього зразка буде зберігатися в пам'яті; вихідні 

ворота регулюють обсяг даних, що передаються наступному шару, і забуті ворота 

контролюють швидкість розриву пам'яті, що зберігається. 

Це, однак, дуже проста реалізація клітин LSTM, існує багато інших 

архітектур. 

Вентильний рекурентний вузол (Gated recurrent unit) - це LSTM з різними 

решітками. Період. 

Звучить просто, але відсутність вихідних воріт полегшує повторення одного 

і того ж виходу для конкретного введення кілька разів, і в даний час найбільше 

використовується в синтезі звуку (музики) та мовлення. 

Фактична композиція дещо інша: всі ворота LSTM об'єднуються в так звані 

ворота оновлення, а ворота скидання тісно пов'язані з входом. 

Вони менш затратні, ніж LSTM, і майже такі ж ефективні. 

Автокодувальники (Autoencoder, AE) використовуються для класифікації, 

кластеризації та стиснення функцій. 



Коли ви тренуєте нейромережі FF для класифікації, ви здебільшого повинні 

подавати приклади X у категоріях Y і очікувати, що одна з вихідних комірок Y буде 

активована. Це називається "контрольоване навчання". 

Автокодувальники, навпаки, можна навчатись без нагляду. Їх структура - 

коли кількість прихованих комірок менша за кількість вхідних комірок (а кількість 

вихідних комірок дорівнює кількості вхідних комірок), а коли AE тренується таким 

чином, щоб вихід був максимально наближеним до введення, змушує АЕ 

узагальнювати дані та пошук загальних зразків. 

Варіаційний автокодувальник (Variational autoencoder, VAE), порівняно з 

AE, стискає ймовірності замість функцій. 

Незважаючи на ту просту зміну, коли АЕ відповідають на питання "як ми 

можемо узагальнити дані?", VAE відповідають на питання "наскільки міцний 

зв'язок між двома подіями? чи слід розподіляти помилки між двома подіями або 

вони є абсолютно незалежними? ”. 

Знешумлювальний автокодувальник (Denoising autoencoder, DAE) 

AE просто адаптуються до вхідних даних (це насправді є прикладом 

перевиконання). 

DAE додають трохи шуму на вхідні комірки - змінюють дані випадковим 

бітом, випадковим чином перемикають біти на вході тощо. Здійснюючи це, один 

примушує DAE реконструювати вихід з трохи шумного введення, роблячи його 

більш загальним і змушуючи вибирати більш загальні риси. 

Розріджений автокодувальник (Sparse autoencoder, SAE) - це ще один тип 

автокодування, який у деяких випадках може виявити деякі приховані угруповання 

малюнків у даних. Структура така ж, як і в AE, але кількість прихованих комірок 

більше, ніж кількість клітин вхідного / вихідного шару. 

Нейронні мережі Гопфілда (Hopfield network) навчаються на обмеженому 

наборі зразків, щоб вони відповідали відомій вибірці тим же зразком. 

Кожна комірка служить вхідною коміркою перед тренуванням, як прихована 

комірка під час тренування і як вихідна комірка при використанні. 



Оскільки НН намагаються реконструювати підготовлений зразок, їх можна 

використовувати для позначення та відновлення входів. Давши половину вивченої 

картини чи послідовності, вони повернуть повну вибірку. 

Машина Больцмана (Boltzmann machine) дуже схожі на НН, де деякі 

комірки позначені як вхідні та залишаються прихованими. Вхідні осередки 

виводяться, як тільки кожна прихована клітина оновлює свій стан (під час 

тренування БМ / НН оновлюють клітини одна за одною, а не паралельно). 

Це перша мережева топологія, яка була успішно розроблена за допомогою 

підходу симуляційного відпалу. 

Багатошарові машини Boltzmann можуть використовувати так звану мережу 

глибоких переконань (див. Нижче), яка використовується для виявлення та 

вилучення функцій. 

Обмежена машина Больцмана (Restricted Boltzmann machine) 

У структурі МПУ нагадують БМ, але, завдяки їх обмеженню, дозволяють 

навчатись, використовуючи зворотне розповсюдження так само, як ФП (з тією 

лише різницею, що перед тим, як передавати назад дані, один раз передаються 

назад у вхідний рівень). 

Глибинна мережа переконань (Deep belief network) насправді є стеком 

Машина Больцмана (оточений VAE). Вони можуть бути пов'язані між собою (коли 

одна мережа NN тренує іншу) і можуть використовуватися для генерації даних за 

вже вивченою схемою. 

Глибока згорткова мережа (Deep convolutional network, DCN) – на даний час 

це зірки штучних нейронних мереж. Вони містять осередки згортання (або 

об'єднання шарів) та ядра, кожна з яких служить різному призначенню. 

Ядра згортки насправді обробляють вхідні дані, а об'єднання шарів 

спрощують їх (в основному, використовуючи нелінійні функції, наприклад max), 

зменшуючи непотрібні функції. 

Зазвичай для розпізнавання зображень вони оперують невеликим 

підмножиною зображення (приблизно 20x20 пікселів). Вікно введення ковзає по 

зображенню, піксель за пікселем. Дані передаються в шари згортки, які утворюють 



воронку (стискаючи виявлені функції). Від умов розпізнавання зображень перший 

шар виявляє градієнти, другий рядки, треті фігури тощо до масштабу конкретних 

об'єктів. DFF зазвичай приєднуються до кінцевого згорткового шару для подальшої 

обробки даних. 

Деконволюційна мережа (Deconvolutional Network, DN) - це DCN, зворотні. 

DN знімає зображення кота та створює такий вектор, як {собака: 0, ящірка: 0, кінь: 

0, кішка: 1}. DCN може взяти цей вектор і намалювати з нього зображення кота. 

Глибока згорткова зворотна графічна мережа (Deep Convolutional Inverse 

Graphics Network, DCIGN) схоже на DCN і DN, склеєні разом, але це не так 

правильно. 

Власне, це автокодер. DCN і DN не виступають як окремі мережі, натомість 

вони є прокладками для введення та виведення мережі. Ці мережі, в основному 

використовувані для обробки зображень, можуть обробляти зображення, з якими 

раніше не проходили навчання. Ці мережі завдяки рівню їх абстракції можуть 

видаляти певні предмети із зображення, перефарбовувати їх або замінювати коней 

зебрами, як це робив відомий CycleGAN. 

Генеративна змагальна мережа (Generative adversarial network, GAN) являє 

собою величезне сімейство подвійних мереж, які складаються з генератора та 

дискримінатора. Вони постійно намагаються обдурити один одного - генератор 

намагається генерувати якісь дані, а дискримінатор, отримуючи вибіркові дані, 

намагається повідомити генеровані дані із зразків. Постійно розвиваючись, цей тип 

нейронних мереж може генерувати зображення в реальному житті, якщо ви 

зможете підтримувати тренувальний баланс між цими двома мережами. 

pix2pix - відмінний приклад такого підходу. 

Рідкий скінченний автомат (Liquid State Machine, LSM) - це розріджена (не 

повністю підключена) нейронна мережа, де функції активації замінюються 

пороговими рівнями. Осередок накопичує значення з послідовних зразків і 

виводить вихід лише після досягнення порогового значення, знову встановлюючи 

внутрішній лічильник на нуль. 



Така ідея взята з людського мозку, і ці мережі широко використовуються в 

системах комп'ютерного зору та розпізнавання мовлення, але без великих проривів. 

Машина екстремального навчання (Extreme learning machine, ELM) - це 

спроба зменшити складність мереж FF, створивши розріджені приховані шари з 

випадковими з'єднаннями. Вони вимагають меншої обчислювальної потужності, 

але фактична ефективність сильно залежить від завдання та даних. 

Мережа з відлунням стану (Echo state network, ESN) - це підтип періодичних 

мереж із спеціальним підходом до навчання. Дані передаються на введення, а потім 

виводяться, якщо контролюються кілька ітерацій (що дозволяє повторювати 

функції, що повторюються). Після цього оновлюються лише ваги між прихованими 

клітинками. 

Особисто я не знаю реального застосування такого типу, окрім кількох 

теоретичних орієнтирів. Сміливо додайте своє). 

Глибинна остаточна мереж (Deep residual network, DRN) - це глибока 

мережа, де деяка частина вхідних даних передається наступним шарам. Ця функція 

дозволяє їм бути по-справжньому глибокими (до 300 шарів), але насправді вони є 

різновидом RNN без явного зволікання. 

Нейронна машина Тьюринга (Neural Turing Machine, NTM) 

Нейронні мережі є своєрідними чорними скриньками - ми можемо їх 

тренувати, отримувати результати, покращувати їх, але фактичний шлях прийняття 

рішення в основному прихований від нас. 

NTM - це спроба виправити це - це FF із вилученими осередками пам'яті. 

Деякі автори також кажуть, що це абстракція над LSTM. 

Пам'ять адресована її вмістом, і мережа може читати і записувати в пам'ять 

залежно від поточного стану, що представляє нейронну мережу, повну Тьюрінга. 

 

1.5 Використання штучних нейромереж для вирішення задачі 

Огляд існуючих методів розпізнавання\генерації 

Щоб AI стала творчою, вона повинна вивчити правила - тоді як їх зламати 



Нові системи штучного інтелекту використовують «змагальні мережі», щоб 

розвивати творчість та оригінальність шляхом більш текучого змішування та 

узгодження інформації в реальному світі 

Американський поет Ральф Вальдо Емерсон одного разу сказав: "Кожен 

художник був спочатку любителем". Ймовірно, він ніколи не думав, що ці слова 

стосуватимуться машин. І все ж штучний інтелект демонстрував зростаючу 

здатність до творчості, будь то написання хеві-метал-рок-альбому чи створення 

оригінального портрета, який разюче нагадує Рембрандта. 

Застосування AI у світі мистецтва може здатися непотрібним; Звичайно, є 

багато людей, які приносять вражаючу роботу. Прихильники кажуть, однак, 

справжня краса навчання AI бути креативним полягає не в кінцевому продукті, а в 

потенціалі технології розширити власну машинобудівну освіту та вирішити 

проблеми, думаючи поза рамками набагато швидше і краще, ніж можуть люди. 

Наприклад, творче вирішення проблем ШІ коли-небудь може приймати нескладні 

рішення, які врятують життя пасажирів в автомобілі, що їде самостійно, якщо його 

датчики виходять з ладу, або запропонувати нетрадиційні комбінації хімічних 

сполук, які призводять до нових ліків від раніше нелікуваних захворювань. 

ШІ з творчою смугою буде мати важливе значення у розробці високо 

автоматизованих систем, які можуть відповідним чином реагувати на життя 

людини, - каже Марк Рідл, доцент Школи інтерактивних обчислень Інституту 

технологій Джорджії. «Справа в тому, що ми щодня робимо безліч дрібниць 

творчості; багато рішень проблем триває », - каже Рідл. "Якщо мій син отримав 

іграшку, що застрягла під диваном, я мушу розробити інструмент із вішалки [щоб 

отримати його]." 

Рідл зазначає, що людська творчість також важлива в соціальних взаємодіях 

людини, навіть розповідаючи своєчасний жарт або визнаючи каламбур. 

Комп'ютери борються з такими тонкощами. Наприклад, неповне розуміння того, як 

люди будують метафори, - це все, що було потрібно для експерименту в літературі, 

породженій ШІ, щоб скласти нову главу про Гаррі Поттера, наповнену безглуздими 

реченнями на кшталт: "Підлога замку здавалася великою купою магія ». 



Тим не менш, створення машин, які точно імітують людський стиль - будь то 

Рембрандт чи Дж. К. Роулінг, - можливо, вдале місце для розвитку творчого AI, 

говорить Рідл. Зрештою, творці людини часто починають наслідувати навички та 

процеси виконаних митців. Наступним кроком, як для людей, так і для машин, є 

використання цих навичок як частини стратегії для створення чогось 

оригінального. 

Штучний інтелект та школа мистецтва 

Сьогоднішні програми AI недостатньо розвинені, щоб спонтанно складати 

хітові пісні або малювати шедеври. Щоб змусити AI робити це, люди спочатку 

повинні відкалібрувати програму, подаючи їй велику кількість прикладів. 

Наприклад, німецький художник AI Маріо Клінгеман сконструював штучні 

нейронні мережі для збирання дивних і химерних зображень на основі наявних 

фотографій та інших зображень візуального мистецтва. Штучна нейронна мережа 

складається з ряду взаємопов'язаних технологічних вузлів - системи, заснованої на 

нервовій структурі мозку людини. У штучній мережі кожен електронний "нейрон" 

приймає масив чисел, виконує простий обчислення на цих входах і потім передає 

результат на наступний шар нейронів, який, у свою чергу, виконує більш складні 

обчислення даних. 

Підхід Клингемана передбачає подачу вихідних матеріалів, таких як картини 

та фотографії, в генеративні змагальні мережі або GAN, які поєднують потужність 

двох нейронних мереж. Одна мережа створює зображення на основі певної теми 

або набору вказівок; інший оцінює зображення, виходячи з його знань щодо цих 

вказівок. Завдяки зворотному зв’язку з другої мережі, перший поступово стає 

кращим для створення зображень, які точніше відповідають обраній темі. "Зараз 

[мережі] - це лише інструменти, які розширюють нашу власну творчість", - зазначає 

Клінгман. "Ми як люди все ще повинні визнати творчість чи новизну". Його мета 

полягає у створенні мистецьких мереж, які можуть самостійно вибирати та навіть 

твітувати власний найкращий твір на основі заданої теми. 

Сьогоднішні GAN суворо використовуються для створення нового вмісту чи 

зображень у межах ширшої творчої системи. GAN здатні швидко виготовити 



багато матеріалу, але все ще сильно покладаються на людей, щоб встановити свої 

рекомендації, додає він. 

Із світу мистецтва до реального світу 

Можливості генерування контенту GAN - це гарний початок, коли справа 

доходить до розробки ІС, який може вирішити проблеми в реальному світі, - каже 

Іван Гудфллоу, науковий співробітник компанії Google і провідний автор доповіді 

2014 року, яка вперше описала концепцію GAN. Goodfellow працював над 

моделями машинного навчання, щоб комп'ютери могли вигадувати більш 

динамічні розповіді, які могли б вийти за рамки обмежених сценаріїв, таких як 

планування серії шахових рухів - те, що комп'ютери робили надзвичайно добре 

десятиліттями. 

Візьмемо класичний приклад планування вперед, яке люди роблять весь час: 

Коли ми прямуємо до аеропорту, ми часто нечітко розмальовуємо, - суто в головах 

- очікувані ключові деталі подорожі, такі як схема руху або ремонт доріг. GAN 

можуть запланувати таку поїздку, але вони, ймовірно, зроблять це з досадною 

деталізацією та придумають багато можливих маршрутів до місця призначення. 

Нам дійсно потрібно, додає він, це шар обчислень, який розглядає безліч варіантів, 

що створюються нейронною мережею, і інтуїтивно вирішує, який із них 

найкращий. 

Ще одним ключовим компонентом творчого мислення людини є вміння 

брати знання з одного контексту та використовувати його всередині іншого. 

 1.3 Вимоги до методів обробки візуальної інформації 

Нейронні мережі для розпізнавання зображень: методи, кращі практики, 

програми 

Розпізнавання зображень увійшло в мейнстрім і його використовують тисячі 

компаній і мільйони споживачів щодня. Під кришкою розпізнавання зображень 

здійснюється завдяки глибокому навчанню, зокрема Конволюційній нейронній 

мережі (CNN), архітектурі нейронної мережі, яка імітує, як візуальна кора 

розпадається та аналізує зображення зображень. Розпізнавання зображень CNN та 

нейронної мережі є основним компонентом глибокого навчання комп'ютерному 



зору, який має багато застосувань, включаючи електронну комерцію, ігри, 

автомобілебудування, виробництво та освіту. 

Що таке розпізнавання зображень? 

Розпізнавання зображень використовує технологію штучного інтелекту для 

автоматичного визначення об'єктів, людей, місць та дій у зображеннях. 

Розпізнавання зображень використовується для виконання таких завдань, як 

маркування зображень описовими тегами, пошук вмісту у зображеннях та 

наведення роботів, автономних транспортних засобів та систем допомоги водіям. 

Розпізнавання зображень є природним для людей і тварин, але це є 

надзвичайно важким завданням для виконання комп'ютерів. Протягом останніх 

двох десятиліть з'явилося поле Комп'ютерного зору, були розроблені інструменти 

та технології, які можуть стати викликом. 

Найефективнішим інструментом для розпізнавання зображень є глибока 

нейронна мережа (див. Наш посібник з концепцій штучної нейронної мережі), 

зокрема Конволюційна нейронна мережа (CNN). CNN - це архітектура, призначена 

для ефективної обробки, співвіднесення та розуміння великої кількості даних у 

зображеннях високої роздільної здатності. 

Як працює розпізнавання зображень? 

Людське око бачить зображення як набір сигналів, інтерпретованих зоровою 

корою мозку. Результат - це переживання сцени, пов'язане з предметами та 

поняттями, які зберігаються в пам'яті. Розпізнавання зображень імітує цей процес. 

Комп'ютери "бачать" зображення у вигляді набору векторів (кольорових 

анотованих полігонів) або растрових (полотно пікселів з дискретними числовими 

значеннями для кольорів). 

У процесі розпізнавання зображень нейронної мережі векторне або растрове 

кодування зображення перетворюється на конструкції, що зображують фізичні 

об'єкти та особливості. Системи комп'ютерного зору можуть логічно аналізувати ці 

конструкції спочатку шляхом спрощення зображень та вилучення найважливішої 

інформації, а потім шляхом організації даних шляхом вилучення та класифікації 

функцій. 



Нарешті, системи комп'ютерного зору використовують класифікацію або 

інші алгоритми для прийняття рішення про зображення чи його частину - до якої 

категорії вони належать або як їх найкраще описати. 

Алгоритми розпізнавання зображень 

Один з типів алгоритму розпізнавання зображень - це класифікатор 

зображень. Він приймає зображення (або частину зображення) як вхідні дані і 

передбачає, що зображення містить. Вихід - це мітка класу, наприклад собака, 

кішка чи стіл. Алгоритм потрібно навчити вивчати та розрізняти класи. 

У простому випадку, щоб створити алгоритм класифікації, який може 

ідентифікувати зображення з собаками, ви будете тренувати нейронну мережу з 

тисячами зображень собак та тисячами зображень фонів без собак. Алгоритм 

навчиться витягувати функції, що ідентифікують об’єкт «собака» та правильно 

класифікувати зображення, що містять собак. Хоча більшість алгоритмів 

розпізнавання зображень є класифікаторами, інші алгоритми можуть 

використовуватися для виконання більш складних дій. Наприклад, періодична 

нейронна мережа може використовуватися для автоматичного запису підписів, що 

описують вміст зображення. 

Етапи попередньої обробки зображень для нейронних мереж 

Алгоритми розпізнавання зображень нейронної мережі покладаються на 

якість набору даних - зображення, які використовуються для тренування та 

тестування моделі. Ось кілька важливих параметрів та міркувань щодо підготовки 

даних про зображення. 

1. Розмір зображення - зображення більш високої якості дають моделі 

більше інформації, але вимагають більше нейронних мережевих вузлів та більше 

обчислювальної потужності для обробки. 

2. Кількість зображень - чим більше даних ви подаєте до моделі, тим 

точніше вони будуть, але переконайтеся, що навчальний набір представляє реальну 

сукупність. 



3. Кількість каналів - зображення в масштабах сірого має 2 канали (чорно-

білий), а кольорові зображення, як правило, мають 3 кольорові канали (червоний, 

зелений, синій / RGB) з кольорами, представленими в діапазоні [0,255]. 

4. Співвідношення сторін - переконайтеся, що зображення мають 

однакове співвідношення сторін і розміру. Зазвичай моделі нейронної мережі 

передбачають вхідне зображення квадратної форми. 

5. Масштабування зображення - коли всі зображення будуть в квадраті, 

ви можете масштабувати кожне зображення. Існує багато методів збільшення та 

зменшення масштабів, які доступні як функції в бібліотеках глибокого навчання. 

6. Середнє, стандартне відхилення вхідних даних - ви можете 

переглянути "середнє зображення", обчисливши середні значення для кожного 

пікселя, у всіх прикладах навчання, щоб отримати інформацію про базову 

структуру зображень. 

7. Нормалізація входів зображення - забезпечує, що всі вхідні параметри 

(в цьому випадку пікселі) мають рівномірний розподіл даних. Це робить 

конвергенцію швидшою при навчанні мережі. Ви можете провести нормалізацію 

даних, віднявши середнє значення від кожного пікселя, а потім розділивши 

результат на стандартне відхилення. 

8. Зменшення розмірності - ви можете вирішити згортання каналів RGB 

на канал сірого масштабу. Ви можете зменшити інші параметри, якщо ви плануєте 

зробити нейронну мережу інваріантною до цього виміру або зробити навчання 

менш обчислювальним. 

9. Розширення даних - передбачає розширення наявного набору даних за 

допомогою збурених типів поточних зображень, включаючи масштабування та 

обертання. Ви робите це, щоб піддати нейронну мережу різноманітним варіаціям. 

Таким чином ця нейромережа рідше виявляє небажані характеристики у наборі 

даних 

Програми розпізнавання зображень 

Реалізація розпізнавання зображень включає захист та спостереження, 

розпізнавання облич, візуальну геолокацію, розпізнавання жестів, розпізнавання 



об’єктів, аналіз медичних зображень, допомогу драйверам та тегування зображень 

та організацію веб-сайтів чи великих баз даних. Розпізнавання зображень увійшло 

до мейнстріму. Розпізнавання кадрів для обличчя, фото та відео використовується 

у виробництві Facebook, Google, Youtube та багатьох інших високопрофільних 

споживчих додатків. З'явилися набори інструментів та хмарні сервіси, які можуть 

допомогти меншим гравцям інтегрувати розпізнавання зображень у свої веб-сайти 

чи програми. 

Використання розпізнавання зображень у різних галузях 

1. Індустрія електронної комерції - розпізнавання зображень 

використовується для автоматичної обробки, категоризації та тегування зображень 

продукту та забезпечення потужного пошуку зображень. Наприклад, споживачі 

можуть шукати крісло з певним підлокітником і отримувати відповідні результати. 

2. Ігрова індустрія - розпізнавання зображень можна використовувати для 

переміщення цифрового шару поверх зображень із реального світу. Розширена 

реальність додає деталей до існуючого середовища. Pokemon Go - популярна гра, 

яка спирається на технологію розпізнавання зображень. 

3. Автомобільна промисловість - автономні транспортні засоби 

перебувають на етапах випробувань у Сполучених Штатах і використовуються для 

громадського транспорту у багатьох містах Європи. Для полегшення автономної 

їзди впізнаванню зображень навчають ідентифікувати об’єкти на дорозі, 

включаючи рухомі об’єкти, транспортні засоби, людей та доріжки, а також 

розпізнавати світлофори та дорожні знаки. 

4. Виробництво - розпізнавання зображень використовується на різних 

стадіях виробничого циклу. Він використовується для зменшення дефектів у 

процесі виготовлення, наприклад, шляхом зберігання зображень компонентів із 

суміжними метаданими та автоматичної ідентифікації дефектів. 

5. Освіта - розпізнавання зображень може допомогти учням з труднощами 

в навчанні та обмеженнями. Наприклад, програми, що працюють на 

комп’ютерному зорі, забезпечують функції зображення-мовлення та текстового 

мовлення, які можуть читати матеріали учням з дислексією або порушенням зору.  



2 ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

2.1.1 Застосування і опис Generative adversarial network 

Генеративна змагальна мережа або GAN - це тип нейромережевої архітектури 

для генеративного моделювання. 

Генеративне моделювання передбачає використання моделі для створення 

нових прикладів, які правдоподібно є результатом існуючого розподілу зразків, 

наприклад, створення нових фотографій, схожих, але конкретно відмінних від 

набору даних існуючих фотографій. 

GAN - це генеративна модель, яка навчається за допомогою двох моделей 

нейронної мережі. Одну модель називають моделлю «генератор» або «генеративна 

мережа», яка вчиться генерувати нові правдоподібні зразки. Інша модель 

називається «дискримінатор» або «дискримінаційна мережа» і вчиться 

диференціювати створені приклади від реальних прикладів. 

Дві моделі встановлюються в змаганнях або в грі (в сенсі теорії ігор), коли 

модель генератора прагне обдурити модель дискримінатора, а дискримінатору 

надаються обидва приклади реальних та створених зразків. 

Після навчання генеративну модель потім можна використовувати для 

створення нових правдоподібних зразків на вимогу. 

У GAN є дуже конкретні випадки використання, і важко зрозуміти ці випадки 

використання під час початку роботи. 

У цьому дописі ми розглянемо велику кількість цікавих застосувань GAN, 

щоб допомогти вам розвинути інтуїцію щодо типів проблем, де GAN можуть бути 

використані та корисні. Це не вичерпний список, але він містить багато прикладів 

використання GAN, які були в ЗМІ. 

Ми розділимо ці додатки на такі області: 

1. Створення прикладів для наборів даних зображень 

2. Створюйте фотографії обличчя людини 

3. Створюйте реалістичні фотографії 

4. Створюйте героїв мультфільмів 



5. Переклад зображення на зображення 

6. Переклад тексту на зображення 

7. Переклад семантичного зображення на фото 

8. Покоління фронтального виду обличчя 

9. Породжуйте нові людські пози 

10. Фотографії до Emojis 

11. Редагування фотографій 

12. Старіння обличчя 

13. Змішування фотографій 

14. Супер роздільна здатність 

15. Фотографування 

16. Переклад одягу 

17. Прогнозування відео 

18. 3D-генерація об'єктів. 

Створення прикладів для наборів даних зображень 

Створення нових правдоподібних зразків було застосуванням, описаним в 

оригінальному документі Ian Goodfellow, et al. в документі 2014 року "Генеративні 

змагальні мережі", де GAN використовувались для створення нових 

правдоподібних прикладів для набору даних, написаних рукописними знаками 

MNIST, набору даних для фотографій невеликих об'єктів CIFAR-10 та бази даних 

обличчя Торонто. 



 

Рисунок 2.1 – Приклади GAN, які використовуються для створення нових 

правдоподібних прикладів для наборів даних зображень 

Це було також демонстрацією у важливій роботі 2015 року під назвою 

"Непідконтрольне представництву навчання з глибокими згортковими 

генеративними змагальними мережами" Алека Радфорда та ін. називається 

DCGAN, який продемонстрував, як тренувати стабільні GAN в масштабі. Вони 

продемонстрували моделі для створення нових прикладів спалень. 

 



Рисунок 2.2 – Приклад фотографій спалень, породжених GAN. Взятий з навчання 

без нагляду за представництвом за допомогою глибоких згорткових генеративних 

змагальних мереж, 2015 рік. 

Важливо, що в цій роботі вони також продемонстрували здатність 

виконувати арифметику вектора з входом до GAN (в латентному просторі) як з 

генерованими спальнями, так і з генерованими гранями. 

 

Рисунок 2.3 – Приклад векторної арифметики для особи, породженої GAN. 

Взятий з навчання без нагляду за представництвом за допомогою глибоких 

згорткових генеративних змагальних мереж, 2015 рік. 

Створення фотографії обличчя людини 

Tero Karras та ін. у своїй роботі під назвою «Прогресивне зростання GAN для 

поліпшення якості, стабільності та змін» демонструють покоління правдоподібних 

реалістичних фотографій людських облич. Насправді вони настільки реально 

виглядають, що результат можна справедливо назвати чудовим. Як такі результати 

отримали багато уваги ЗМІ. Покоління облич були навчені на прикладах 

знаменитостей, це означає, що в створених обличчях є елементи існуючих 

знаменитостей, завдяки чому вони здаються знайомими, але не зовсім. 



 

Рисунок 2.4 – Приклади фотореалістичного обличчя, створеного GAN.Взяте за 

прогресивне вирощування GAN для покращення якості, стабільності та 

варіаційності, 2017. 

Їх методи також використовувались для демонстрації покоління предметів та 

сцен. 

 

Рисунок 2.5 – Приклад фотореалістичних об'єктів та сцен, створених GAN, взятих 

з прогресивного вирощування GAN для покращення якості, стабільності та 

варіаційності, 2017. 

Приклади цієї роботи були використані у звіті за 2018 рік під назвою 

«Зловмисне використання штучного інтелекту: прогнозування, запобігання та 



пом’якшення наслідків», щоб продемонструвати швидкий прогрес GAN з 2014 по 

2017 рік (знайдений через цей твіт Ian Goodfellow). 

 

Рисунок 2.6 – Приклад прогресування можливостей GAN з 2014 по 2017 рік. 

Взятий із зловмисного використання штучного інтелекту: прогнозування, 

запобігання та пом’якшення, 2018 рік. 

2.2 Розуміння генеративних змагальних мереж (GAN) 

Перш ніж розбиратися в деталях, давайте короткий огляд того, для чого 

створені GAN. Генеративні змагальні мережі належать до набору генеративних 

моделей. Це означає, що вони здатні створювати / генерувати (ми побачимо, як) 

новий контент. Щоб проілюструвати це поняття «генеративні моделі», ми можемо 

переглянути деякі добре відомі приклади результатів, отриманих за допомогою 

GAN. 

 

Рисунок 2.7 – Ілюстрація здібностей GANs Ian Goodfellow та співавтори.  

Це зразки, згенеровані генеративними змагальними мережами після тренінгу 

на двох наборах даних: MNIST та TFD. Для обох найменший правий стовпець 

містить правдиві дані, найближчі до прямої сусідньої згенерованої вибірки. Це 

показує нам, що отримані дані справді генеруються і не запам'ятовуються 

мережею. (джерело: папір "Генеративні змагальні мережі") 



Звичайно, ця здатність генерувати новий контент змушує GAN виглядати 

трохи «магічно», принаймні на перший погляд. У наступних частинах ми 

подолаємо очевидну магію GAN, щоб зануритися в ідеї, математику та 

моделювання за цими моделями. Ми не тільки обговоримо основні поняття, на які 

спираються генеративні змагальні мережі, але, ще більше, ми будемо будувати 

крок за кроком і починаючи з самого початку міркування, що веде до цих ідей. 

Генерація випадкових змінних 

У цьому розділі ми обговорюємо процес генерації випадкових змінних: 

нагадаємо деякі існуючі методи, а особливо метод зворотного перетворення, який 

дозволяє генерувати складні випадкові змінні з простих рівномірних випадкових 

змінних. Хоча все це може здатися трохи далеким від нашої тематики, GAN, ми 

побачимо в наступному розділі глибокий зв’язок, що існує з генеративними 

моделями. 

Уніфіковані випадкові величини можуть бути псевдовипадковими 

Комп'ютери принципово детерміновані. Таким чином, теоретично 

неможливо генерувати числа, які є насправді випадковими (навіть якщо можна 

сказати, що питання "що насправді є випадковістю?" Є складним). Однак можна 

визначити алгоритми, які генерують послідовності чисел, властивості яких дуже 

близькі до властивостей теоретичних послідовностей випадкових чисел. Зокрема, 

комп'ютер здатний, використовуючи генератор псевдовипадкових чисел, 

генерувати послідовність чисел, яка наближено слідує за рівномірним випадковим 

розподілом між 0 і 1. Уніфікований випадок є дуже простим, за допомогою якого 

можна вбудувати більш складні випадкові величини. різні шляхи. 

Випадкові змінні, виражені в результаті операції чи процесу 

Існують різні методи, спрямовані на генерування більш складних випадкових 

змінних. Серед них ми можемо знайти, наприклад, метод зворотного перетворення, 

вибірку відторгнення, алгоритм Metropolis-Hasting та інші. Усі ці методи 

покладаються на різні математичні хитрощі, які в основному полягають у 

представленні випадкової величини, яку ми хочемо генерувати в результаті 

операції (над більш простими випадковими змінними) або процесу. 



Вибірка відхилення виражає випадкову змінну як результат процесу, що 

полягає у вибірці не з складного розподілу, а з добре відомого простого розподілу 

та прийняття або відхилення вибіркового значення залежно від певної умови. 

Повторюючи цей процес до тих пір, поки вибіркове значення не буде прийняте, ми 

можемо показати, що при правильній умові прийняття значення, яке буде 

ефективно вибірене, буде слідувати правильному розподілу. 

В алгоритмі Metropolis-Hasting ідея полягає у тому, щоб знайти ланцюг 

Маркова (MC) таким, щоб стаціонарний розподіл цього МС відповідав розподілу, 

з якого ми хотіли б відібрати нашу випадкову змінну. Після того, як цей МС 

знайдений, ми можемо змоделювати досить довгу траєкторію щодо цього МС, щоб 

вважати, що ми досягли сталого стану, і тоді останнє значення, яке ми отримаємо 

цим шляхом, може вважатися таким, що було отримане з розподілу інтересів. 

Ми не підемо далі про деталі відбору проб відхилень та Metropolis Hasting, 

оскільки ці методи не є тими, що приведуть нас до поняття GAN (все ж, 

зацікавлений читач може посилатися на вказані статті Вікіпедії та посилання на 

них) . Однак зупинимося трохи більше на методі зворотного перетворення. 

Метод зворотного перетворення 

Ідея методу зворотного перетворення полягає у простому представленні 

нашого комплексу - у цій статті "комплекс" завжди слід розуміти у значенні "не 

просто" і не в математичному сенсі - випадкової змінної як результату функції, 

застосованої до рівномірну випадкову змінну, яку ми знаємо, як генерувати. 

Далі ми розглянемо одновимірний приклад. Нехай X є складною випадковою 

змінною, з якої ми хочемо відібрати вибір, а U - рівномірною випадковою змінною 

протягом [0,1], з якої ми знаємо вибірку. Нагадуємо, що випадкова величина 

повністю визначається її функцією кумулятивного розподілу (CDF). CDF 

випадкової величини - це функція від області визначення випадкової величини до 

інтервалу [0,1] і визначена в одному вимірі таким чином, що 

 

У конкретному випадку нашої рівномірної випадкової величини U ми маємо 

 



Для простоти тут будемо вважати, що функція CDF_X є зворотною, а її 

зворотна позначається 

 

 (метод можна легко поширити на неперевернутий випадок за допомогою 

узагальненої інверсії функції, але насправді це не головний момент, на якому ми 

хочемо зосередитись тут). Тоді, якщо ми визначимось 

 

ми маємо 

 

 

Як ми бачимо, Y і X мають однаковий CDF, а потім визначають ту саму 

випадкову змінну. Отже, визначивши Y як вище (як функцію рівномірної 

випадкової величини), нам вдалося визначити випадкову змінну з цільовим 

розподілом. 

Підводячи підсумок, метод зворотного перетворення - це спосіб генерувати 

випадкову змінну, яка слідує заданому розподілу, роблячи рівномірну випадкову 

змінну, що проходить через добре розроблену «функцію перетворення» (зворотний 

CDF). Поняття "методу зворотного перетворення" може, власне, поширюватися на 

поняття "метод перетворення", яке, загалом, полягає в генеруванні випадкових 

змінних як функції деяких більш простих випадкових змінних (не обов'язково 

рівномірних, і тоді функція перетворення є більше не обернений CDF). 

Концептуально метою "функції перетворення" є деформація / переформатування 

початкового розподілу ймовірностей: функція перетворення приймається там, де 

початковий розподіл занадто високий порівняно з цільовим розподілом, і ставить 

його там, де він занадто низький. 



 

Рисунок 2.8 – Ілюстрація методу зворотного перетворення.  

Синім кольором: рівномірний розподіл по [0,1]. Помаранчевим кольором: 

стандартний гауссовий розподіл. Сірим кольором: відображення від рівномірного 

до гауссового розподілу (зворотний CDF). 

Генеративні моделі 

Ми намагаємося генерувати дуже складні випадкові величини ... 

Припустимо, нам цікаво генерувати чорно-білі квадратні зображення собак 

розміром n на n пікселів. Ми можемо переробити всі дані у вигляді розмірного 

вектора N = nxn (шляхом укладання стовпців один на одного), щоб зображення 

собаки потім могло бути представлене вектором. Однак це не означає, що всі 

вектори представляють собаку, що колись була повернута до квадрата! Отже, 

можна сказати, що N розмірних векторів, які ефективно дають щось, схоже на 

собаку, розподіляються відповідно до дуже специфічного розподілу ймовірностей 

на весь N мірний векторний простір (деякі точки цього простору, ймовірно, 

представляють собак, тоді як це дуже малоймовірні для деяких інших). У цьому ж 

дусі існує над цим N розмірним векторним простором розподіл ймовірностей для 

зображень кішок, птахів тощо. 

Тоді проблема генерування нового зображення собаки еквівалентна проблемі 

генерування нового вектора після «розподілу ймовірності собаки» над N-мірним 

векторним простором. Таким чином, ми насправді стикаємося з проблемою 

генерування випадкової величини щодо конкретного розподілу ймовірностей. 



На цьому етапі ми можемо згадати дві важливі речі. По-перше, “розподіл 

ймовірностей собаки”, який ми згадували, - це дуже складне розподіл на дуже 

великому просторі. По-друге, навіть якщо ми можемо припустити існування такого 

базового розподілу (насправді існують зображення, схожі на собаку та інші, яких 

немає), ми, очевидно, не знаємо, як виразити цей розподіл прямо. Обидві попередні 

моменти ускладнюють процес генерації випадкових змінних з цього розподілу. 

Давайте спробуємо вирішити ці дві проблеми нижче. 

... так що давайте використовувати метод перетворення з нейронною 

мережею як функцію! 

Наша перша проблема при спробі генерування нашого нового зображення 

собаки полягає в тому, що "розподіл ймовірностей собаки" над N-мірним 

векторним простором дуже складний, і ми не знаємо, як безпосередньо генерувати 

складні випадкові величини. Однак, оскільки ми досить добре знаємо, як 

генерувати N некоррельованих однорідних випадкових величин, ми могли б 

скористатися методом перетворення. Для цього нам потрібно виразити нашу N 

розмірну випадкову величину як результат дуже складної функції, застосованої до 

простої N мірної випадкової величини! 

Тут ми можемо підкреслити той факт, що знайти функцію перетворення не 

так просто, як просто взяти в обернену форму зворотну функцію кумулятивного 

розподілу (що ми, очевидно, не знаємо), як це було зроблено при описі методу 

зворотного перетворення. Функція перетворення не може бути явно виражена, і, 

отже, ми повинні дізнатися її з даних. 

Оскільки в більшості випадків у цих випадках дуже складна функція 

природно передбачає моделювання нейронної мережі. Потім ідея полягає в 

моделюванні функції перетворення нейронною мережею, яка приймає за вхід 

просту N розмірну рівномірну випадкову змінну і повертає як вихід іншу N 

розмірну випадкову змінну, яка повинна слідувати після тренування правильним 

"розподілом вірогідності собаки" . Після того, як архітектура мережі була 

розроблена, нам ще потрібно її навчити. У наступних двох розділах ми обговоримо 



два способи підготовки цих генеративних мереж, включаючи ідею змагальної 

підготовки позаду GAN! 

 

Рисунок 2.9 – Ілюстрація поняття генеративних моделей з використанням 

нейронних мереж.  

Очевидно, що розмірність, про яку ми говоримо насправді, набагато вище, 

ніж тут представлена. 

Мережі загального узгодження 

Навчання генеративних моделей 

Поки ми показали, що наша проблема генерування нового зображення собаки 

може бути переосмислена в проблему генерації випадкового вектора в N-мірному 

векторному просторі, що відповідає "розподілу ймовірностей собаки", і ми 

запропонували використовувати метод перетворення , з нейронною мережею для 

моделювання функції перетворення. 

Тепер нам ще потрібно навчити (оптимізувати) мережу для вираження 

правильної функції перетворення. Для цього ми можемо запропонувати два різні 

методи навчання: прямий та непрямий. Прямий метод навчання полягає у 

порівнянні істинного та сформованого розподілу ймовірностей та зворотному 

розповсюдженні різниці (помилки) через мережу. Це ідея, яка управляє мережами, 

що генерують генератори (GMNs). Що стосується методу непрямого навчання, ми 

не порівнюємо прямо істинний і генерований розподіл. Натомість ми тренуємо 



генеративну мережу, змушуючи ці два розподіли пройти через низхідну задачу, 

обрану таким чином, що процес оптимізації генеративної мережі стосовно нижчої 

задачі змусить згенерований розподіл бути близьким до справжнього розподілу. Ця 

остання ідея є такою, що стоїть за генеративними змагальними мережами (GAN), 

яку ми представимо в наступному розділі. Але зараз почнемо з прямого методу та 

GMN. 

Порівняння двох розподілів ймовірностей на основі вибірок 

Як уже згадувалося, ідея GMN полягає у підготовці генеративної мережі 

шляхом безпосереднього порівняння згенерованого розподілу з справжнім. Однак 

ми не знаємо, як чітко виразити справжній "розподіл ймовірностей собаки", і ми 

можемо також сказати, що генерований розподіл занадто складний, щоб виразити 

його явно. Отже, порівняння, засновані на явних виразах, неможливі. Однак, якщо 

у нас є спосіб порівняти розподіли ймовірностей на основі вибірок, ми можемо 

використовувати його для навчання мережі. Дійсно, ми маємо вибірку правдивих 

даних, і ми можемо при кожній ітерації навчального процесу виробляти вибірку 

згенерованих даних. 

Хоча теоретично можна використовувати будь-яку відстань (або міру 

подібності), здатну ефективно порівнювати два розподіли на основі зразків, ми 

можемо згадати, зокрема, підхід щодо максимальної середньої невідповідності 

(MMD). MMD визначає відстань між двома розподілами ймовірностей, які можна 

обчислити (оцінити) на основі вибірок цих розподілів. Хоча це не повністю 

виходить за межі цієї статті, ми вирішили не витрачати набагато більше часу на 

опис MMD. Однак у нас незабаром проект опублікує статтю, яка містить більше 

деталей про нього. 

Поширення помилки відповідності розподілу 

Отже, як тільки ми визначили спосіб порівняння двох розподілів на основі 

зразків, ми можемо визначити навчальний процес генеративної мережі в GMN. 

Враховуючи випадкову величину з рівномірним розподілом ймовірності як 

вхідного, ми хочемо, щоб розподіл ймовірності згенерованого результату був 



«розподілом ймовірності собаки». Потім ідея GMN полягає в оптимізації мережі 

шляхом повторення наступних кроків: 

1. генерувати деякі рівномірні входи 

2. змусити ці входи пройти через мережу та зібрати згенеровані 

результати 

3. порівняйте справжній “розподіл ймовірностей собаки” та створений на 

основі наявних зразків (наприклад, обчисліть відстань MMD між зразком 

справжніх зображень собаки та вибіркою згенерованих) 

4. використовувати зворотне розповсюдження, щоб зробити один крок 

спуску градієнта, щоб зменшити відстань (наприклад, MMD) між істинними та 

згенерованими розподілами 

Як було написано вище, виконуючи ці кроки, ми застосовуємо градієнтне 

спускання по мережі з функцією втрат, яка являє собою відстань між справжнім та 

сформованим розподілами при поточній ітерації. 

 

Рисунок 2.10 

Мережі генеративної відповідності беруть прості випадкові входи, генерують 

нові дані, безпосередньо порівнюють розподіл згенерованих даних з розподілом 

справжніх даних та зворотно розповсюджують помилку узгодження для навчання 

мережі. 

Генеративні змагальні мережі 



"Непрямий" метод навчання 

"Прямий" підхід, представлений вище, порівнює безпосередньо створений 

розподіл з справжнім при навчанні генеративної мережі. Блискуча ідея, що керує 

GAN, полягає у заміні цього прямого порівняння на непряме, яке має форму 

подальших завдань щодо цих двох розподілів. Навчання генеративної мережі 

проводиться стосовно цього завдання, щоб воно змусило згенерований розподіл 

наблизитися до справжнього розподілу. 

Завдання низхідних течій GAN - це завдання дискримінації між справжніми 

та створеними зразками. Або ми можемо сказати "недискримінаційне" завдання, 

оскільки ми хочемо, щоб дискримінація була максимально невдалою. Отже, в 

архітектурі GAN ми маємо дискримінатор, який бере зразки правдивих і 

згенерованих даних і намагається їх класифікувати якнайкраще, і генератор, який 

навчений дурити дискримінатора якомога більше. Давайте подивимось на 

простому прикладі, чому прямий та непрямий підходи, які ми згадували, 

теоретично повинні призводити до того самого оптимального генератора. 

Ідеальний випадок: ідеальний генератор та дискримінатор 

Щоб краще зрозуміти, чому навчання генератора для того, щоб обдурити 

дискримінатора, призведе до того ж результату, що і навчання генератора 

безпосередньо для цільового розподілу, візьмемо простий одновимірний приклад. 

На даний момент ми забуваємо, як представлені і генератор, і дискримінатор, і 

розглядаємо їх як абстрактні поняття (що буде визначено в наступному підрозділі). 

Більше того, обидва вважаються «ідеальними» (з нескінченними можливостями) в 

тому сенсі, що їх не обмежує жодна (параметризована) модель. 

Припустимо, що у нас є справжнє розподіл, наприклад, одновимірний гаусс, 

і що ми хочемо генератор, який вибирає з цього розподілу ймовірності. Тоді, що ми 

назвали «прямим» методом тренувань, тоді було б ітераційне регулювання 

генератора (ітерації градієнта спуску) для виправлення вимірюваної різниці / 

похибки між істинними та генерованими розподілами. Нарешті, вважаючи процес 

оптимізації ідеальним, ми повинні закінчити згенерований розподіл, який 

відповідає точно справжньому розподілу. 



 

Рисунок 2.11 

Ілюстрація концепції методу прямого узгодження. Розподіл синім кольором 

є істинним, тоді як згенерований розподіл зображено помаранчевим. Ітерація за 

допомогою ітерації ми порівнюємо два розподіли та регулюємо ваги мереж через 

кроки спуску градієнта. Тут проводиться порівняння за середньою та дисперсією 

(подібно до методу зіставлення урізаних моментів). Зауважте, що (очевидно) цей 

приклад настільки простий, що для нього не потрібен ітеративний підхід: мета 

полягає лише в тому, щоб проілюструвати інтуїцію, подану вище. 

Для "непрямого" підходу ми маємо також вважати дискримінатором. На 

даний момент ми припускаємо, що цей дискримінатор є своєрідним оракулом, який 

точно знає, що таке справжнє та породжене розповсюдження, і здатний, виходячи 

з цієї інформації, передбачити клас ("справжній" чи "згенерований") для будь-якої 

точки. Якщо два розповсюдження далеко не відомі, дискримінатор зможе легко та 

з високим рівнем впевненості класифікувати більшість точок, які ми йому подаємо. 



Якщо ми хочемо обдурити дискримінатора, нам доведеться наблизити створений 

розподіл до справжнього. У дискримінатора виникне найбільше труднощів 

передбачити клас, коли два розподіли будуть рівними у всіх точках: у цьому 

випадку для кожного пункту є рівні шанси на те, що він буде "правдивим" або 

"сформованим", і тоді дискримінатор може " t краще, ніж бути правдою в одному 

випадку з двох в середньому. 

 

Рисунок 2.12 

Інтуїція до змагального методу. Синій розподіл - справжній, помаранчевий - 

генерований. Сірим кольором, з відповідною віссю у праворуч, ми відображаємо 

вірогідність дискримінатора, якщо він обирає клас із більшою щільністю у кожній 

точці (якщо вважати, що дані «істинні» та «згенеровані» в рівній пропорції). Чим 

ближче два розподіли, тим частіше дискримінатор помиляється. Під час тренінгу 



мета полягає в тому, щоб «перемістити зелену зону» (генерований розподіл занадто 

високий) у напрямку до червоної зони (генерований розподіл занадто низький). 

На даний момент, здається, легітимним є питання, чи справді цей непрямий 

метод справді гарна ідея. Дійсно, це здається складнішим (ми маємо оптимізувати 

генератор на основі задачі вниз за течією, а не безпосередньо на основі розподілів), 

і це вимагає дискримінатора, який ми розглядаємо тут як даний оракул, але це, 

насправді, не відомо ні досконалий. По-перше, складність безпосередньо 

порівняння двох розподілів ймовірностей на основі вибірки врівноважує очевидну 

більш високу складність непрямого методу. З другого пункту очевидно, що 

дискримінатор не відомий. Однак це можна дізнатися! 

Наближення: змагальні нейронні мережі 

Опишемо тепер конкретну форму, яка приймає генератор та дискримінатор в 

архітектурі GAN. Генератор - це нейронна мережа, яка моделює функцію 

перетворення. Він приймає як вхід просту випадкову змінну і після повернення 

повинен повернути випадкову змінну, яка слід за цільовим розподілом. Оскільки 

це дуже складно і невідомо, ми вирішуємо моделювати дискримінатора з іншої 

нейронної мережі. Ця нейронна мережа моделює дискримінаційну функцію. Він 

приймає вхідну точку (в нашому прикладі собаки N розмірного вектора) і повертає 

як вихід імовірність цієї точки бути "справжньою". 

Зауважте, що той факт, що ми зараз нав'язуємо параметризовану модель для 

вираження як генератора, так і дискримінатора (замість ідеалізованих версій у 

попередньому підрозділі), на практиці не має величезного впливу на теоретичний 

аргумент / інтуїцію, наведений вище: ми просто потім працювати в деяких 

параметризованих просторах замість ідеальних повних просторів і, отже, 

оптимальні точки, до яких ми повинні досягти в ідеальному випадку, потім можна 

розглядати як «округлені» потужністю точності параметризованих моделей. 

Після того, як визначено, дві мережі можуть бути спільно (одночасно) 

тренуватися із протилежними цілями: 



1. мета генератора - обдурити дискримінатора, тому генеративна 

нейронна мережа підготовлена для максимізації остаточної помилки класифікації 

(між правдивими та згенерованими даними) 

2. метою дискримінатора є виявлення фальшиво створених даних, тому 

дискримінаційна нейронна мережа навчається мінімізувати остаточну помилку 

класифікації 

Отже, при кожній ітерації навчального процесу ваги генеративної мережі 

оновлюються з метою збільшення похибки класифікації (схил градієнта помилок 

над параметрами генератора), тоді як ваги дискримінаційної мережі оновлюються, 

щоб зменшити цю помилку ( спуск градієнта помилки над параметрами 

дискримінатора). 

 

Рисунок 2.13 

Генеральне представницьке змагальне представництво. Генератор приймає 

прості випадкові змінні як вхідні дані та генерує нові дані. Дискримінатор бере 

"правдиві" та "сформовані" дані та намагається їх розрізнити, будуючи 

класифікатор. Мета генератора - обдурити дискримінатора (збільшити помилку 

класифікації, змішавши якомога більше генерованих даних з правдивими даними), 

а метою дискримінатора є розмежування правдивих та створених даних. 

Ці протилежні цілі та мається на увазі поняття змагальної підготовки двох 

мереж пояснюють назву «змагальних мереж»: обидві мережі намагаються 

перемогти один одного, і, роблячи це, вони стають все кращими та кращими. 

Конкуренція між ними робить ці дві мережі «прогресуючими» щодо відповідних 



цілей. З точки зору теорії ігор, ми можемо розглядати цей параметр як мінімаксну 

гру для двох гравців, коли стан рівноваги відповідає ситуації, коли генератор видає 

дані з точного цільового розподілу і де дискримінатор прогнозує "справжнє" або 

"сформоване" "З ймовірністю 1/2 для будь-якого пункту, який він отримує. 

Математичні деталі про GAN 

Моделювання нейронних мереж по суті вимагає визначити дві речі: 

архітектуру та функцію втрат. Ми вже описали архітектуру генеративних 

змагальних мереж. Він складається з двох мереж: 

1. генеративна мережа G (.), Яка приймає випадковий вхід z з щільністю 

p_z і повертає вихід x_g = G (z), який повинен слідувати (після тренувань) за 

цільовим розподілом ймовірностей 

2. дискримінаційна мережа D (.), Яка приймає вхід x, який може бути 

"справжнім" (x_t, щільність якого позначається p_t) або "сформований" (x_g, 

щільність p_g - щільність, індукована щільністю p_z проходить через G), і це 

повертає ймовірність D (x) x для "справжніх" даних 

Давайте докладніше розглянемо "теоретичну" функцію втрат GAN. Якщо ми 

надішлемо дискримінатору "правдиві" та "згенеровані" дані в однакових 

пропорціях, очікувана абсолютна помилка дискримінатора може бути виражена як 

 

Мета генератора - обдурити дискримінатора, мета якого - вміти розрізняти 

правдиві та створені дані. Отже, тренуючи генератор, ми хочемо максимально 

збільшити цю помилку, намагаючись мінімізувати її для дискримінатора. Це дає 

нам 

 

Для будь-якого даного генератора G (поряд із індукованою щільністю 

ймовірності p_g) найкращим можливим дискримінатором є той, який мінімізує 



 

Щоб мінімізувати (щодо D) цей інтеграл, ми можемо мінімізувати функцію 

всередині інтеграла для кожного значення x. Потім він визначає найкращий 

можливий дискримінатор для даного генератора 

 

 (насправді, одне з найкращих, тому що значення x такі, що p_t (x) = p_g (x), 

можна обробляти іншим способом, але для подальшого значення не має значення). 

Потім ми шукаємо G, який максимізує 

 

Знову ж таки, щоб максимізувати (відносно G) цей інтеграл, ми можемо 

максимізувати функцію всередині інтеграла для кожного значення x. Оскільки 

щільність p_t не залежить від генератора G, ми не можемо зробити краще, ніж 

встановити G таким чином 

 

Звичайно, оскільки p_g є щільністю ймовірності, яка повинна інтегруватися 

до 1, ми обов'язково маємо найкращий G 

 

Отже, ми показали, що в ідеальному випадку з генератором необмежених 

потужностей та дискримінатором оптимальна точка змагальних налаштувань така, 

що генератор створює таку ж щільність, що і справжня щільність, і дискримінатор 

не може зробити кращого, ніж бути правдою в один випадок із двох, як інтуїція. 

Нарешті, зауважте також, що G максимізує 

 

Під цією формою ми краще бачимо, що G хоче максимізувати очікувану 

ймовірність того, що дискримінант виявиться неправим 

Автоматичний пошук найкращої нейронної мережі для вашої GAN 



Генеративні змагальні мережі (GAN) стали актуальною темою в глибокому 

навчанні з моменту їх первинного винаходу та публікації на NIPS 2014. 

Для цього є вагома причина: GAN можуть створювати новий вміст на основі 

лише невеликих рекомендацій. Саме така творчість робить їх настільки 

потужними. GAN виявили, що здатні застосовувати цю творчість у багатьох 

різноманітних і корисних програмах: 

1. Створення зображень людей, які носять певний одяг. Чудово підходить 

для того, щоб практично бачити, як виглядає одяг, що демонструється в Інтернеті, 

на покупці. 

2. Створіть твори мистецтва 

3. Реконструкція та поліпшення якості фільмів та відеоігор 

4. Поглиблення вивчення дуже складних тем глибокої фізики, таких як 

Темна матерія 

Просто назвіть декілька там. 

Зважаючи на все це, в дослідження GAN вкладаються величезні ресурси, щоб 

зрозуміти, як вони працюють, і як створити абсолютно найкращі мережі GAN. 

Нарешті, через пару років зрілості, AutoML та пошук нейронної архітектури (NAS) 

пробралися в область GAN. 

У цій статті випливає 2 розділи: перший пояснює, як працюють GAN і як вони 

наразі розробляються вручну. Друга - демонстрація абсолютно нових досліджень 

глибокого навчання - AutoGAN, яка застосовує пошук нейронної архітектури для 

автоматичного пошуку найкращих архітектур GAN. 

Як працюють GAN 

Генеративні змагальні мережі (GAN) класифікуються в групу "генеративних" 

моделей. Це означає, що вони здатні створювати, тобто генерувати абсолютно нові, 

"дійсні" дані. Під достовірними даними ми маємо на увазі, що вихід мережі 

повинен бути таким, що ми вважатимемо прийнятним для нашої цілі. 

Для ілюстрації розглянемо приклад, коли ми хочемо генерувати нові 

зображення для навчання мережі класифікації зображень. Звичайно, для такої 

програми ми хочемо, щоб наші навчальні дані були максимально реалістичними, 



можливо, досить схожими за стилем інших наборів даних про класифікацію 

зображень. 

На малюнку нижче показаний приклад набору зображень, створених GAN. 

Вони виглядають цілком реально! Якби нам не сказали, що вони створені на 

комп'ютері, ми могли б повірити, що людина їх збирає! 

 

Рисунок 2.14 

Приклад виведення прогресивних GAN. Джерело 

Для цього в GAN створені дві окремі протилежні мережі: Генератор та 

Дискримінатор. Генератор навчений створювати реалістично виглядаючі 

зображення, коли в якості вхідних даних задається лише шумний масив зображень. 

Дискримінатор навчається класифікувати, чи зображення є реальним чи ні. 

Справжня сила в GAN надходить із протилежного стилю навчання, якого 

вони дотримуються. Ваги мережі Генератора вивчаються на основі втрати 

Дискримінатора. Таким чином, Генератора підштовхують до навчання таким 

чином, що для створених ним зображень дуже важко сказати, справжні вони чи ні. 

У той же час, коли ці образи виглядають все більш реальними, Дискримінатор стає 

все кращим і кращим, щоб розказати, які зображення справжні чи ні, як би вони не 

виглядали неозброєним оком. 



Таким чином, GAN будують своєрідний цикл зворотного зв'язку, коли 

Генератор допомагає тренувати Дискримінатора, а Дискримінатор допомагає 

навчати Генератора. Їм обом стає краще разом. Наведена нижче діаграма допомагає 

проілюструвати це. 

 

 

Рисунок 2.15 

Ілюстрація структури генеративної змагальної мережі 

Зверніть увагу, як Генератор - це лише CNN із зображенням як його 

результатом, а Discriminator - це лише класифікаційна мережа CNN з імовірностями 

класу як вихід; дуже просто. Через цю простоту більшість архітектур GAN - це 

лише копії інших найсучасніших глибоких мереж. Генератори можуть мати вигляд 

щось на зразок модифікованого U-Net, тоді як дискримінатори зазвичай будуть 

схожі на ResNet, DenseNet або подібні архітектури. 

Хороша річ, що це може спростити частину проблеми. Науковці-дослідники 

можуть просто запозичити конструкції мережі з попередньо перевірених 

досліджень та просто зосередитись на розробці алгоритмів та механізмах навчання 

GAN. 

З іншого боку, це може бути трохи обмежує. Що робити, якщо поточні 

дизайни мережі не підходять оптимально для GAN? Вони працюють досить добре 

самостійно, але, можливо, вдосконалення структури мережі могли б ще більше 

покращити продуктивність GAN, розроблений для них. 

Використовуючи AutoGAN, щоб знайти найкращий GAN 



Пошук нейронної архітектури (NAS) - ще одна гостра тема глибокого 

навчання. NAS - алгоритм, який шукає кращу архітектуру нейронної мережі. 

Більшість алгоритмів NAS працює таким чином. 

1. Почніть з визначення набору "будівельних блоків", які можна 

використовувати для нашої мережі. 

2. Потім скористайтеся контролером Поточна нейронна мережа (RNN) для 

вибірки цих будівельних блоків, об'єднавши їх для створення якоїсь архітектури 

від кінця до кінця. 

3. Потім цю новозбудовану мережу навчають та оцінюють за певним набором 

даних. 

4. Виходячи з оцінки, будівельні блоки, які були обрані RNN, коригуються, 

тобто RNN вибере новий набір, зберігаючи блоки та конфігурації, які допомогли в 

точності, замінивши або видаливши такі, які не зробили. 

5. Кроки 3 - 4 повторюються багато разів, поки не буде знайдена 

найоптимальніша архітектура. 

Цей стиль NAS успішно застосовується як для класифікації зображень, так і 

для семантичної сегментації. 

 

Рисунок 2.16 

Алгоритм NAS. Джерело з наукової роботи 

AutoGAN також дотримується цієї ж схеми навчання, зосередившись саме на 

побудові мережі Генератора, оскільки було зроблено більше роботи у пошуку 

найкращих мереж класифікації (для Дискримінатора). 



Як зазначає автор у своїй роботі, навчання GAN по своїй суті нестабільне 

лише завдяки їх дизайну. Ретельна побудова мережі є найважливішою для того, 

щоб процес безперебійно працював. Зважаючи на це, простір пошуку AutoGAN 

буде значно обмежений, ніж у NAS. Замість того, щоб мати можливість вибірки з 

багатьох різних типів і розмірів блоків згортки та пропускних з'єднань, пошуковий 

простір Генератора AutoGAN встановлюється таким: 

1. Пропуск бінарного значення, який вказує, чи приймає поточна комірка 

додаткове пропускне з'єднання з попередньої комірки. 

2. Базовий блок згортання, який вирішує, включати чи не перед або після 

активації. 

3. Вибір типу нормалізації: нормалізація партії, нормалізація екземпляра 

та нормалізація. 

4. Тип поглинання, який слід використовувати: білінеарне підсилення, 

найближче сусідське підсилення або деконволюція кроку 2. 

5. Використовувати чи ні використовувати внутрішньоклітинне 

пропускне з'єднання 

 

Рисунок 2.17 – Простір пошуку мережі Генератора AutoGAN.  

Завдяки цьому більш керованому простору пошуку застосування NAS для 

пошуку оптимальної архітектури Генератора набагато простіше та стабільніше, 

оскільки пошук NAS набагато менш широкий і складний. 

Іншою технікою, яка зробила навчання більш ефективним, було 

використання багаторівневого пошуку архітектури (MLAS) на відміну від 

звичайного багаторівневого пошуку архітектури (SLAS). За допомогою звичайної 



SLAS, один контролер RNN буде використаний для побудови всієї мережі NAS 

відразу. Але з MLAS мережа будується прогресивно. 

MLAS здійснює пошук у стилі знизу вгору, виконуючи пошук архітектури 

для кожної комірки окремо. Таким чином, кожна комірка використовуватиме 

власний персональний контролер RNN для пошуку. У певному сенсі це також 

спрощує пошук, оскільки NAS зосереджується на одній конкретній частині мережі 

одночасно, а не на дуже складній цілій справі. 

 

Рисунок 2.18 – Контролер RNN AutoGAN Джерело з науково-дослідної 

роботи 

Завдяки своєму розумному новому навчальному плану та тонкозернистому, 

зосередженому простору пошуку клітин, AutoGAN зміг досягти найсучасніших 

результатів. Зокрема, він встановлює нову планку для створення нових зображень 

високої візуальної якості на основі людських суджень. 

AutoML повільно пробивається у багато полів DeepLearning та AI. Не 

сумнівайтеся, що це буде сильним фокусом досліджень ШІ протягом наступних 

кількох років. AI створення AI 

 

  



3 РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ 

ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

3.1 Засоби та платформа реалізації 

 Штучні нейронні мережі ефективно застосовуються для класифікації і 

передбачення інформації, тому, як не дивно, ці нейронні мережі можуть також 

застосовуватися для створення відповідної інформації на основі навченої.  

Генеративні змагальні мережі (англ. generative adversarial networks, GANs) – 

це клас алгоритмів для машинного навчання, які призначені для створення 

зображень. Першим науковцем, який розробив застосував GAN, був Ян Гудфелоу 

в 2014 році. 

GAN складаються з системи, яка містить дві штучні нейронні мережі. Перша 

мережа позначається як генератор (іноді як «G», англ. «Generator»), а друга – 

дискримінатор («D», англ. «Discriminator»). Генератор спочатку генерує випадкові 

зображення (з самого початку, зазвичай, схожі на шум), а дискримінатор аналізує 

ці зображення та інформує генератор про те, наскільки правильними є отримані 

зображення (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – схема роботи GAN 

На рисунку 3.1 показано, що генератор спочатку отримує випадкове число, а 

іноді задається спеціально визначене число для отримання однакових результатів 

на різних комп’ютерах (так званий «рецепт») для генерації випадкового 

зображення, яке на початку в результаті буде лише набором випадкових пікселів. 



Згодом, за допомогою дискримінатора, з кожною ітерацією циклу, зображення буде 

приймати все більш «справжні» образи. Дискримінатор буде коректувати 

генератор за допомогою одночасного порівняння справжнього зображення певного 

класу і отриманого генератором зображення, що дозволяє йому проінформувати 

генератору наскільки правильно було згенеровано зображення. Корекція 

відбувається на градієнтах помилки від дискримінатора. 

Спочатку дискримінатор швидко навчається відрізняти справжнє зображення 

від шуму, який створюється генератором, але згодом значення градієнту помилки 

буде   коливатися, оскільки генератор навчається створювати все більш точні 

зображення. 

Після певного моменту ітерації навчання GAN, дискримінатор вже не буде 

здатним визначити чи є отримане генератором зображення несправжнім чи ні, тому 

в результаті отримується зображення певного класу, яке ніколи не існувало до 

цього. 

GAN застосовуються для: 

– створення зразків фотографій з метою візуалізації нового дизайну інтер’єру 

та промислового дизайну, такого як взуття, одяг тощо; 

–  моделювання об’єктів в комп’ютерних іграх або додатків для обробки 3D 

простору; 

– генерації більш реалістичних текстур ніж класична піксельна деталізація; 

 – створення пресетів (набір заздалегідь збережених, готових ефектів) для 

художників; 

– графічного моделювання набору даних, співвідношення яких невідоме. 

 GAN доволі важко навчити в чистій формі. Навчання нейронної мережі може 

бути досить непередбачуваною, що може призвести до того, що одна штучна 

нейронна мережа в GAN випереджає іншу. 

 Однією з проблем є те, що за допомогою цієї мережі складно досягти 

рівноваги Неша. Рівновага Неша в теорії ігор – це сукупність стратегій та виграшів, 

при якій жоден із учасників не може збільшити виграш, змінивши вибір стратегії в 

односторонньому порядку, коли інші учасники не змінюють свого вибору. Кожен 



гравець (у даному випадку штучна нейронна мережа) не буде працювати краще, 

змінюючи стратегію, враховуючи той факт, що інший гравець не змінює свою 

стратегію. Це виникає тому, що GAN складається з двох штучний мереж, які не 

співпрацюють з безперервними об’ємними параметрами, в якій кожен гравець хоче 

мінімізувати свою функцію витрат. 

 Другою проблемою GAN є так званий «режим згортання» (англ. mode 

collapse). Більшість датасетів містять багато моделей, а хороша генеративна модель 

здатна надавати зразки з достатньою варіативністю, тим самим надає можливість 

генерувати зразки з усіх різних класів. Однак може відбутися ситуація, коли 

генератор стає правильно генерувати один клас з моделі і якщо отримані зразки є 

досить переконливими, дискримінатор, ймовірно, призначить цим зразкам високу 

ймовірність правильності результату, у результаті чого генератор буде схильний до 

генерування зразків, що надходять із цього конкретного режиму, ігноруючи інші 

класи більшу частину часу. Тобто будуть створюватися однакові зразки одного 

класу, і з кожною ітерацією, який передає дискримінатор, ці зразки будуть лише 

надалі застосовуватися. 

 Третьою проблемою GAN є зменшення градієнту, коли дискримінатор стає 

надто успішною у розрізненій вибірці даних. Коли це трапляється, то градієнт 

генератора зникає та починає все менше навчатися. Цей дисбаланс відбувається 

тоді, коли дві нейронні мережі навчаються окремо одне від одного. 

 GAN мають декілька підвидів: 

 – глибинні згорткові генеративні змагальні мережі (англ. deep convolutional 

generative adversarial networks, DCGANs) – додають згорткові нейронні мережі в 

мережі генераторів та дискримінаторів; 

 – GAN Васерштайна (англ. Wasserstein GANs, WGANs) – спрямовані на 

підвищення стабільності тренувань. Основними ідеями цих мереж була нова 

функцію витрат, яка має плавний градієнт. Нова функція витрат використовує 

показник, який називається відстань Васерштайна, яка має плавний градієнт. Як 

результат, дискримінатор, який в WGAN називається критиком, виводить значення 



довіри, які більше не інтерпретуються як імовірність. Високі значення означають, 

що модель впевнена, що вхідна інформація правильна; 

 – GAN з самопоміччю (англ. self-attention GANs, SAGANs) – вводять 

механізм уваги для мереж GAN. Механізми уваги дозволяють використовувати 

глобальну інформацію локально. Це означає, що можна фіксувати значення з 

різних частин зображення та використовувати цю інформацію для отримання 

кращих зразків. Є модифікацією згорткових GAN, бо згорткові нейронні мережі є 

досить поганими у фіксації довгострокових залежностей у вхідних зразках, 

оскільки згортання – це локальна операція; 

 – великі GAN (англ. BigGANs) – є комбінацією попередніх підвидів для 

покращення стабільності. 

 

3.2 Розробка алгоритму роботи програми та аналіз результатів 

 Існує багато фреймворків для створення та навчання GAN. Наприклад для 

мови програмування Python можна застосувати наступні: 

 TensorFlow; 

 Keras; 

 PyTorch. 

 Всі вони мають свої переваги та недоліки. У даному випадку буде для 

розробки алгоритму та навчання GAN буде застосовуватися бібліотека PyTorch, 

оскільки її перевагами є те, що вона більш пристосована для мови програмування 

Python, а також має підтримку технологій OpenMP, OpenCL та CUDA. 

 Для початку роботи з GAN необхідно встановити інтерпретатор мови Python 

та встановити цю бібліотеку. Варто зауважити, що ця бібліотека працює лише на 

64-розрядному інтерпретаторі. 

 Код програми дивися додаток Б1. 

 Першим кроком для створення GAN буде визначення класу для нейронної 

мережі генератора. Потрібно створити клас (поняття з об’єктно-орієнтованого 

програмування), який буде мати архітектуру генератора, який в основному буде 



містити послідовність шарів, що проходить кожен вхід. Створений генератор за 

допомогою PyTorch має такі властивості: 

 – посилається на нейронну мережу генератора, успадкувавши від 

програмного модуля PyTorch «nn.module», який містить усі інструменти, необхідні 

для побудови нейронних мереж, які допомагають розміщувати різні програми та 

з'єднання всередині даної нейронної мережі; 

 – метамодуль нейронної мережі містить послідовність модулів, таких як 

згортки, повні з'єднання тощо; 

 – структури нейронних мереж як генератора, так і дискримінатора є 

зворотними одна до одної, що в основному означає, що в генераторі конволюція 

повинна знаходитися в зворотному напрямку, де результатом будуть випадкові 

вектори шуму («ConvTranspose2d»); 

 – у результаті «ConvTranspose2d» виводиться три фільтри, оскільки вихідне 

зображення буде 3-канальним (RGB), застосовуючи виправлення «Tanh», щоб 

порушити лінійність. 

 У результаті початкове зображення генератора складається з випадкових 

векторів. 

 Далі необхідно створити дискримінатор. Він в програмній реалізації на 

PyTorch теж буде ООП класом, що унаслідує модуль «nn.module», але результатом 

буде не зображення я визначення «правильності» отриманого від генератора 

зображення. 

 Останнім кроком для створення GAN буде ініціалізація ваг, завантаження 

набору даних і навчання отриманої системи. Спочатку встановлюються градієнти 

генератора відносно до ваг. Далі відбувається розповсюдження несправжніх 

генерованих зображень в нейронну мережу дискримінатора, щоб отримати 

прогнозування (значення між нулем та одиницею), а потім обчислення втрат між 

прогнозуванням (нуль та один) та ціллю (один). Потім відбувається обчислення 

похибки шляхом обчислення градієнтів сумарної похибки відносно ваг генератора 

та застосування оптимізатора для оновлення ваг відповідно до того, наскільки вони 

відповідають за помилку втрат у генераторі.  



 У результаті через кожні сто кроків ітерації створюються несправжні 

зображення і показуються справжні зображення з датасету. 

 Типи наборів даних (датасети) у даному випадку є CIFAR-10 та CIFAR-100, 

які є навчальний наборами для розробленої GAN. Ці датасети розроблені 

«Канадським Інститутом для Розширеного Дослідження» (англ. Canadian Institute 

for Advanced Research, CIFAR).  

 CIFAR-10 – містить в собі колекцію зображень, ці зображення зазвичай 

використовуються для навчання алгоритмів машинного навчання та комп'ютерного 

зору. Цей датасет складається з 60000 кольорових зображень з різними класами 

розмірами 32 на 32 пікселі. Кожен клас містить приблизно 6000 зображень. Ці 

класи: 

 літаки; 

 автомобілі; 

 птахи; 

 коти; 

 олені; 

 собаки; 

 жаби; 

 коні; 

 кораблі; 

 вантажівки. 

 Приклад результату розробленої GAN системи в порівнянні з реальними 

зображеннями показана на рисунку 3.2. 



 

Рисунок 3.2 – результат навчання GAN на датасеті CIFAR-10 

 Оскільки зображення в CIFAR-10 мають низьку роздільну здатність, то цей 

набір даних дозволяє відносно швидко дослідити різні алгоритми штучних 

нейронних мереж, такі як GAN. 

 Датасет  CIFAR-100 також містить 60000 зображень, але містить 100 класів 

зображень, включаючи, але не обмежуючись людьми, буйволами, диванами тощо. 

Результат навчання за допомогою цього датасету показаний на рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – результат навчання GAN на датасеті CIFAR-100 

 Варто зауважити, що після певної кількості ітерацій може трапитися так 

зване «перенавчання» штучної нейронної мережі і в результаті на певній епосі 

зображення не будуть нормально генеруватися (рисунок 3.4). 



 

Рисунок 3.4 – перенавчання GAN 

 Перенавчання штучної нейронної мережі виникає тоді, коли модель такої 

мережі стає занадто складним, тобто має занадто багато параметрів відносно числа 

спостережень (перенасичена даними). У випадку GAN таке відбувається тоді, як 

вже було зазначено, генератор або дискримінатор навчається швидше або 

повільніше одне від одного. Простіше кажучи, вимоги, які застосовується для 

тренування моделі, відрізняється від вимог, які застосовується для оцінки її роботи. 

 Наприклад, якщо подавати для навчання GAN різні фотографії яблук, але всі 

ці яблука будуть червоними, то при отриманні жовтого або зеленого яблука дана 

GAN не зможе його визначити, бо вона запам’ятала, що яблуко має бути червоним. 

І навпаки, коли GAN отримує зображення будь-якого об’єкту, який є червоним і 

схожий за формою на яблуко, але не є яблуком, то мережа скаже, що це яблуко. 

Така поведінка зветься шумом. Графічно цей шум показаний на рисунку 3.5 



 

Рисунок 3.5 – графічне зображення перенавчання штучної нейронної мережі 

 На рисунку 3.5 видно, що графік функції сильно коливається між точками, 

які є вихідними даними (результатом) для штучної нейронної мережі. В ідеальному 

випадку графік повинен мати вигляд подібний до прямої. Для уникнення 

перенавчання нейронної мережі не потрібно довго навчати цю мережу 

однотипними даними. Таким чином, коли виникають помилки (шум) у вихідних 

даних після етапу (епохи) навчання, то варто використати один з методів 

регуляризацій. 

 Одним з таких методів регуляризацій є так званий метод виключень (англ. 

dropout) – замість навчання однієї мережі, необхідно навчити ланцюг декількох 

мереж, а потім усереднити отримані результати (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – нейронна мережа до і після застосування методу виключень 



 Такі мережі для навчання отримуються за допомогою виключення з мережі 

(англ. dropping out) нейронів з певною ймовірністю. «Виключений» нейрон мережі 

означає, що він при будь-яких вхідних даних або параметрах верне нуль як 

результат. 

 Виключені нейрони не вносять свій внесок в процес навчання ні на одному з 

етапів алгоритму зворотного поширення помилки (англ. backpropagation). Тому 

виключення хоча б одного нейрону з мережі рівносильно навчанню нової 

нейронної мережі. 

 У такому випадку, результат отриманий одним нейроном мережі вже не може 

викликати надмірну спільну адаптацію і, як результат, зменшується шанс стану 

перенавчання. Метод виключень запобігає спільну адаптацію для кожного 

прихованого блоку штучної нейронної мережі, роблячи присутність інших 

прихованих блоків ненадійним. Тому прихований блок не може покладатися на 

інші блоки в виправленні власних помилок. 

 Також для виправлення перенавчання можна застосувати так званий метод 

зворотного виключення. Даний метод перелаштовує мережу не тільки під час 

тестового етапу, але й під час навчання. У багатьох фреймворків для машинного 

навчання метод виключення реалізований саме в такій модифікації, так як при 

цьому необхідно лише один раз описати модель, а потім запускати навчання і 

тестування на цій моделі, змінюючи тільки параметр. 

  

3.3 Навантаження на сервер і апаратну частину 

 Навчання GAN за допомогою PyTorch можна проводити як і за допомогою 

центрального процесора, так і за допомогою графічного процесора. При цьому 

найкращі результати видають графічні процесори компанії «nvidia», оскільки 

PyTorch підтримує технологію CUDA. 

 CUDA – програмно-апаратна архітектура для паралельних обчислень, яка 

дозволяє істотно збільшити обчислювальну продуктивність. Ця особливість робить 

навчання розробленої GAN системи швидшою.  



 Велику перевагу для навчання GAN можуть дати хмарні серверні 

обчислення. Тим не менш, замовлення серверу з великим об’ємом оперативної 

пам’яті та пам’яті для графічного процесора є дуже дорогими. 

 Наприклад, генерація зображень за допомогою сервера, які має такі 

параметри: 

 одноядерний центральний процесор «vCore»; 

 2048 мегабайт оперативної пам’яті; 

 55 гігабайт твердотілого накопичувача. 

 У даному випадку навчання та генерація мережею зображень буде 

відбуватися виключно на центральному процесорі, оскільки ресурси графічного 

процесора відсутні. Також, через те, що сервер обмежений лише двома гігабайтами 

оперативної пам’яті, генерація багатьох зображень за один раз – неможлива, 

оскільки, алгоритму GAN для обробки багатьох зображень за раз не вистачить 

ресурсів.  

 У результат генерації за допомогою цього сервера на центральному 

процесорі (рисунок 3.7) можна бачити, що генерація зображень між епохами займає 

майже три години. 

 

Рисунок 3.7 – час однієї епохи генерації GAN 

 Результати цих епох в порівнянні з справжніми зображеннями можна бачити 

на рисунку 3.8. 



 

Рисунок 3.8 – порівняння генерованих на сервері зображень зі справжніми 

 PyTorch на сервері застосовував виключно ресурси центрального процесора, 

що призвело до того, що процесор неперервно працював на 99.3% виключно для 

GAN (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – навантаження на центральний процес сервера 

 У порівняння комп’ютер з такими технічними характеристиками: 

 центральний процесор Intel Core i5-6200U 2.3GHz; 

 1000 гігабайт жорсткого диску; 

 8 гігабайт оперативної пам’яті; 

 відеокарта Nvidia GeForce 940M 4ГБ VRAM. 

  Навіть якщо використовувати ресурси виключно процесора Intel Core i5-

6200U 2.3GHz, зважаючи на те, що тепер відбувається одночасна генерація 64 

зображень, то можна бачити значний приріст швидкості генерації (рисунок 3.10), 

де час між епохами тепер займає лише приблизно годину. 



 

Рисунок 3.10 – застосування GAN з кращим центральним процесором, але без 

графічного процесора 

 Затрачені ресурси для Intel Core i5-6200U 2.3GHz дивися в додатку Б2  

 Застосовуючи ж ресурси графічного Nvidia GeForce 940M в поєднанні з 

технологією CUDA можна добитися значного прискорення навчання, оскільки 

CUDA бере на себе значну частину обчислень необхідних для навчання. На 

рисунку 3.11 зображено час генерацій між епохами навчання, і можна бачити, що 

час між епохами тепер займає приблизно десять хвилин. 

 



Рисунок 3.11 – час генерації між епохами навчання GAN для Nvidia GeForce 940M 

4ГБ VRAM 

 Затрачені ресурси для Nvidia GeForce 940M 4ГБ VRAM дивися в додатку Б3 

 Останнім тестовим об’єктом буде комп’ютер з такими параметрами: 

  центральний процесор Intel Core i5-7300HQ (2.5 - 3.5 ГГц); 

 1000 гігабайт жорсткого диску; 

 8 гігабайт оперативної пам’яті; 

 відеокарта nVidia GeForce GTX 1050M, 4 ГБ. 

 Даний комп’ютер працював в таких ж умовах, що і попередній, але через 

кращу відеокарту навчання GAN відбувалося ще швидше і займало вже приблизно 

дві хвилини (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 - час генерації між епохами навчання GAN для nVidia GeForce GTX 

1050M, 4 ГБ 

 Затрачені ресурси для nVidia GeForce GTX 1050M, 4 ГБ дивися в додатку Б4 

 Тобто для ефективної і швидкої генерацій зображень за допомогою GAN 

необхідно використовувати потужний графічний процесор. 

 



3.4 Генерація зображень нейромережою BigGAN 

Gantools - це набір класів, які написані в Tensorflow для роботи з 

Генеративними змагальними мережами (GAN). 

Можна використовувати коли машина не достатньо потужна для генерації 

зображень. 

Картинки генеруються на сайті https://artbreeder.com/ і виводяться на ваш 

комп’ютер. 

За допомогою дуже об’ємного датасету можна генерувати реалістичні 

картини з різними об’єктами. 

 

Рис.3.14 Генеровані акваріум і будівлі 

За допомогою Gantools можна комбінувати картинки з датасету і навіть 

робити з ними анімації. 

Принцип роботи в тому, що ви в консолі після завантаження Gantools  

pip install git+https://gitlab.com/Vee9ahd1/gantools 

можете ввести команду: 

gantools --username yepanec534@mail1.top --password Qweasd_123 --nframes 20 -

-keys 7968340a72eabab735d04dba 0416461072e5e22fd6d1637c 

288a0f61daa3c33b5946d225 

і в теці, в якій ви запустили консоль вам буде кадри зображень, які переходять з 

одного в інше. Щоб замінити зображення на інші треба в команді вкінці заміняти 

https://artbreeder.com/


останні ключі на ті, які вказані в сильці на зображення на сайті 

https://artbreeder.com/. 

Щоб генерувати меншу кількість кадрів і зображень, то треба 

використовувати команду: 

gantools —username yepanec534@mail1.top —password Qweasd_123 —nframes 10 

—interp linear —keys f58f3e044ec72d56281864b2 6381a5e51f927baeb59dc28e

 

Рис.3.15 Людина і будівля 

  

https://artbreeder.com/
mailto:yepanec534@mail1.top


4 РЕЗУЛЬТАТИ ГЕНЕРАЦІЇ НЕЙРОМЕРЕЖ 

4.1 Новизна використання нейронних мереж GAN 

Виявлення новинок на основі генеральної змагальної мережі з 

використанням мінімізованої помилки відновлення 

Генеральна змагальна мережа (GAN) - це найвибагливіший прорив 

машинного навчання за останні роки, і вона навчає модель навчання, знаходячи 

рівновагу Неша для гри з нульовою сумою для двох гравців. GAN складається з 

генератора та дискримінатора, які навчаються за допомогою змагального 

механізму навчання. У цій роботі ми впроваджуємо та досліджуємо використання 

GAN для виявлення новинок. Навчаючись, GAN вчиться за звичайними даними. 

Тоді, використовуючи раніше невідомі дані, генератор та дискримінатор із 

розробленими межами рішення можуть бути використані для відділення нових 

моделей від звичайних шаблонів. Запропонований метод виявлення новинок на 

базі GAN демонструє конкурентоспроможність у базі даних знаків MNIST та 

тестовому процесі штату Теннессі Істман (TE) порівняно з методами виявлення 

новинок на основі PCA, використовуючи T2 Хотелінга та статистику помилок 

прогнозування в квадраті. 

 

4.2 Практичне використання генерованої графічної інформації 

Результати генерації генеративних нейронних мереж можуть 

використовувати художники для нового і непередбачуваного результату, для 

генерації нових ідей і як інструмент для створення нових зображень. 

Таке застосування буде дуже вигідним у використанні для художників-

ілюстраторів, художників-концептерів (які створюють концепції нових 

персонажів, середовища і т.д.), дизайнерів і інших спеціалістів, які створюють 

візуальну інформацію. 

Нейронні мережі економлять час, який би пішов на вигадування нових ідей. 

Замість трати часу можна зробити власний набір зображень, або використати 

готовий і запутити нейронну мережу. Потім передивитись генеровані зображення і 

вибрати ті картинки, які заданій меті. 



Ость приклади мого використання генерації нейронної мережі DCGAN. 

(Рис.4.1 і Рис.4.2). Оригінальні зображення були 64х64 і в програмі Photoshop CC 

2019 були збільшені до 512х512, потім на шар-копію оригіналу було накладено 

фільтр Crystallise і поверх цього шару було зроблено папку з шарами, на яких були 

перемальовані деталі. 

 

Рис.4.1 Лице і хмари 

 



 

Рис.4.2 Собака в космічному шоломі і без нього 

Малювалось мишкою. На Рис.4.1 було витрачено годину і на Рис.4.2 було 

витрачено 4 години. 

Також результати генерації можна використовувати як текстури для 3д 

моделей. (Рис4.3) 

 

 

Рис4.3 Планета з текстурою у програмі Blender 

 

Результати gantools 



 

Рис4.4 Результати gantools 

 

4.3 Етичність використання генерацій нейромережі для вирішення 

проблеми 

Етика для нейронних мереж 

Коли я почав, я трохи придивився до етики науки / техніки нейронної мережі. 

Як я бачу, існують три категорії етичних питань, специфічні для цієї теми, а не 

загальні питання професійної етики: 

• По-перше, проблеми навколо таких додатків, як конфіденційність, великі 

дані, спостереження, роботи-вбивці тощо. 



• По-друге, питання, що машинне навчання дозволяє машинам навчитися 

неправильним. 

• По-третє, машини як моральні агенти чи пацієнти. 

Перша категорія важлива, але я залишаю це для обговорення для інших. У 

будь-якому разі це не обов'язково пов'язане з нейронними мережами. Йдеться про 

відповідальність за технології та те, над чим працює. 

Вчитися неправильно 

Друга категорія - це весело. Системи навчання не повністю визначені їхніми 

творцями - у чому вся суть! Це означає, що їх фактична ефективність є відкритою 

(у межах можливих відповідей). І з цього випливає, що вони можуть дізнатися те, 

чого ми не хочемо. 

Одним із прикладів є ненавмисна дискримінація, коли мережа дізнається 

щось, що могло б називатися расизмом, сексизмом чи чимось подібним, якби це 

сталося у людини. Можна врахувати нейронну мережу кредитного рейтингу, 

підготовлену за даними клієнта, щоб оцінити ймовірність дефолту клієнта. Він 

може розробити внутрішнє представлення, яке активізується гонкою замовника і 

пов'язане з негативною оцінкою рейтингу. Не існує свідомого програмування 

расизму, лише щось, що випливає з даних - де зв'язок гонка: економіка цілком може 

бути обумовлений чинниками суспільства, які є структурно расистськими. 

Аналогічний, реальний випадок - це алгоритми реклами, що вибирають 

рекламу в Інтернеті для користувачів таким чином, що показує деякі оголошення 

для деяких груп, але не для інших - які, у випадку освіти, можуть сприяти 

уникненню недоліків або забобонів. 

Нещодавній приклад - система підписів Google Photo, яка називала чорну 

пару як горили. Очевидне обурення виникло, і представник Google написав, що це 

"високо в моєму списку помилок, які ви ніколи не хочете, щоб це сталося :: 

здригнувся ::". Порушення поведінки було швидко виправлено. 

Зловживання ким-небудь чи чимось іншим може бути просто кумедним: 

закликати деяких людей до горил часто зустріне сміх. Але це стає зарядженим та 

етично актуальним у такій культурі, як нинішня американська. Це ні про що не знає 



алгоритм розпізнавання: з точки зору стільців, що неправильно називають, це так 

само погано, як неправильно маркувати людей. Додавання до тренінгу культурно 

чутливої функції втрат нетривіально. Спеціальні виправлення щодо конкретних 

випадків - на кшталт цього - допоможуть лише тоді, коли вже відбудеться 

скандальне неправильне позначення: ми не будемо знати, що таке неправильна 

поведінка, поки ми не побачимо цього. 

Висловлюється думка, що поведінка була обумовлена тим, що дані тренувань 

були упередженими щодо білих людей, що робить модель тонко упередженою. 

Якщо є кілька прикладів категорії, вона може бути придушена або надмірно 

використана як відповідь. Це неможливо дуже важко виправити, оскільки багато 

систем та джерел даних мають розрив у соціальному просторі. Але, можливо, нам 

потрібно приділити більше уваги питанню того, чи є дані досить соціально 

різноманітними. Варто визнати, що оскільки система машинного навчання може 

бути використана дуже багатьма користувачами після того, як вона пройшла 

навчання, вона має можливість проектувати свій упереджений погляд на світ для 

багатьох: виправлення речей у універсальній системі, а не щось використовуване 

за кількома, може бути набагато важливішим, ніж це виглядає. Можливо, нам 

також доведеться достатньо навчатися в Інтернеті з часом, щоб такі системи 

оновлювали свій світогляд на основі того, як розвивається культура. 

Моральні актори, довірені особи та пацієнти 

Зробити машини, які діють у моральному контексті, ще більш приємно. 

Мій стандартний приклад - це, звичайно, автономна машина, яка може 

опинитися в ситуаціях, які вважатимуться моральним вибором для людини. Тут 

питання полягає в тому, хто встановлює схему прийняття рішень: імовірно, вони 

будуть нести відповідальність, якщо вони могли передбачити наслідки свого 

кодексу або бути визначеними. Я стверджував, що добре, щоб автомобіль 

намагався вести себе так, як його "водій", але це все одно буде обмежене чуттєвими 

та когнітивними здібностями транспортного засобу. Моральні довіреності 

виконуються, навіть якщо вони не є моральними агентами. 



Виробництво та поведінка роботів-вбивць, звичайно, ще більш спірне. Навіть 

якщо ми вважаємо, що вони можуть бути прийнятними в принципі і мають 

моральну систему, яку, на нашу думку, було б правильно здійснити, реально 

реалізувати її напевно може виявитись надзвичайно важко. Перевірка 

робототехніки складна; перевірка морально важливих дій на основі реальних даних 

ще гірша. І ніхто не може ухилятися від відповідальності за це, якщо розгортати 

систему. 

Зауважте, що ніщо з цього не передбачає справжнього інтелекту або дійсно 

відкритих дій здібностей. Вони просто ускладнюють і без того важку проблему. 

Машини, які можуть діяти лише в рамках чітко визначеного набору обмежень, 

можуть бути додатково обмежені, щоб не потрапляти в частини стану чи простору 

дій, які ми знаємо, погано (але, як було сказано вище, навіть зображення субтитрів 

є достатньо великим простором, який ми будемо знайти несподівані погані дії). 

Як я вже згадував вище, основна частина розмов була моїм аргументом, що 

спроби емуляції цілого мозку можуть створити системи, з якими ми маємо бути 

обережними: ми не знаємо, чи є вони моральними агентами, але вони навмисно 

архітектурно та поведінково близькі до моральних агенти. 

Новий аспект, який я отримав можливість обговорити, - це проблема 

нейронних мереж неемуляції. Коли нам потрібно їх розглянути? Брайан Томасик 

написав статтю про те, чи слід розглядати підкріплюючих агентів як моральних 

пацієнтів (див. Також цей додаток). Його висновок полягає в тому, що ці програми 

імітують основні мотиваційні / емоційні когнітивні системи, які майже напевно 

мають значення для пацієнтів з реальними моральними умовами (організм без 

системи винагороди та навчання, мабуть, втратить чимало або всю свою хворобу), 

і існує ненульовий шанс, що вони повністю або частково почуваються. 

Але для інших архітектур все стає складніше. Імовірно, що мережа глибокого 

навчання з простою зворотною архітектурою, мабуть, не може бути усвідомленою, 

оскільки багато теорій свідомості припускають деякі форми зворотного зв'язку - а 

це неможливо в цій архітектурі. Але на конференції було багато рекуррентних 

мереж, які мають всілякі відгуки. Чи може вони мати досвідні стани, важко 



відповісти. У деяких випадках ми можемо стверджувати, що вони занадто малі для 

матерії, але знову ж таки ми не знаємо, чи повинен рівень свідомості (або моральна 

враховуваність) відповідати розміру мозку. 

Вони також населяють потенційно чужий світ, де їхні уявлення можуть бути 

абсолютно не пов'язані з тим, що ми розуміємо або можемо висловити ми. Можна 

сказати, перефразовуючи Вітгенштейна, що якби нейрональна мережа могла 

говорити, ми б цього не зрозуміли. Однак можуть бути способи зробити їхні 

внутрішні уявлення менш непрозорими. Такі методи, як інцепцепціонізм, глибока 

візуалізація або t-SNE, насправді можуть допомогти розрізнити деяке, що 

відбувається зсередини. Якби ми виявили набір понять, схожих на поняття людини 

чи тварин, у нас може бути причина трохи уважніше - особливо якщо були поняття, 

пов’язані з деякими з них так само, як «поняття страждання» можуть бути пов’язані 

до інших понять. Це виглядає як дуже актуальна дослідницька область, як для 

налагодження наших систем навчання, так і для відображення структур розуму 

тварин, людини та машини. 

Врешті-решт, якщо ми хочемо безпечних і вигідних розумних систем, краще 

почнемо з'ясовувати, як їх краще зрозуміти. 

 

  



ВИСНОВКИ 

Зрештою, нейронні мережі чудово підходять для одних проблем і не такі 

великі для інших. На мою думку, глибоке навчання на даний момент трохи 

завищене, і очікування перевищують те, що можна реально зробити, але це не 

означає, що воно не корисне. Ми живемо в ренесансному машинному навчанні, і 

технологія стає все більш демократизованою, що дозволяє більшій кількості людей 

використовувати її для створення корисних продуктів. Там є багато проблем, які 

можна вирішити за допомогою машинного навчання, і я позов, ми побачимо 

прогрес у найближчі кілька років. 

Однією з головних проблем є те, що лише деякі люди розуміють, що 

реально можна зробити з цим, і знають, як створити успішні команди з наукових 

даних, які приносять реальну цінність компанії. З одного боку, у нас є інженери 

на рівні докторантури, які є геніями в теорії машинного навчання, але не мають 

розуміння ділової сторони; з іншого боку, у нас керівники та люди на керівних 

посадах, які не мають уявлення, що реально зробити завдяки глибокому 

навчанню, але думають, що це вирішить усі світові проблеми за короткий час. 

Нам потрібно більше людей, які подолають цю прогалину, що призведе до 

більшої кількості корисних для нашого суспільства продуктів. 

Існує багато типів штучних нейронних мереж, які працюють по-різному для 

досягнення різних результатів. Найважливіша частина нейронних мереж полягає в 

тому, що вони спроектовані так, як це працює з нейронами в мозку. 

В результаті вони розроблені, щоб вчитися більше і покращувати більше з 

великою кількістю даних і великим використанням. На відміну від традиційних 

алгоритмів машинного навчання, які мають тенденцію до стагнації після певного 

моменту, нейронні мережі здатні дійсно рости з великою кількістю даних і великим 

використанням. 

Ось чому багато експертів вважають, що різні типи нейронних мереж стануть 

фундаментальною основою, на якій буде побудований штучний інтелект 

наступного покоління. 

 


