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ВСТУП 

Актуальність теми полягає в тому, що застосування штучних нейронних 

мереж стає все більш розповсюдженими. Збільшення кількості інформації, а 

особливо відео та звуку, створює проблему у швидкому та ефективному аналізі 

цієї інформації. Тому потрібно розробити прототип системи, яка б проводила 

аналіз і зберігання отриманої інформації з відео та звуку.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є моделювання та 

розробка двох систем для транскрибації відео нейронними мережами. Перша – 

виключно серверна архітектура, а друга – апаратно-серверна. 

 Об’єктом дослідження є використання навченої штучної нейронної мережі 

для аналізу відео та звуку. 

 Предметом дослідження є розгортання серверу та створення апаратного 

забезпечення для транскрибації відео та звуку. 

 Методи дослідження – застосування знань отриманих з наукової літературу 

та практичний досвід у навчанні штучних нейронних мереж. 

 Джерела дослідження. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нової серверної 

та апаратної системи, яка буде аналізувати та перетворювати відео та звук в текст. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблена 

система розширить сферу використання штучних нейронних мереж і в результаті 

це дозволить вирішувати ширші завдання. 

Апробація результатів магістерської роботи. Результати досліджень були 

апробовані і опубліковані у вигляді тез «ОБЧИСЛЮВАНІ РЕСУРСИ ДЛЯ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ», «КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР» та «DEEP NEURAL 

NETWORK MODELS». 
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1 НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ТА ТРАНСКРИБАЦІЯ 

 

1.1 Основні поняття транскрибації 

Представлення або розшифрування будь-яких аудіо та відео матеріалів у 

текстовому вигляді, а також подальша редакторська обробка отриманого 

текстового матеріалу для видалення «слів-паразитів», повторів тощо називається 

транскрибацією. Також транскрибацією називають професію, тобто людину, яка 

займається транскрибацією. 

Спеціалісти в цій сфері зазвичай необхідні різноманітним компаніям, які 

мають справу з великими об’ємами аудіо записів та відео даними такими як: 

телефонні дзвінки, записи з камер відеоспостереження, семінари, інтерв’ю абощо. 

Робітники цієї професії будуть корисними для: 

 журналістів; 

 письменників; 

 інформаційних бізнесменів. 

Умовно транскрибацію можна розділити на такі типи: 

          – інтерв’ю, диктування, лекції. Є найпростішими видами транскрибації. 

Інтерв’ю – це розмова двох людей (наприклад, журналіста та опитуваного), 

розшифровувати питання журналіста в цьому випадку зазвичай непотрібно. 

Інтерв'ю зазвичай записуються на диктофон, навіть сучасні бюджетні диктофони 

мають високу якість запису звуку. Диктування – це коли автор листа, книги, 

замітки в газету тощо розмірено, чітко та виразно зачитує на диктофон свої 

рукописи. Лекції від диктування відрізняються швидкістю мовлення оратора; 

– субтитри для фільмів або відео. У даному випадку потрібно не тільки 

представляти мову (або іноді навіть деякі звукові ефекти для людей з вадами 

слуху) в текстовому вигляді, але ще і робити в спеціальному форматі мітки часу 

(тайм-коди) для початку та закінчення кожної фрази або звуку; 

– прослуховування. У цьому випадку відбувається запис звуку на захований 

диктофон. Якість запису зазвичай є низькою і вимагає високих професійних 

навичок транскрибатора. 
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Тайм-кодом називається тимчасова мітка часу, яка представлена в певному 

форматі, який вставляється в текст транскрибації. Тайм-коди застосовуються для 

зіставлення та синхронізації отриманого тексту з вхідним аудіо матеріалом або 

відеозаписом. Також тайм-кодами прийнято позначати місця, які не вдалося 

зрозуміти та проаналізувати через перешкоди, погану якість запису тощо. 

 

1.2 Штучні нейронні мережі 

Штучними нейронними мережами (ШНМ) називаються математичні моделі 

або алгоритмічні (програмні) реалізації біологічних нейронних мереж. Саме 

вивчення функціонування нейронів тварин вплинуло на технологію ШНМ.  

Біологічні нейрони функціонують таким чином: сигнали, які передаються 

нейронною мережею, змінюють свій тип та інтенсивність у залежності від 

вхідного подразника.  

Навчання біологічних мереж відбувається через повторну взаємодію цих 

нейронних з'єднань. Зважаючи на це, при однаковій вхідній інформації, 

ймовірність отримання правильного результату або реакції збільшується. Також 

відбувається зворотний зв'язок – після позитивного результату зв'язки, які 

з’єднують нейрони, стають більш міцними, тобто навчаються. 

Таке навчання може розглядатися як формулювання необхідної архітектури 

мережі і встановлення щільності (так званих «ваг») зв’язку для ефективного 

виконання поставленої задачі. Властивість біологічної нейронної мережі 

навчатися на прикладах робить її більш ефективною за системи, які містять 

визначену систему правил, що були сформовані вручну.  

ШНМ відтворюють функціонування та поведінку біологічних нейронних 

мереж, зокрема і головного мозку, у спрощеному вигляді. ШНМ використовують 

різні рівні математичної обробки для розуміння інформації, яку вона отримала. Як 

правило, ШНМ містить від десятків до мільйонів штучних нейронів, які 

називаються одиницями, що розташовані у декілька рівнів або так званих шарах 

(англ. layers). Перший рівень сприймає вхідну інформацію. З цього рівня дані 

проходять через наступні рівні. 
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Нейрони першого рівня називаються вхідними, і вони отримують дані з 

зовнішнього джерела (наприклад, від сенсорів або від введення вручну). Після 

обробки вони передають імпульси через зв’язки нейронів на наступний рівень. 

Нейрони на другому рівні називаються прихованими, оскільки цей рівень 

безпосередньо не пов'язаний ні з входом, ні з виходом. 

Шари нейронів більшості ШНМ пов'язані між собою зв’язками. Ці зв’язки 

містять так звані ваги – діапазон чисел між нулем та одиницею. Чим більше 

число, тим більший вплив має нейрон з цим зв’язком на пов’язаний, імітуючи 

таким чином нейрони головного мозку.  

Зв’язки в ШНМ є найважливішим елементом, оскільки кожен зв’язок 

визначає поведінку ШНМ загалом. Після кожного разу, як дані пройдуть через 

певний блок, мережа дізнається більше про отримані дані. У кінці мережі є 

вихідні одиниці, де мережа надає відповідь на дані, які їй було надано та 

оброблено. 

Оскільки мова йде про імітацію нейронів, то кожна одиниця вхідного рівня 

пов'язана з декількома процесами прихованого рівня, кожен з яких, у свою чергу, 

пов'язаний з декількома процесами рівня вихідного. Така архітектура 

найпростішої ШНМ здатна до навчання і може знаходити прості взаємозв'язки в 

даних. 

Навчання ШНМ схоже на навчання біологічної мережі. Воно може 

відбуватися у контрольованому вигляді, неконтрольованому вигляді та з 

підкріпленням.  

Для здійснення ж процесу навчання необхідно мати модель середовища, у 

якій буде діяти ця ШНМ, тобто необхідну інформацію, яка потрібна для задачі. 

Також нейронній мережі необхідно визначити, як модифікувати «вагові» 

параметри зв’язків між нейронами. 

Якщо виконується контрольоване навчання ШНМ, то мережа навчається 

згідно з отриманою вхідною інформацією та зразками необхідного результату 

(рисунок 1.1). Також цей вид навчання називається «навчання з учителем». Ваги 
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налаштовуються так, щоб ШНМ створювала результат, який є найбільш близьким 

до правильних відповідей.  

Прикладом ШНМ, реалізованої за допомогою контрольованого навчання, 

може бути система передбачення погоди на основі історичних даних про погоду, а 

вхідними даними будуть показники про тиск, вологість, швидкість вітру і так далі. 

Іншим прикладом є функціонал для визначення спаму в електронній поштовій 

скриньці. Тут вхідною інформацією є список слів та фраз, які зазвичай 

трапляються у спамі, а результатом – визначення, чи є те чи інше повідомлення 

спамом.  

 

Рисунок 1.1 – контрольоване навчання ШНМ 

Якщо навчання ШНМ відбувається без контролю, то така мережа повинна 

самостійно зробити логічну фільтрацію інформації (рисунок 1.2). У процесі 

такого навчання розкривається внутрішня структура даних та відношення між 

зразками в навчальній множині, що дозволяє розподілити зразки за категоріями. 

Також таке навчання називається «навчанням без учителя».  

 

Рисунок 1.2 – навчання ШНМ без контролю 
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Прикладами ШНМ, створеної за допомогою навчання без контролю, 

можуть бути будь-які системи для передбачення вибірки з даних без визначеної 

структури, наприклад, поведінка користувачів в інтернет-магазині.  

Також іноді виділяють як окремий тип навчання ШНМ – змішаний, де 

частина ваг зв’язків нейронної мережі визначається за допомогою навчання з 

учителем, а інша – самонавчанням. 

Навчання з підкріпленням є окремим випадком контрольованого навчання, 

але «вчителем» у цій ситуації є так зване «середовище». Машина в такій ситуації 

називається «агентом» і не має попередньої інформації про середовище, як у 

випадку зі звичайним «навчання з учителем» Це середовище самостійно реагує на  

її дії в ній і надає їй дані, які дозволяють ШНМ реагувати на них і вчитися. У 

цьому випадку утворюється система зі зворотним зв'язком, яка зображена на 

рисунку 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – навчання з підкріпленням 

Навчання з підкріпленням застосовується для вирішення більш складних 

завдань. Прикладом є системи навігації для роботів, які навчаються уникати 

зіткнень з різноманітними перешкодами, отримуючи зворотний зв'язок при 

кожному зіткненні. Навчання з підкріпленням використовується також у логістиці 

для складання графіків і планування завдань або при навчанні логічним іграм 

(такі як шахи та інші). 

Штучні нейронні мережі використовуються у багатьох сферах, наприклад:  
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– розпізнавання об’єктів та їх розподіл за категоріями. Об’єктами можуть 

бути символи тексту, рисунки, частини звуків тощо. Під час навчання надаються 

різні елементи образів з мітками, які вказують категорію до якої вони відносяться. 

Після того, як мережа отримує якийсь об’єкт, результатом на одному з виходів 

ШНМ повинні бути ознаки того, що об’єкт належить цій категорії, а на інших 

виходах повинні бути ознаки того, що об’єкт  не належить до цієї категорії; 

– прийняття рішень. Таке завдання має багато спільного з задачами 

класифікації. На виході мережі повинне з’явитися визначення рішення, яке вона 

прийняла, зважаючи на отримані вхідні дані; 

– кластерний аналіз. Кластерний аналіз – це розбиття множини вхідних 

даних на класи (підмножини), при тому ні кількість, ні ознаки класів заздалегідь 

не відомі. Після навчання така мережа може визначити, до якого класу належать 

вхідні дані; 

– прогнозування. ШНМ часто використовують для прогнозування тих чи 

інших подій, бо вона здатна до визначення категорій прихованих залежностей між 

вхідними та вихідними даними. Після навчання мережа здатна передбачити 

майбутні дії якоїсь послідовності, покладаючись на отриману інформацію 

декількох попередніх значень або якихось існуючих на даний момент чинників; 

– архівація даних і асоціативна пам’ять. Здатність ШНМ до виявлення 

взаємозв’язків між різними параметрами дає можливість заархівувати дані 

великого об’єму більш щільно. Зворотній процес такої архівації – відновлення 

даних з частини інформації – називається асоціативною пам’яттю. 

Як було вже зазначено, при використанні ШНМ можна досліджувати 

залежність прогнозованої величини від багатьох незалежних змінних. Наприклад, 

є припущення, що продажі наступного тижня залежать від наступних параметрів:  

 продажів в останній тиждень; 

 продажів у передостанній тиждень; 

 часу рекламних відео; 

 кількості робочих днів; 

 температури. 
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Оскільки завдання містить велику кількість незалежних між собою змінних, 

то застосування більшої частини класичних методів та алгоритмів прогнозування 

буде неможливою. Для вирішення цієї проблеми необхідно побудувати систему, 

яка побудована на використанні ШНМ. 

Використовуючи ж навіть найпростішу ШНМ архітектуру (тобто без 

застосування глибинного навчання) і базу даних, можна без проблем отримати 

ефективну систему прогнозування. Для визначення того, чи необхідно 

враховувати або не враховувати певні зовнішні параметри системою, буде 

визначатися «увімкненням» або «вимкненням» відповідного входу в нейронну 

мережу. 

Ще однією перевагою ШНМ є те, що немає залежності у виборі 

математичної моделі для поведінки. У процесі побудови ШНМ ця мережа 

автоматично адаптується під час навчання. При цьому нейронній мережі 

надаються приклади з бази даних, і вона сама налаштовується під отримані дані.  

Значним недоліком ШНМ є їхня невизначеність. Тобто те, що після 

навчання є так званий «чорний ящик», який невідомим чином працює, а логіка 

прийняття рішень цією мережею схована від спостерігача. Звичайно, існують 

алгоритми для отримання «знань» з ШНМ, які формалізують навчену нейронну 

мережу до списку логічних правил, таким чином створюючи цілу експертну 

систему. Але ці алгоритми не вбудовуються в пакети нейронної мережі. До того ж 

набори правил, які створюються такими алгоритмами дуже об'ємні. 

Також проблемою побудови моделі ШНМ є те, що вхідних параметрів може 

бути дуже велика кількість. У такому випадку рекомендується не відправляти їх 

відразу в ШНМ, а провести попередню обробку даних, для того щоб знизити 

розмірність або представити їх у більш спрощеному вигляді. Але у такому 

випадку потрібно враховувати, що узагальнюючі властивості від цього трохи 

погіршуються. 

Узагальнюючи приведену вище інформацію, можна стверджувати, що 

основними перевагами ШНМ перед традиційними обчислювальними 

алгоритмами є: 
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– вирішення завдань в умовах невизначеності. Нейронна мережа дозволяє 

вирішувати завдання з невідомими закономірностями та залежностями між 

вхідними та вихідними даними. Це дозволяє проводити роботу з неповними 

даними; 

– стійкість до похибок або так званих «шумів» у вхідних даних. ШНМ може 

самостійно виявляти неінформативні для аналізу значення і фільтрувати їх. Це 

робить попередній аналіз даних не таким важливим; 

– адаптивність структури нейронних мереж. Компоненти ШНМ (нейрони і 

зв'язки між ними) можна комбінувати різними методами. У результаті одну ШНМ 

можна застосовувати для вирішення різних завдань, які можуть бути не 

пов'язаними між собою; 

– швидкодія. Вхідні дані обробляються багатьма нейронами одночасно, 

тому нейронні мережі вирішують завдання швидше, ніж більшість інших 

алгоритмів; 

– адаптація до змін навколишнього середовища. Нейронні мережі, 

навчаючись на даних, здатні підлаштовуватися під середовище, яке змінюється. 

Якщо необхідно вирішувати якесь завдання в умовах нестабільного середовища, 

то можна створити нейронні мережі, які можуть навчатися в режимі реального 

часу. Чим кращі адаптивні здібності системи, тим більш стійкою буде її робота в 

нестабільному середовищі; 

– відмовостійкість. Після несприятливої зміни умов ШНМ реагує лише 

незначним зниженням продуктивності. Ця особливість пояснюється розподіленим 

характером зберігання інформації в нейронної мережі, тому тільки серйозні 

пошкодження структури можуть істотно вплинути на її працездатність. 

Тим не менш у штучних нейронних мереж є ряд серйозних недоліків: 

– результат або відповідь, яка видається ШНМ, завжди є приблизною. 

Нейронні мережі не можуть давати точні і однозначні відповіді. Але такі 

завдання, в яких треба застосовувати ШНМ і одночасно отримувати точні 

відповіді, нечасто зустрічаються; 
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– нездатність прийняття рішень у декілька етапів. ШНМ не здатна 

вирішувати завдання, які вимагають послідовного виконання декількох етапів. 

Тому ШНМ не може, наприклад, довести математичну теорему; 

– нездатність вирішувати обчислювальні завдання. У ШНМ можна 

завантажити математичне рівняння і отримати лише приблизне рішення для 

різних параметрів. ШНМ не призначені для цього; 

– об’ємність і довга тривалість навчання. Для того щоб нейронна мережа 

могла правильно вирішувати поставлені завдання, необхідно виконати навчання 

за допомогою мільйонів наборів вхідних даних. Але сучасні графічні карти 

дозволяють навчити ШНМ в сотні разів швидше. Також вже існують готові та 

безкоштовні навчені нейронні мережі, зокрема, для розпізнавання образів. За 

допомогою цих нейронних мереж можна створювати додатки, не займаючись 

тривалим навчанням. 

 

1.3 Машинне та глибинне навчання 

Машинне навчання (англ. machine learning або ML) – це підрозділ штучного 

інтелекту, що вивчає методи побудови алгоритмів, які здатні навчатися. Іноді 

машинне навчання описуються як методи, що дозволяють комп’ютерним 

системам вдосконалювати свої алгоритми на базі отриманого досвіду. 

Піонером у галузі алгоритмів, здатних самонавчатися, був Артур Семюель 

(англ. Arthur Samuel), який у 1952 році створив програму для гри в шашки. Саме 

Семюель і дав перше визначення терміну «машинне навчання». Основою 

навчання його алгоритму було дерево пошуку положень, досяжних від поточного 

стану. Через обмеження кількості пам'яті його ЕОМ, Семюель застосував 

алгоритм, який тепер називають відсіченням альфа-бета – алгоритм пошуку, за 

допомогою якого зменшують кількість вузлів, які необхідно оцінити в дереві 

пошуку мінімаксного алгоритму. Застосовуючи цей алгоритм, у програмі замість 

пошуку кожного шляху для отримання результату, вводилася «бальна дошка», яка 

визначала правильність рішення на основі положення дошки в будь-який момент 

часу. Простіше кажучи, ця програма намагалася визначити шанс перемоги для 
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кожної сторони в даному положенні. Програма враховувала такі речі як кількість 

шашок на кожній стороні, число дамок, а також відстань шашок до того, щоб 

стати дамкою. Програма вибирала свій хід, основуючись на мінімаксній стратегії, 

тобто робить хід, який оптимізував значення навчальної функції, припускаючи, 

що опонент теж намагався оптимізувати цінність цієї ж самої функції. 

Для машинного навчання використовують різні технології та алгоритми. 

Зокрема, застосовуються дискримінантні прогнозування, байєсовські 

класифікатори та інші математичні методи. Згодом, ближче до кінця XX століття, 

все більше почали використовуватися штучні нейронні мережі та обробки даних. 

Значно популяризував ШНМ так званий «метод зворотного поширення помилки» 

(англ. backpropagation), який застосували для навчання ШНМ. Цей метод 

застосовується для поширення сигналів помилки з виходів мережі до її входів, 

тобто у зворотному напрямку поширенню сигналів. 

Машинне навчання є не тільки математичною дисципліною, а й знаходить 

застосування в інженерних сферах. Практично жодне дослідження в машинному 

навчанні не обходиться без експериментів над даними та їх обробкою. 

Обробкою даних можна вважати сукупністю безлічі різних методів 

отримання інформації з даних. Наприклад, традиційні статистичні методи. Для 

обміну даними застосовуються методи з багатьох різних областей для виявлення 

раніше невідомих зразків даних. Сюди можна віднести статистичні алгоритми, 

машинне навчання, текстову аналітику, аналіз часових рядів та інші сфери 

аналітики. Обмін даними також включає вивчення та практику зберігання та 

маніпулювання даними. 

Навчання ознак (або навчання представлень) – це множина прийомів, що 

застосовуються в машинному навчанні і мають особливість: перетворення 

необроблених даних, які вводяться, в представлення, яке можна ефективно 

використовувати в завданнях машинного навчання. Застосовується для уникнення 

ручної розробки представлень, що дозволяє машині як і навчатись певним 

завданням (використовуючи функції), так і класифікувати самі ознаки. 
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Навчання ознак використовується тому, що завдання машинного навчання, 

такі як класифікація, часто потребують введення, що є математично зручно для 

обробки. Однак практичні дані, такі як зображення, відео та показники датчиків є, 

як правило, складними, надмірними та дуже мінливими. Таким чином, необхідно 

виявити корисні ознаки або мітки з необроблених даних. Ознаки створені вручну 

часто вимагають ручної людської праці та часто покладаються на знання 

експертів. Крім того, вони не повноцінно узагальнені. 

Навчання ознак можна розділити на дві категорії: контрольоване та 

непідконтрольне функціонуванню навчання, аналогічно категоріям в машинному 

навчанні загалом. 

Глибинне навчання – це підмножина машинного навчання, яке 

використовує ієрархічний рівень штучних нейронних мереж для здійснення 

процесу машинного навчання. 

У той час як традиційні програми будують аналіз з даними лінійним 

шляхом, ієрархічна функція систем глибинного навчання дозволяє програмам 

обробляти дані нелінійним підходом. 

Інформація в глибинному навчанні обробляється в декілька шарів. Перший 

шар нейронної мережі обробляє необроблений вхід даних і передає його на 

наступний рівень як вихід. Другий шар обробляє інформацію попереднього шару, 

включаючи додаткову інформацію, та передає його результат. Наступний шар 

бере інформацію з попереднього рівня, включає інші необроблені дані і ще більше 

покращує схему. Це триває на всіх рівнях нейронної мережі. 

 

1.3.1 Відмінності між машинним та глибинним навчанням 

Хоча ці методи мають одну і ту ж мету (отримати уявлення, закономірності 

або залежності, які можна використовувати для прийняття рішень), а також є 

підмножинами штучного інтелекту (рисунок 1.4), вони  мають різні підходи та 

здібності. 
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Рисунок 1.4 – машинне навчання, навчання ознак та глибинне навчання як 

підмножини штучного інтелекту 

Основною відмінністю машинного навчання є те, що воно подібне до 

статистичних моделей і застосовується для того, щоб зрозуміти структуру даних, 

тобто підібрати теоретичні розподіли до даних, які добре розуміються.  

Машинне навчання виникло на основі вміння використовувати комп'ютери 

для дослідження даних на наявність в них структури, навіть якщо немає уявлення, 

як виглядає ця структура. Тестування для моделі машинного навчання – це 

практична перевірка на помилку для нових даних, а не теоретичний тест, який мав 

би на меті підтвердити неіснуючу гіпотезу. Оскільки машинне навчання часто 

використовує ітеративний підхід для вивчення даних, то навчання можна легко 

автоматизувати. Тести проходять через дані, поки не буде знайдено надійний 

зразок. 

Глибинне навчання поєднує в собі досягнення обчислювальної потужності 

та особливих типів ШНМ для вивчення складних зразків у великій кількості 

даних.  
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Методи глибинного навчання в даний час є найсучаснішим для визначення 

предметів у зображеннях та словах у звуках. Згодом глибинне навчання будуть 

застосувати для розпізнавання образів у більш складних завданнях, таких як: 

автоматичний переклад мови, медичні діагнози та численні інші важливі соціальні 

та ділові проблеми. 

 

2 ВИКОРИСТАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ СЕРВЕРІВ ДЛЯ 

ШТУЧНИЙ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

2.1 Дослідження навантаження на сервер 

У 2013 році вважалося, що розробка масштабних нейронних мереж 

обійдеться дуже дорого з точки зору обчислювальних ресурсів. Наприклад, 

компанії «Google» для того щоб навчити ШНМ розпізнавати котів та людські 

обличчя в серії понад 10 мільйонів відео, довелося задіяти приблизно 16000 

комп’ютерів. Створена мережа змогла досягла 81.7 відсотків точності виявлення 

людських лиць, 76.7 відсотків точності виявлення різних частин тіла людини і 

74.8 відсотка точності виявлення котів. 

Згодом компанія «Google» розробила мережу з 11.2 мільярдами параметрів. 

Тим часом співробітники Ліверморської національної лабораторії імені                  

Е. Лоуренса розробили ШНМ з 15 мільярдами параметрів. На 32-й міжнародній 

конференції про машинне навчання співробітники компанії «Digital Reasoning» 

заявили, що створили нейронну мережу з 160 мільярдами параметрів. Це була 

найбільша ШНМ в світі станом на 2015 рік.  

За словами технічного керівника «Digital Reasoning» Метью Расела (англ. 

Matthew Russell) ця нейронна мережа здатна не тільки читати текст, а й розуміє 

людську мову, до того ж враховуючи її контекст. Їхня ШНМ працює з високою 

точністю. Якщо розробники «Google» зуміли досягти результату 76.2 відсотків, то 

показник «Digital Reasoning» склав 85.8 відсотків. 

Зважаючи на стрімкий розвиток технологій у сфері ШНМ, можна очікувати 

зменшення затрат на їх навчання. Вже у 2017 році дочірня компанія «Intel» з 
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назвою «Movidius» випустила на ринок пристрій «Neural Compute Stick». Цей 

пристрій має розміри, порівнянні зі звичайною флешкою, але при цьому всередині 

знаходиться потужна нейронна мережа з функцією глибинного машинного 

навчання. «Neural Compute Stick» використовує такий ж процесор малої 

потужності «Intel Movidius Vision Processing Unit», що і безліч розумних камер, 

безпілотних літальних апаратів і тому подібне. 

Великі обсяги займаної пам'яті – це одна з найбільших проблем ШНМ, які 

були навчені за допомогою глибинного навчання. Під час навчання ШНМ 

потрібно розподілити використання пам’яті. Основним джерелом затрат на 

пам’ять буде імплементація алгоритму (рисунок 2.1). Слід зауважити, що саме 

імплементація грає ключову роль у швидкодії, оскільки неоптимізований 

алгоритм може значно сповільнити роботу усього процесу.  

 

Рисунок 2.1 – витрати на пам’ять під час навчання ШНМ 

Для навчання ШНМ необхідно виділити пам’ять для рівня помилок, 

моментума і градієнта параметрів. Моментум – це метод, яким можна прискорити 

спуск градієнта, враховуючи попередні градієнти в оновленому правилі при 

кожній ітерації. 

Навчена ШНМ, як показано на рисунку 2.2, вимагає менше пам’яті. Тим не 

менш, імплементація алгоритму тут теж грає ключову роль. 
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Рисунок 2.2 – витрати на пам’ять, навченої ШНМ 

Дослідники намагаються вирішити проблему з обмеженою пропускною 

спроможністю динамічної оперативної пам’яті (англ. dynamic random access 

memory), які використовуються сучасними системами для зберігання величезної 

кількості ваг ШНМ. 

Пам'ять у нейронних мережах необхідна для зберігання вхідних даних, 

значень ваг та активацій для визначення, коли вхід поширюється мережею. Під 

час навчання, активації від прямого проходу повинні перенавчатися до тих пір, 

поки вони не можуть бути використані для обчислення градієнтів помилок у 

зворотному шляху. Наприклад, 50-рівнева мережа «ResNet» містить приблизно 26 

мільйонів ваг і обчислює 16 мільйонів активацій на один хід. Якщо 

використовувати 32-бітне значення з крапкою, для того щоб зберегти кожну вагу 

та активацію, то загалом це вимагало б 168 мегабайт пам’яті. Використовуючи 

нижче значення точності для зберігання цих ваг і активацій, можна добитися 

зменшення витрат на пам’ять вдвічі або навіть в чотири рази. 

Для вирішення проблеми повільного навчання ШНМ було розроблено 

процесори, які спеціалізовані для послідовної обробки, а також DRAM, які 

оптимізовані для пам'яті високої щільності. Інтерфейс для зв’язку між двома цими 

пристроями є проблемним або так званим «вузьким» місцем, тому що вводить 

обмеження пропускної здатності і робить значні витрати в споживанні енергії у 

процесі своєї роботи. 
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Також проводяться дослідження для розуміння роботи людського мозку, 

тому що біологічний мозок не має великого, окремого сховища пам’яті. 

Вважається, що функція довготривалої та короткочасної пам'яті в мозку людини 

вбудована в структуру нейрона або синапсу. Навіть такий простий організми як 

круглий черв'як (лат. caenorhabditis elegans) містить нейронну структуру, яка 

складається з трохи більше, ніж 300 нейронів, тим не менш, має деякі основні 

функції пам'яті такого роду. Тож корисно поглянути на те, як сьогодні 

використовується пам'ять для систем глибинного навчання, які працюють на  

звичайних та графічних процесорах, і запитати, чому застосовуються такі великі 

об’єми пам’яті, коли наш мозок, здається, працює без такої допомоги. 

Вбудовувати пам’ять у звичайні процесори – це один з шляхів подолати 

проблему з вузьким місцем пам’яті, відкривши величезну пропускну здатність 

пам’яті при значно меншому споживанні енергії. Однак пам’ять на мікросхемі 

дорого коштує, а також, на жаль, майже неможливо додати велику кількість 

пам’яті до процесорів та GPU, які вже зараз використовуються для тренування 

ШНМ. 

Серйозна проблема з пам'яттю виникає через те, що графічні процесори 

покладаються на дані, представлені у вигляді щільних векторів. Тому вони 

можуть використовувати одиночний потік команд (англ. single instruction multiple 

data, SIMD) для досягнення високої щільності обчислень. Центральний процесор 

використовує аналогічні векторні блоки для високопродуктивних обчислень. 

 

2.2 Обґрунтування необхідних обчислювальних ресурсів 

Пакетна нормалізація (англ. batch-normalization) – це метод, за допомогою 

якого можна підвищити продуктивність і стабілізувати роботу штучних 

нейронних мереж. Суть даного методу полягає в тому, щоб деяким шарам 

нейронної мережі на вхід подавати дані, які були попередньо оброблені і мають 

нульове математичне сподівання і одиничну дисперсію. 

Міні-пакет – це коли проглядається тільки деяка підмножина навчальної 

вибірки фіксованого розміру. 
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У графічних процесорах векторні шляхи зазвичай мають ширину 1024 біти, 

тому графічні процесори, які використовуються 32-розрядні дані з комою, 

зазвичай розподіляють дані для навчання в міні-пакет з 32 зразків для створення 

векторних даних шириною 1024 бити.  Такий підхід з міні-пакетами до синтезу 

векторного паралелізму збільшує кількість активацій на 32, при цьому 

збільшуючи вимогу локального зберігання до понад 2 гігабайт. 

Графічні процесори і інші технології, які призначені для виконання дій з 

матрицями, також схильні до перенавантаження на пам'ять з боку ваг або 

активацій нейронної мережі. Графічні процесори не можуть ефективно 

виконувати ШНМ, навчені за допомогою глибинного навчання. Тому 

застосовується перетворення, яке називається «зниженням». Воно 

використовується для представлення частин ШНМ як множення матриць, з якими 

графічні прискорювачі ефективно справляються, бо призначені для цього. 

Зниження допомагає виправити проблему з неефективністю, але ціною 

збільшенням або сховищем активацій, або сховищем ваг, зазвичай в 9 раз 

(розгортка зображення 3 на 3).  

Також потрібна додаткова пам'ять для зберігання вхідних даних, 

тимчасових значень і інструкцій програми. Наприклад, використання пам'яті при 

навчанні «ResNet-50» на високопродуктивному графічному процесорі показало, 

що їй потрібно більше 7.5 гігабайт локальної динамічної оперативної пам’яті. 

Може скластися уявлення, що зменшення точності обчислення призведе до  

скорочення необхідного обсягу пам'яті, але це твердження помилкове для 

графічних процесорів. Якщо зменшити точність ваг і активацій наполовину, то 

буде заповнена лише половина векторної ширини одиночного потоку команд, що 

в результаті приведе до невиправданих витрат ще половини наявних 

обчислювальних ресурсів. Щоб компенсувати це при переключені з повної 

точності на половинну на графічному процесорі, доведеться подвоїти розмір міні-

пакету, щоб викликати достатній паралелізм даних для використання всіх 

доступних обчислень. Таким чином, перехід на більш низьку точність ваг і 
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активацій, цей графічний процесор надалі буде вимагати більше, ніж 7.5 гігабайт 

динамічної оперативної пам’яті. 

З таким великим об’ємом даних, які необхідно зберігати, вмістити все в 

графічний процесор просто неможливо. До того ж багато графічних процесорів 

мають лише 1 кілобайт пам'яті, пов'язаної з кожним процесорним ядром, яку 

можна прочитати досить швидко. Це означає, що на кожному шарі ШНМ 

необхідно зберігати її стан у зовнішній динамічній оперативній пам’яті, 

завантажувати наступний рівень мережі, а потім перезавантажувати дані в 

систему. У результаті вже обмежений пропускною здатністю графічний процесор 

несе додаткове навантаження через постійне перезавантаження ваг, а також 

витрачає ресурси на збереження та отримання активацій. Це дуже збільшує час 

навчання ШНМ і значно збільшує споживання енергії. Хоча велика кількість міні-

пакетів покращує обчислювальну ефективність, забезпечуючи паралелізм, вони 

погіршують здатність ШНМ до категоризації та роблять навчання довшим. До 

того ж графи моделей машинного навчання вже мають паралелізм, тому немає 

потреби в застосуванні міні-пакетів для паралелізму. 

Існує декілька шляхів вирішення проблеми нестачі пам’яті. По-перше, такі 

операції, як функції для активації, можуть виконуватися відразу, що дозволить 

перезаписувати вхідні дані безпосередньо на виході. Таким чином, поточний стан 

пам'яті можна буде використовувати повторно. По-друге, пам'ять можна повторно 

використовувати, проаналізувавши залежність даних між операціями в мережі та 

виділяючи ту саму пам'ять операціям, які не використовують її одночасно. Цей 

підхід особливо ефективний, коли вся нейронна мережа може бути 

проаналізована на етапі компіляції, щоб створити фіксовану виділену пам'ять, 

оскільки витрати на управління пам'яттю зменшуються майже до нуля.  

Комбінація цих двох методів дозволяє скоротити використання пам'яті 

нейронною мережею в два-три рази. Ці методи оптимізації в паралельній програмі 

є аналогом аналізу потоків даних у послідовній програмі, які дозволяють 

повторно використовувати регістри та стек пам'яті більш ефективно порівняно з 

динамічними процедурами розподілу пам'яті. 
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Об'єднання ресурсів пам'яті і обробки в одному пристрої має значний 

потенціал для підвищення продуктивності і ефективності згортальних нейронних 

мереж, а також інших форм машинного навчання. Можна зробити компроміс між 

пам'яттю і обчислювальними ресурсами, щоб отримати баланс можливостей і 

продуктивності в системі. 

Також можна піти на компроміс і пожертвувати пам'яттю задля збільшення 

обчислень. Часто обчислювальні ресурси використовуються неповно, і тому 

збільшення кількості обчислень не обов'язково збільшить час виконання. Це 

дозволяє додатково оптимізувати використання пам'яті. Простий прийом у цій 

галузі полягає в тому, щоб відкинути величини, які є порівняно нескладні для 

обчислення, наприклад, функції активації, та повторно обчислити їх, коли це 

необхідно. Значні оптимізації можуть бути досягнуті шляхом видалення 

збережених активацій у наборах послідовних шарів ШНМ та повторного їх 

обчислення, коли вони стають потрібними під час проходження в зворотній бік, 

від найближчого набору активацій, які залишилися. 

Такий підхід застосовували співробітники компанії «MXNet», які 

продемонстрували активацію повторних обчислень на множинах шарів, щоб 

забезпечити зменшення пам'яті в чотири рази для мережі «ResNet-50», але що ще 

важливіше, це привело до використання пам'яті, яка масштабується сублінійно 

щодо кількості шарів. 

Аналогічний підхід до повторного використання пам’яті був розроблений 

дослідниками компанії «Google» при розробці «DeepMind» з використанням 

періодичних нейронних мереж. Періодична нейронна мережа – це особливий тип 

глибинної нейронної мережі, яка дозволяє циклам в її структурі кодувати 

поведінку над послідовностями входів. Використання періодичних нейронних 

мереж в «DeepMind» показало, що повторне обчислення дозволяє зменшити 

витрати на пам’ять у 20 разів. 

Об'єднання пам'яті та ресурсів обробки в одному пристрої має величезний 

потенціал для підвищення продуктивності та ефективності глибинного, а також 

інших форм машинного навчання. Тут можна отримати оптимальне рішення між 
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пам'яттю та обчислювальними ресурсами для досягнення різного балансу 

можливостей та продуктивності в системі, яку можна буде використовувати для 

всіх необхідних задач. 

Нейронні мережі та моделі знань у методах машинного навчання можна 

розглядати як математичні графи. На цих графах можна побачити можливість для 

паралелізму. Паралельний процесор, призначений для використання паралелізму 

графів, не повинен покладатися на міні-пакети для досягнення ефективного 

використання обчислень, тому може значно зменшити кількість необхідної 

пам’яті. 

Нові архітектури процесорів, як «Graphcore's IPU», які спеціально 

розроблені для машинного навчання, мають набагато кращий баланс між 

пам’яттю та обчисленням мікросхеми, забезпечуючи поліпшення продуктивності 

та ефективності порівняно зі звичайними процесорами. 

 

2.3 Створення та застосування штучної нейронної мережі для 

транскрибації 

Для спрощення описання роботи штучних нейронних мереж необхідно 

створити графічне зображення їх роботи. Для цього використовуються графи, бо 

вони є найпростішим способом для описання моделей, які створені в системі 

машинного навчання. Ці обчислювальні графіки складаються з вершин-нейронів, 

з'єднаних ребрами-синапсами. Ребра ж описують зв'язки між вершинами.  

Робота біологічного нейрона імітується у ШНМ через активаційну функцію. 

У задачах класифікації (наприклад, визначення спам-повідомлень) активаційна 

функція повинна мати характеристику «вмикача». Іншими словами, якщо вхід 

більший, ніж деяке значення, то вихід повинен змінювати стан, наприклад, з 0 на 

1 або з -1 на 1. Це імітує «включення» біологічного нейрону.  

 

2.3.1 Побудова математичної моделі штучної нейронної мережі 

У якості активаційної функції зазвичай використовують сигмоїду (2.1) 
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𝑓(𝑥) =  
1

1+𝑒−𝑥 =
𝑒𝑥

𝑒𝑥+1
                                            (2.1)                                   

Як видно на рисунку 2.3, функція є «активаційною» – вона зростає від 0 до 1 

з кожним збільшенням значення х. Сигмоїдна функція є гладкою і неперервною. 

Це означає, що функція має похідну, що у свою чергу є дуже важливим фактором 

для навчання алгоритму. 

 

Рисунок 2.3 – сигмоїда 

Як було згадано раніше, біологічні нейрони ієрархічно з'єднані в мережі, де 

вихід одних нейронів є входом для інших нейронів. Можна представити такі 

мережі у вигляді з'єднаних шарів з вузлами. 

Кожен вузол в цих шарах приймає зважені входи, активує активаційну 

функцію, щоб просумувати входи та генерує вихід (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – входи та вузол 
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Коло на рисунку 2.4 зображує вузол або так званий парсептрон. Вузол є 

«місцем» для функції активації. Він приймає зважені входи, сумує їх, а потім 

вводить їх в активаційну функцію. 

За «вагу» беруться числа, які множаться на вході і сумуються у вузлі. 

Іншими словами, зважений вхід у вузол має вигляд (2.2) 

∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖 =  𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑤𝑛 𝑛
𝑖=1                           (2.2)                          

На рисунку 2.4 позначка b є вектором зсуву (англ. bias). Вектор зсуву 

дозволяє зміщувати функцію активаціє ліворуч або праворуч. Наприклад, на 

рисунку 2.5 зображений елементарний вузол з одним входом. 

 

Рисунок 2.5 – елементарний вузол 

Входом для функції активації для цього вузла буде x1w1. У такому випадку, 

зміни значення w1 будуть впливати на сигмоїду таким чином, як це зображено на 

рисунку 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – ефект від зміни «ваг» 
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На рисунку 2.6 можна побачити, що зміна ваг змінює «кут» сигмоїди, що, 

очевидно, корисно, якщо виникає потреба в моделюванні зв’язків різної сили між 

вхідними та вихідними змінними. Однак, якщо потрібно, щоб результат змінився, 

коли x більше одиниці, то необхідно використати зсув (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – елементарний вузол з зсувом і ефекти від зміни зсуву 

Можна побачити, що зміна «ваги» зсуву b змінює момент, коли вузол 

активується. Таким чином, додаючи вектор зсуву, вузол може відтворити умовну 

логічну функцію, наприклад, як в мовах програмування «if (x > z) { return 1; } else 

{ return 0; }». Без зсуву було б неможливо змінити змінну z в попередньому 

операторі «if», і тому результат був би завжди близьким до нуля. Очевидно, зсув 

застосовується для того, щоб імітувати відносини з умовами в ШНМ. 

Штучна нейронна мережа не складається лише з одного вузла з входом та 

виходом, а є взаємозв'язаною структурою вузлів. Структура такої мережі може 
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набирати різних форм, але найпоширенішою є структура, яка складається з 

вхідного шару, прихованого шару та вихідного шару, як зображено на рисунку 

2.8. 

 

Рисунок 2.8 – три рівні ШНМ 

Шар 1 є вхідним шаром для отримання вхідних даних. Шар 2 називається 

прихованим шаром, бо не є частиною ні входу, ні виходу. Якщо прихованих шарів 

декілька, то така мережа зветься глибинною нейронною мережею. Останнім (у 

даному випадку – шар 3) є вихідний шар. Кожен зв’язок у першому шарі може 

мати зв'язок зі всіма вузлами у другому шарі. Після цього (якщо мережа не є 

глибинною) кожен вузол у другому шарі має один зв'язок до єдиного вихідного 

вузла в останньому шарі. Кожен з цих зв'язків мусить мати вагу. 

Ваги в рівняннях, пов’язаних з ШНМ, зазвичай позначаються як «wij
(l)

» де i -  

це номер вузла в шарі l + 1, а j позначає номер вузла з попереднього шару. 

Наприклад, зв’язок між вузлом 1 в шарі 1 і вузлом 2 в шарі 2 буде позначатися як 

«w21
(1)

.» 

На рисунку 2.8 можна побачити, що зсув (+1) з'єднаний з кожним із вузлів 

наступного шару. Зсув в першому шарі з’єднаний до всіх вузлів в шарі два. 

Оскільки зсув не є справжнім вузлом з функцією активації, він не містить входів, 

бо завжди повертає значення +1. Вага зсуву записується так «bi
(l)

», де i номер 

вузла в шарі l + 1, тобто так само, як звичайний запис ваги. Тому вага на зв’язку 

між зсувом в першому шарі та другому вузлі в другому шарі записується як 

«b2
(l)

». 
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Значення «wij
(1)

» і «bi
(l)

» мають бути обчислені під час фази навчання ШНМ. 

Ваги між першим та другим шаром можна представити у вигляді матриці 

(2.3) 

            𝑊(1) = (

𝑤11
(1)

𝑤12
(1)

𝑤13
(1)

𝑤21
(1)

𝑤22
(1)

𝑤23
(1)

𝑤31
(1)

𝑤32
(1)

𝑤33
(1)

)                                             (2.3) 

У той же час, ваги для другого шару представляються так (2.4) 

𝑊(2) =  (𝑤11
(2)

𝑤12
(2)

𝑤13
(2))                                              (2.4) 

Результат виходу вузла записується як «hj
(l)

». Тут j позначає номер вузла в 

шарі l мережі. Як можна спостерігати в тришаровій мережі (рисунок 2.8), вихід 

другого вузла в другий шар записується як «h2
(2)

». 

Після того, як всі вхідні дані та ваги відомі, необхідно приступити до 

процесу обчислення виходу нейронної мережі з урахуванням цих значень. Цей 

процес називається прямим розповсюдженням. 

Для демонстрації обчислення результату від вхідного шару в ШНМ 

необхідно представити його у вигляді рівняння  (2.5). 

 ℎ1
(2)

=  𝑓 (𝑤11
(1)

𝑥1 + 𝑤12
(1)

𝑥2 + 𝑤13
(1)

𝑥3 + 𝑏1
(1)

) 

ℎ2
(2)

=  𝑓 (𝑤21
(1)

𝑥1 + 𝑤22
(1)

𝑥2 + 𝑤23
(1)

𝑥3 + 𝑏2
(1)

)                         (2.5) 

ℎ3
(2)

=  𝑓 (𝑤31
(1)

𝑥1 + 𝑤32
(1)

𝑥2 + 𝑤33
(1)

𝑥3 + 𝑏3
(1)

) 

ℎ𝑊,𝑏(𝑥) = ℎ1
(3)

=  𝑓 (𝑤11
(2)

ℎ1
(2)

+ 𝑤12
(2)

ℎ2
(2)

+ 𝑤13
(2)

ℎ3
(2)

+ 𝑏1
(2)

) 

У рівнянні 2.5 «f ()» – це функція активації вузла, тобто функція, яка вертає 

сигмоїду. У першому рядку «h1
(2)

» – це результат першого вузла в другому шарі, а 

входами є «w11
(1)

x1», «w12
(1)

x2», «w13
(1)

x3» і «b1
(1)

». Ці входи можна простежити на 

тришаровій ШНМ (рисунок 2.8). Вони підсумовуються, а потім передаються 

через функцію активації для обчислення виходу першого вузла. Так само як і для 

наступних вузлів у другому шарі. 

Остаточний рядок рівняння 2.5 показує результат єдиного вузла третього 

шару, що є кінцевим виходом нейронної мережі у даному випадку. Можна 
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помітити, що замість взяття зважених вхідних змінних, кінцевий вузол приймає як 

вхід зважений вихід вузлів другого шару, плюс зважений зсув. Це демонструє 

ієрархічну природу ШНМ. 

Для того, щоб більш ефективно та компактно вирахувати процес прямого 

поширення в ШНМ з обчислювальної точки зору, необхідно виконати 

векторизацію рівняння.  

По-перше, необхідно ввести нову зміну «zi
(l)

», яка є підсумковим входом у 

вузол i шару l, включаючи зсув. У такому випадку для першого вузла другого 

шару z дорівнює (2.6) 

𝑧1
(2)

= 𝑤11
(1)

𝑥1 + 𝑤12
(1)

𝑥2 + 𝑤13
(1)

𝑥3 + 𝑏1
(1)

= ∑ 𝑤𝑖𝑗
(1)

𝑥𝑖 + 𝑏𝑖
(1)𝑛

𝑗=1           (2.6) 

де n – це число вузлів у першому шарі. Використовуючи цей запис, попередні 

набори рівнянь для представлення тришарової ШНМ можна зменшити до (2.7) 

𝑧(2) =  𝑊(1)𝑥 + 𝑏(1) 

ℎ(2) =  𝑓(𝑧(2))                                                   (2.7) 

𝑧(3) =  𝑊(2)ℎ(2) + 𝑏(2) 

ℎ𝑊,𝑏(𝑥) =  ℎ(3) = 𝑓(𝑧(3)) 

де W позначає ваги в формі матриці (формула 2.3). Слід зауважити, що всі 

елементи у рівнянні 2.7 є матрицями або векторами. Дане рівняння можна 

спростити шляхом узагальнення (2.8) 

𝑧(𝑙+1) = 𝑊(𝑙)ℎ(𝑙) +  𝑏(𝑙) 

ℎ(𝑙+1) = 𝑓(𝑧(𝑙+1))                                                 (2.8) 

де h
(1)

 є вхідним шаром x, а h
(n

l
)
 (де nl число шарів в мережі) – це результат 

вихідного шару.  

Слід зауважити, що у спрощеному рівнянні були прибрані посилання на 

номери вузлів i та j. Це було зроблено для того, щоб замість циклічного 

обчислення можна було застосувати множення матриць. Цей процес зветься 

«векторизацією» і має дві переваги: 

 робить програмну реалізацію (код програми) коротшою та простішою; 
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 дає можливість застосовувати методи лінійної алгебри замість циклів, що 

прискорить роботу реалізованої програми. 

Представимо першу частину формули 2.8 у матрично-векторному вигляді 

для вхідного шару (2.9) 

𝑧(2) = (

𝑤11
(1)

𝑤12
(1)

𝑤13
(1)

𝑤21
(1)

𝑤22
(1)

𝑤23
(1)

𝑤31
(1)

𝑤32
(1)

𝑤33
(1)

) (

𝑥1

𝑥2

𝑥3

) + (

𝑏1
(1)

𝑏2
(1)

𝑏3
(1)

) =  

(

𝑤11
(1)

𝑥1 + 𝑤12
(1)

𝑥2 + 𝑤13
(1)

𝑥3 + 𝑏1
(1)

𝑤21
(1)

𝑥1 + 𝑤22
(1)

𝑥2 + 𝑤23
(1)

𝑥3 + 𝑏2
(1)

𝑤31
(1)

𝑥1 + 𝑤32
(1)

𝑥2 + 𝑤33
(1)

𝑥3 + 𝑏3
(1)

)                              (2.9) 

Коли матриця ваг множиться на вектор вхідного шару, то кожен елемент 

ряду матриці ваг множиться на кожен елемент в одному стовпчику вхідного 

вектора, а потім підсумовується для отримання нового вектора 3×1. Після цього 

додається вектор ваг зміщення для отримання кінцевого результату. 

Налаштування значень ваг, які пов'язують шари в мережі, є тим, що 

визначає навчанням системи. У «навчанні з вчителем» ідея полягає у зменшенні 

помилок між входом та бажаним результатом. Наприклад, якщо для мережі з 

одним вихідним шаром і якимось даним їй значенням x очікується результат 4, а в 

результаті було отримано 7, то запис помилки буде |4 - 7| = 3. Математично 

виражаючись, це буде L
1
 нормою помилки. 

У цьому випадку, використовуючи «навчання з учителем», необхідно 

надавати безліч пар вхідних та вихідних відомих даних та вагу на основі цих 

зразків для того, щоб зменшити похибку. Можна вказати ці пари входу-виходу як 

{(x
(1)

,y
(1)

), …, (x
(m)

,y
(m)

)}, де m число зразків для навчання, які застосовуються для 

навчання ваг мережі. Кожен вхід або вихід може бути вектором, тому x
(1)

 не 

обов’язково містить лише одне значення, це значення може бути багатовимірним 

рядом значень. Наприклад, для навчання ШНМ, яка б визначала чи є 

повідомлення спамом, x
(1) 

буде числом кількості для списку слів, характерних для 

спаму. А y
(1)

 у цьому випадку буде одиницею або нулем, щоб визначити чи є 
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повідомлення спамом чи ні. Іншим прикладом є визначення букв на зображені. У 

цьому випадку вхідними даними буде вектор значень пікселів чорно-білого 

зображення. Результатом для латинського алфавіту буде вектор, розмірність якого 

буде визначатися кількістю букв в алфавіті. Сам результат позначатиметься у 

вигляді нуля та одиниць і буде вказувати на те,  яка буква була знайдена на 

рисунку, тобто (1, 0, …, 0) для першої букви алфавіту, (0, 1, …, 0) для другої і так 

далі. 

Мета навчання ШНМ за допомогою пар x та y, полягає у тому, щоб зробити 

ШНМ кращою для прогнозування правильного заданого x. Змінюючи ваги ШНМ 

можна зменшити похибку. Для того, щоб дізнатися, як змінювати ваги, необхідно 

застосувати концепцію градієнтного спуску. Одновимірний градієнтний спуск 

зображений на рисунку 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – одновимірний градієнтний спуск 

На діаграмі зображеній на рисунку 2.9 синій графік показує помилку 

залежно від одного значення ваги w. Результат, який є найближчим до 

правильного результату, позначений чорним хрестиком, але при цьому значення 

ваги «w» невідоме. Для визначення цієї ваги потрібно взяти випадкове значення 

«w», яке дає помилку і позначаємо його червоною цяткою на графіку (позначене 

як «1»). Залишилося лише змінити вагу таким чином, щоб наблизитися до 
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мінімально можливої помилки. Один з способів наближення до цієї величини є 

градієнтний спуск. 

Спочатку обчислюється градієнт похибки відносно w у точці «1». Градієнт у 

цьому випадку – це нахил кривої помилки в цій точці. Градієнт також дає 

інформацію для напрямку руху, якщо нахил позитивний щодо збільшення w, то 

рух у цьому напрямку призведе до збільшення помилки. А якщо він негативний 

щодо збільшення w, то рух в цьому напрямку призведе до зменшення похибки. 

Очевидно, що потрібно рухатися в тому напрямку, який буде зменшувати 

помилку. Величина градієнта або «крутизна» схилу вказує на те, як швидко в цій 

точці змінюється крива (або функція) помилки. Чим більша величина градієнта, 

тим швидше змінюється похибка в цій точці відносно w. 

Метод градієнтного спуску використовує градієнт, щоб зробити 

усвідомлену зміну кроків у w, щоб привести його до мінімуму кривої помилки. 

Тобто це є ітеративним методом, який складається з декількох етапів. Кожного 

разу значення ваги оновлюється відповідно до (2.10) 

𝑤𝑛𝑒𝑤 = 𝑤𝑜𝑙𝑑 − 𝛼 ∗ ∇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟                                      (2.10) 

де wnew – це нове значення w, а wold – це теперішнє або старе значення ваги, ∇error 

– це градієнт помилки на wold, α – розмір кроку. Розмір кроку α визначатиме, як 

швидко рішення буде наближатися до мінімальної помилки. Цей параметр має 

бути налаштованим, бо якщо крок буде завеликим, то результат буде відхилятися 

від мінімуму, який був наведений на діаграмі рисунку 2.9. Це приведе до 

отримання ваги, яка не збігається.  

З кожною ітерацією результат наближається до мінімального, а градієнт або 

зміна помилки з кожним кроком буде зменшуватися. На графіку (рисунок 2.9) 

видно, що лінії градієнта вирівнюються, коли точка рішення наблизиться до 

мінімальної. Згодом, через зменшення градієнта, коли рішення починає 

максимально наближатися до мінімальної помилки, результат починає 

поліпшуватися повільно. Тому виникає потреба для виходу з цього ітеративного 

процесу. Зупинка зазвичай виконується або після досягнення певної кількості 
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ітерацій, або за при виконанні певних умов. Ці умови називаються точністю і 

зупиняють ітерації тоді, коли значення помилки буде меншим за певний ліміт. 

За допомогою градієнтного спуску можна отримувати приблизний (згідно з 

необхідною точністю) результат математичних рівнянь.  

 

Наприклад, щоб знайти найменше значення функції (2.11) 

𝑓(x)  =  𝑥4  −  3x3  +  2                                             (2.11) 

то для початку необхідно створити для неї градієнтну функцію, тобто знайти її 

похідну (2.12) 

𝑓′(𝑥) = 4𝑥3 + 9𝑥2                                               (2.12) 

Тепер при кожному значенні x можна обчислити градієнт функції, 

використовуючи це рівняння. Залишилося задати значення для ваг wnew = 6 і wold = 

0, розмір кроку α = 0.01, а очікувана точність, наприклад, 0.00001. Обчислення 

необхідно проводити до тих пір, доки різниця між вагами wnew і wold, взята за 

модулем, буде меншою або дорівнювати заданій точності. Після досягнення такої 

точності для даного рівняння (2.11) буде отримано результат – 2.249965.  

Це дуже простий приклад градієнтного спуску, а пошук градієнта під час 

навчання ШНМ працює зовсім інакше. Однак головна ідея залишається – 

з’ясовується градієнт ШНМ, а потім регулюються ваги кроком, щоб наблизитися 

до мінімальної помилки, яка шукається. Інша відмінність реального застосування 

від цього прикладу градієнтного спуску полягає в тому, що вектор ваги є 

багатовимірним, тому метод градієнтного спуску повинен шукати багатовимірний 

простір для мінімальної точки. 

Визначення градієнту ШНМ здійснюється за допомогою методу зворотного 

поширення помилки. 

Хоча мінімізацію помилки можна проводити за допомогою циклічного 

налаштування ваг, існує математично більш узагальнений спосіб, що дозволяє 

нам зменшити помилку, а також запобігти переналагодженню. Ця формула 

оптимізації називається функцією витрат. Формула витрат для навчальної пари 

(x
z
, y

z
) в ШНМ (2.13) 
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𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥, 𝑦) =
1

2
||𝑦𝑧 − ℎ(𝑛𝑙)(𝑥𝑧)||2 =

1

2
||𝑦𝑧 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑥𝑧)             (2.13) 

яка показує функцію витрат для навчального зразку zth, де h
(n

l
)
 результат 

останнього (кінцевого) шару ШНМ. Також h
(n

l
)
 іноді зображується як ypred, щоб 

позначити прогноз нейронної мережі для заданого x
z
. Дві вертикальні лінії (||) 

позначають L
2
 норму помилки, або так звану суму квадратів помилки (СКП). СКП 

є дуже поширеним способом представлення помилок для машинного навчання, бо 

замість того, щоб приймати просто абсолютну помилку |ypred(x
z
) - y

z
|, 

використовується квадрат помилки. СКП використовується і в інших сферах, а не 

тільки в машинному навчанні. 
1

2
 в формулі 2.13 – константа, що регулює стан, 

коли відбувається диференціювання функції витрат. 

Слід зауважити, що формула для функції витрат 2.13 застосовується лише 

для одинарних (x, y) навчальних пар. Для того, щоб мінімізувати функцію витрат 

для всіх навчальних пар, необхідно знайти мінімальну середньоквадратичну 

помилку для всіх навчальних зразків 2.14 

𝐽(𝑤, 𝑏) =
1

𝑚
∑

1

2
||𝑦𝑧 − ℎ(𝑛𝑙)(𝑥𝑧)||2 =

1

𝑚
∑ 𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧))𝑚

𝑧=0
𝑚
𝑧=0     (2.14) 

Для того щоб використати функцію витрат J у формулі 2.14 і щоб навчити 

ваги ШНМ, потрібно застосувати градієнтний спуск і зворотне поширення.  

Градієнтний спуск для кожної ваги 𝑤(𝑖𝑗)
(𝑙)

 і кожного зміщення 𝑏𝑖
(𝑙)

 для ШНМ 

записується як (2.15, 2.16) 

𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

= 𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

− 𝛼
𝜕

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑙) 𝐽(𝑤, 𝑏)                                             (2.15) 

𝑏𝑖
(𝑙)

= 𝑏𝑖
(𝑙)

− 𝛼
𝜕

𝜕𝑏𝑖
(𝑙) 𝐽(𝑤, 𝑏)                                              (2.16) 

В основному, формули 2.15 і 2.16 схожі на алгоритм спуску градієнта 

(формула 2.10). Значення в лівій частині форму є новими, а значення в правій 

частині – старими. Отриманий ітераційний процес, у якому ваги будуть 

оновлюватися в кожній ітерації, на цей раз базується на функції витрат 𝐽(𝑤, 𝑏). 

Значення  
𝜕

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑙) і 

𝜕

𝜕𝑏𝑖
(𝑙) є частковими похідними функції єдиної вибірки витрат 

базуються на значень ваг.  
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Як вже було сказано вище, для простого спуску градієнта кожен крок 

залежить від нахилу помилки або вартості стосовно ваг. Інакше кажучи, для 

нахилу чи градієнта є похідна.  

Якщо x в записі похідної є вектором, то його похідна теж буде вектором, яка 

відображає градієнт в усіх вимірах x. 

На рисунку 2.10 зображена схема ітеративного двовимірного пробігу 

градієнта. 

 

Рисунок 2.10 – двовимірний градієнтний спуск 

Кола на рисунку 2.10 позначають контурні лінії функції витрат – 

позначення регіонів зі значенням помилки, результат яких схожий. Як можна 

спостерігати на цій діаграм, кожен крок (p1 → p2 → … → pn) у градієнтному спуску 

є градієнтом похідної, яка є вектором (стрілкою). Цей вектор працює в двох 

вимірах [x1, x2], оскільки мінімум знаходиться в напрямку до центра. Наприклад, 

похідна визначена в p1 може бути [2.1,0.7], тут похідна є вектором для позначення 

двох напрямків.  
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Часткова похідна 
𝜕

𝜕𝑥1
 у цьому випадку буде скаляром [2.1], тобто це градієнт 

для одного напрямку шуканого простору x1.  

Часто у градієнтному спуску трапляється те, що часткова похідна всіх 

можливих напрямків пошуку обчислюється, а потім «збирається» для визначення 

нового, повного напрямку для кроку. 

Для ШНМ, на жаль, не існує єдиної функції витрат, де можна просто 

вичислити градієнт як для рівняння 2.11. Хоча можна порівняти вихід нейронної 

мережі з очікуваним значенням навчання і подивитись, як зміна ваги вихідного 

шару змінить функцію витрат для вибірки (тобто вирахувати градієнт), але для 

захованих шарів ШНМ необхідно застосовувати метод зворотного поширення. 

За допомогою цього методу, можна поширити функцію витрат або помилку 

для всіх ваг в ШНМ, тобто можна визначити розмір помилки, яка була повернута 

даною вагою. 

Наприклад, для ШНМ зображеної на рисунку 2.8, результат можна 

вичислити за допомогою цієї формули (2.17) 

ℎ𝑊,𝑏(𝑥) =  ℎ1
(3)

= 𝑓(𝑧1
(2)

)                                         (2.17) 

де 𝑧1
(2)

 позначає (2.18) 

𝑧1
(2)

= 𝑤11
(2)

ℎ1
(2)

+ 𝑤12
(2)

ℎ2
(2)

+ 𝑤13
(2)

ℎ3
(2)

+ 𝑏1
(2)

                     (2.18) 

Для того, щоб визначити наскільки зміни ваги 𝑤12
(2)

 впливають на функцію 

витрат J, необхідно застосувати так звану ланцюгову функцію (2.19) 

𝜕𝐽

𝜕𝑤12
(2) =

𝜕𝐽

𝜕ℎ1
(3)

𝜕ℎ1
(3)

𝜕𝑧1
(2)

𝜕𝑧1
(2)

𝜕𝑤12
(2)                                           (2.19) 

Права частина формули 2.19 – чисельники, які «скасовують» знаменники, 

тобто (2/5)(5/2) = (2/2) = 1. Тому можна побудувати формулу 2.19 шляхом 

з'єднання кількох часткових похідних.  

Для останнього множника формули 2.19 це визначатиметься як (2.20): 

𝜕𝑧1
(2)

𝜕𝑤12
(2) =

𝜕𝐽

𝜕𝑤12
(2)  (𝑤11

(1)
ℎ1

(2)
+ 𝑤12

(1)
ℎ2

(2)
+ 𝑤13

(1)
ℎ3

(2)
+ 𝑏1

(1)
)  

=
𝜕𝐽

𝜕𝑤12
(2) (𝑤12

(1)
ℎ2

(2)
) =  ℎ2

(2)
                                    (2.20) 
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Часткова похідна 𝑧1
(2)

 відносно 𝑤12
(2)

  діє лише на одному множнику в 

дужках 𝑤12
(1)

ℎ2
(2)

, оскільки всі інші доданки взагалі не змінюються, а  𝑤12
(2)

 – 

змінюється. Оскільки похідна константи дорівнює одиниці, то результатом 

отримуємо лише ℎ2
(2)

, що є результатом другого вузла в другому шарі. 

Другий множник у формулі 2.19 – це часткова похідна активаційної функції 

для вихідного вузла ℎ1
(3)

. Через вимогу для можливості отримувати цю похідну, 

функції активації в нейронних мережах повинні бути диференційованими. Для 

загальної сигмоїдної функції похідна (2.21) 

𝜕ℎ

𝜕𝑧
= 𝑓′(𝑧) = 𝑓(𝑧)(1 − 𝑓(𝑧))                                       (2.21) 

де 𝑓(𝑧) – це функція активації.  

Для першого множника формули 2.19 𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥, 𝑦) – це функція для 

визначення середньої квадратичної втрати помилки, яка виглядає так (2.22) 

𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥, 𝑦) =  
1

2
||𝑦1 − ℎ1

(3)
(𝑧1

(2)
)||2                                (2.22) 

де 𝑦1 є навчальною ціллю для вихідного вузла. 

Перед тим, як почати роботу з захованими шарами, (другий шар, рисунок 

2.8), потрібно ввести деякі спрощення, щоб полегшити позначення та ввести δ 

(2.23) 

𝛿𝑖
(𝑛𝑙)

= −(𝑦𝑖 − ℎ𝑖
(𝑛𝑙)

) ∙ 𝑓′(𝑧𝑖
(𝑛𝑙)

)                                  (2.23) 

де i - це номер вузла вихідного шару. У зразку на рисунку 2.8 такий шар лише 

один, тому i в цьому випадку завжди буде одиницею. Тепер можна записати 

повну похідну функцію витрат як (2.24): 

𝜕

𝜕𝑊𝑖𝑗
(𝑙) 𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = ℎ𝑗

(𝑙)
𝛿𝑖

(𝑙+1)
                                        (2.24) 

де, для вихідного шару даного прикладу, l=2, а i позначає номер вузла. 

Для ваг, які передаються в заховані шари (другий шар в даному випадку) та 

які з’єднують вихідний шар, можна застосовувати похідну (2.25) 

𝜕𝐽

𝜕ℎ
= −(𝑦𝑖 − ℎ𝑖

(𝑛𝑙)
)                                               (2.25) 
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оскільки функцію витрат можна безпосередньо обчислити, порівнявши вихідний 

шар з навчальними даними. Вихідні дані прихованих вузлів не можуть 

безпосередньо обчислюватися, оскільки не містять такого прямого посилання і 

підключаються до функції витрат лише через посередницькі ваги та через інші 

шари вузлів. Тому для знаходження варіантів функції витрат від змін до ваг, які 

знаходяться глибоко в ШНМ, застосовується метод зворотного розповсюдження. 

Змінна 𝛿𝑖
(𝑛𝑙)

 вимагає застосування цього методу, оскільки вона є кінцевим 

зв'язком мережі з функцією витрат. Вузол j в другому (захованому) шарі впливає 

на  𝛿𝑖
(𝑛𝑙)

 через вагу 𝑤𝑖𝑗
(2)

. Цей процес зображено на рисунку 2.11 для j=1 та i=1. 

 

Рисунок 2.11 – зображення зворотного розповсюдження 

Вихідний шар δ передається до прихованого вузла вагою з'єднання. У 

випадку, коли є лише один вузол вихідного шару, узагальнений прихований шар δ 

визначається як (2.26) 

𝛿𝑗
(𝑙)

= 𝛿𝑗
(𝑙+1)

𝑤1𝑗
(𝑙)

𝑓′(𝑧𝑗)(𝑙)                                    (2.26) 

де j – номер вузла в першому шарі.  

Для декількох вихідних вузлів зважена сума всіх повідомлених помилок 

береться для обчислення 𝛿𝑗
(𝑙)

 (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – зворотне розповсюдження для декількох вузлів 

Як можна спостерігати кожне значення δ з вихідного шару сумується і 

використовується для обчислення 𝛿1
(2)

, але кожен результат δ зважується 

відповідно до пов’язаного значення 𝑤𝑖1
(2)

. Інакше кажучи, перший вузол в другому 

шарі впливає на помилку для трьох вихідних вузлів, тому загальний результат 

помилки (або значення функції витрат) на кожному вузлі має посилатися назад до 

значення δ цього вузла. Тепер можна розробити узагальнений вираз  значень δ для 

вузлів у захованих шарах (2.27) 

𝛿𝑗
(𝑙)

= (∑ 𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

𝛿𝑖
(𝑙+1)𝑆(𝑙+1)

𝑖=1
)𝑓′(𝑧𝑗

(𝑙)
)                              (2.27) 

де j – номер вузла в першому шарі, а i – номер вузла в шарі l + 1. Значення 𝑆(𝑙+1) – 

це кількість вузлів в шарі l+1. 

Для обчислення узагальненого виразу значень δ для ваг зміщення потрібно, 

виконуючи ті самі кроки та використовуючи правило ланцюга, дійти до виразу 

(2.28) 

𝜕

𝜕𝑏𝑖
(𝑙) 𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = 𝛿𝑖

(𝑙+1)
                                     (2.28) 

Однак для виконання градієнтного спуску для навчання ваг, доводиться 

використовувати вкладені цикли. А виконання таких циклів приведе до значного 

сповільнення навчання для великих ШНМ. Для уникнення цієї проблеми 

необхідно векторизувати такі значення. 
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Щоб розглянути, як векторизувати обчислення градієнта в нейронних 

мережах, спочатку потрібно розглянути наївну векторизовану версію градієнта 

функції витрат (2.29) 

𝜕𝐽

𝜕𝑊(𝑙) = ℎ(𝑙)𝛿(𝑙+1)  

𝜕𝐽

𝜕𝑏(𝑙) = 𝛿(𝑙+1)                                                (2.29) 

де ℎ(𝑙) – простий одновимірний вектор 𝑠𝑙 , а 𝑠𝑙  – це число вузлів в першому шарі. 

Добуток ℎ(𝑙)𝛿(𝑙+1) в цьому випадку мусить бути такого ж розміру, як і вагова 

матриця 𝑊(𝑙), а результат ℎ(𝑙)𝛿(𝑙+1) також повинен бути такого ж розміру, як і 

вагова матриця для шару l. Інакше кажучи, це має бути розмірами 𝑠𝑙+1 × 𝑠𝑙. 

Правила множення матриці показують, що матриця розмірності n × m, 

помножена на матрицю розмірності o × p, матиме розміри n × p. Якщо виконати 

пряме множення між ℎ(𝑙) і 𝛿(𝑙+1), кількість стовпців першого вектору (тобто один 

стовпець) не дорівнюватиме кількості рядків другого вектору (тобто 3 рядка), 

тому виконати належне множення матриць в цьому випадку неможливе. 

Для отримання правильних розмірів 𝑠𝑙+1 × 𝑠𝑙  потрібно використовувати 

транспонування матриці. Транспонування заміняє рядки матриці на стовпчики і 

позначається знаком T. Тому можна зробити наступне (2.30) 

𝛿(𝑙+1)(ℎ(𝑙))𝑇 = (𝑠𝑙+1 × 1) × (1 × 𝑠𝑙) = (𝑠𝑙+1 × 𝑠𝑙)                (2.30) 

Використовуючи операцію транспонування, можна досягти  бажаного результату. 

Остаточна векторизація, яка може бути здійснена, відбувається під час 

зваженого додавання помилок на етапі зворотного поширення (2.31) 

𝛿𝑗
(𝑙)

= (∑ 𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

𝛿𝑖
(𝑙+1)𝑠(𝑙+1)

𝑖=1
) 𝑓′ (𝑧𝑗

(𝑙)
) = ((𝑊(𝑙))𝑇𝛿(𝑙+1)) ∙ 𝑓′(𝑧(𝑙))      (2.31) 

де символ «∙» позначає множення за елементами (яке називається добутком 

Адамара), а не множення матриць. Слід зауважити, що множення матриць 

((𝑊(𝑙))𝑇𝛿(𝑙+1)) виконує важливе додавання ваг і значень δ. 

Далі необхідно реалізувати цю векторизацію в градієнтний спуск для того, 

щоб можна його було перенести в алгоритм. Спочатку потрібно знову 

переглянути загальну функцію витрат, яку потрібно мінімізувати (2.32) 
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𝐽(𝑤, 𝑏) =
1

𝑚
∑ 𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧))𝑚

𝑧=0                                (2.32) 

Як можна спостерігати, функція для загальної вартості – це середнє 

значення всіх обчислень функції вибірки за вибіркою. Розрахунок градієнтного 

спуску (версія елемент-за-елементом разом з векторизованою версією) (2.33) 

𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

= 𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

− 𝛼
𝜕

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑙) 𝐽(𝑤, 𝑏)  

𝑊(𝑙) = 𝑊(𝑙) − 𝛼
𝜕

𝜕𝑊(𝑙) 𝐽(𝑤, 𝑏)                                 (2.33)              

= 𝑊(𝑙) − 𝛼[
1

𝑚
∑

𝜕

𝜕𝑊(𝑙)
𝑚
𝑧=1 𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧))]  

Отже, це означає, що з проходженням через навчальні зразки або пакети, ми 

повинні мати змінну, яка буде підсумовувати часткові похідні окремих 

розрахунків функції вибіркових витрат. Ця змінна збирає всі значення для 

розрахунку середнього значення. Вона називається «підсумковою» змінною 

∆𝑊(𝑙). Відповідно для зміщення така зміна позначатиметься як ∆𝑏(𝑙).  

Далі на кожній вибіркової ітерації фінального алгоритму навчання 

необхідно виконати наступне (2.34) 

∆𝑊(𝑙) = ∆𝑊(𝑙) +
𝜕

𝜕𝑊(𝑙) 𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧)) = ∆𝑊(𝑙) + 𝛿(𝑙+1)(ℎ(𝑙))𝑇  

∆𝑏(𝑙) = ∆𝑏(𝑙) + 𝛿(𝑙+1)                                        (2.34) 

Виконуючи вищезазначені операції на кожній ітерації, можна досягти згадану 

раніше суму в формулі 2.33 (так само і для b). Після того, як всі зразки пройшли 

ітерації, і значення Δ були підсумовані, можна оновити значення ваг (2.35) 

𝑊(𝑙) = 𝑊(𝑙) − 𝛼[
1

𝑚
∆𝑊(𝑙)]  

𝑏(𝑙) = 𝑏(𝑙) − 𝛼[
1

𝑚
∆𝑏(𝑙)]                                      (2.35) 

Тепер можна визначити все зворотне поширення, яке основується на 

градієнтному спуску ШНМ.  

Остаточний алгоритм зворотного поширення виглядає наступним чином: 

 ініціалізація ваг для кожного шару 𝑊(𝑙)випадковим числом; 

 до тих пір, поки ітерація менша, ніж ітераційний ліміт, ΔW і Δb 

встановлюється як нуль, а для зразків від одного до m: 
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1) необхідно передати значення через всі 𝑛𝑙 шари і зберегти значення 

активаційних функцій ℎ(𝑙); 

2) обчислити значення 𝛿𝑛𝑙 для вихідного шару; 

3) використати зворотне поширення для обчислення значення 𝛿(𝑙) від 

другого шару до 𝑛𝑙 − 1; 

4) оновити ∆𝑊(𝑙) і ∆𝑏(𝑙) для кожного шару; 

 виконати градієнтний спуск, використовуючи формули 2.35. 

Як зазначено в алгоритмі, наведеному вище, потрібно повторювати спуск 

градієнта до тих пір, поки середня функція витрат не досягне мінімуму. Тепер 

можна вважати, що ШНМ навчена і готова для використання. 

У машинному навчанні іноді трапляється так зване «перенавчання». Це 

відбувається тоді, коли модель під час навчання стає дуже ускладненою, тобто 

вона адаптована визначати дані, які вже вивчила, але коли від неї вимагають 

передбачити щось на основі нових даних, які раніше вона «не бачила», то вона 

починає погано працювати. Інакше кажучи, модель не достатньо узагальнююча.  

Для того, щоб переконатися, що модель не буде занадто ускладненою, 

потрібно розділити набір даних на навчальний набір і тестовий набір. Навчальний 

набір – це, очевидно, дані, за якими модель буде навчатись, а тестовий набір – це 

дані, якими модель буде протестована після її навчання. Кількість даних для 

навчання завжди численніша, ніж дані тестування, і зазвичай становить від 60 до 

80% від загальної кількості даних. 

  

2.3.2 Застосування штучної нейронної мережі для комп’ютерного зору 

Будь-яке зображення можна представити у вигляді векторної функції, тому 

їх можна обробити різними математичними функціями, наприклад, для навчання 

ШНМ. А оскільки комп'ютерний зір пов'язаний з зі штучним інтелектом та 

обробкою зображень, тому для нього теж можна застосовувати ШНМ. 

Комп'ютерний зір (англ, computer vision або CV) – це наукова дисципліна, 

яка вивчає теорію і базові алгоритми для аналізу зображень. Також поряд з цим 
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терміном вживають такі поняття, як машинний зір (англ. mashine vision), зір 

роботів (англ. robot vision), обробка зображень (англ. image processing), розуміння 

зображень (англ. image understanding). 

Машинний зір – це сфера інженерних знань, яка вирішує проблеми 

розробки практичних систем. Приклади:  

– розробка схем освітлення досліджуваної сцени; 

– розробка характеристик відеосенсорів, їх кількості та місця розташування; 

– калібрування та орієнтування відеосенсорів у просторі; 

– розробка додатків для оцифровування обробки відеоданих; 

– розробка власне алгоритмів і їх комп'ютерна реалізація. 

Зір роботів зазвичай розглядають як підвид технологій машинного зору, 

який забезпечує функціонування систем машинного зору в умовах часових 

обмежень. До цього поняття відносять розробки заснованих на зображеннях 

інформаційних систем, які входять до складу систем керування складними 

динамічними об'єктами, наприклад, літаки, автомобілі, системи контролю 

технічних і технологічних процесів на виробництві тощо. Ці задачі вимагають 

формування зворотних зв'язків за результатами обробки вхідних зображень у 

системах управління, для їх швидкої обробки та аналізу в реальному часі. 

Терміном «обробка зображень» вживається для позначення певної 

предметної області. Крім того, цей термін позначає обробку «нижнього рівня», 

коли результат зображення знову використовується для обробки як зображення. А 

термін «розуміння зображень» вживається для обробки «верхнього рівня», часто в 

контексті застосування методів штучного інтелекту. 

CV включає вирішення таких задач: 

– класифікація зображень – розпізнавання образів у комп’ютерному зорі. Є 

класифікаційним підходом на основі контекстної інформації у зображеннях. 

«Контекстна» означає, що цей підхід фокусується на взаємозв'язку пікселів, які 

знаходяться одне біля одного (так зване «сусідство»). Мета такого підходу - 

класифікація зображень за допомогою контекстної інформації; 
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– виявлення зображення. Виявлення об'єктів – це технологія, пов’язана з 

комп'ютерним зором та обробкою зображень, яка стосується виявлення 

екземплярів об'єктів певного класу (наприклад, людей, будівель чи автомобілів) у 

цифрових зображеннях та відео. Добре досліджені області виявлення об'єктів 

включають в себе, наприклад, виявлення лиць або виявлення пішоходів; 

– сегментація зображень. У CV сегментація зображення – це процес 

розподілу цифрового зображення на кілька сегментів (множин пікселів). Мета 

сегментації – спростити та/або змінити представлення зображення на щось більш 

змістовне та просте для аналізу. Сегментація зображення зазвичай 

використовується для пошуку об’єктів та меж (ліній, кривих тощо) у 

зображеннях, а точніше – присвоєння мітки кожному пікселю у зображенні таким 

чином, що пікселі з однаковою міткою мають певні характеристики. Отже, 

сегментація зображень іншими словами – це проблема, пов’язана з класифікацією 

кожного пікселя до будь-якого класу об'єктів/компонентів даної сцени. 

За допомогою CV можна легко визначити позицію певного об'єкта у 

просторі. Для цього необхідно отримати інформацію про просторові координати 

об'єкта чи його складових частин. Використовуючи далі відповідну модель, 

можна визначити параметри позиції об'єкта у просторі. 

Інформацію про просторові координати можна отримати за допомогою 

стереоскопічного зору, здійснюючи суміщення зображень для різних точок 

заданого об'єкта і вираховувати їх координати у просторі. Наприклад, реальний 

об'єкт (такий як олівець) можна описати відрізком прямої лінії, яка розташована у 

площині і в якій лежать камери і цей відрізок (тобто коли один кінець олівця є 

ближчим до камер, ніж інший кінець олівця). Для отримання мінімальної помилки 

щодо орієнтації цього відрізка у просторі, необхідно лише використовувати 

координати кінцевих даного точок відрізка. 

Обробка даних в галузях CV має такі етапи: 

оброблення зображень для того, щоб усунути або зменшити недоліки, які 

виникають через шум; 

– розділення оброблених зображень на категорії; 
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  – визначення геометричної структури об’єктів зображення та сцени, 

знаходяться на цьому зображені; 

– визначення загальної структури і значення зображення. 

Ці етапи та пов’язані з ними рівні обробки зазвичай називають відповідно 

до рівня. Такі рівні бувають обробкою нижнього рівня, обробкою середнього 

рівня та обробкою високого рівня. Алгоритми обробки нижнього рівня (такі як 

фільтрація шумів, гістограмна обробка) – це добре опрацьовані і детально вивчені 

алгоритми, а алгоритми середнього рівня (такі як сегментація) досі є навчальною 

науковою сферою. 

Тим не менш, завдяки моделюванню та калібруванню відеосенсорів і їх 

комбінацій, виділення простих кольорів та геометричних структур таких як 

«точка», «край», «пляма», «пряма лінія», «кут», був досягнутий значний прогрес  

в проблемах зіставлення та узгодження точок і фрагментів зображень (англ. 

matching), виділення ознак всередині малих фрагментів, досягнення високої 

точності 3D-позиціювання тощо. 

Але відсутність формалізованого опису цих геометричних структур вносить 

невизначеність у процеси обробки. Це призводить до того, що, на відміну від 

багатьох інших областей обробки даних, практично неможливо говорити про 

існування єдиного оптимального алгоритму для вирішення тієї чи іншої задачі 

обробки зображень. 

Наприклад, тільки для вирішення проблем сегментації зображень і 

виділення тексту на цифрових зображеннях було придумано сотні принципово 

різних алгоритмів. Ускладнює задачу ще те, що не існує «ідеальних» зображень, 

оскільки вони відрізняються не тільки якістю, а й алгоритмом стиснення. 

Для реалізації комп’ютерного зору з використанням ШНМ можна 

використати бібліотеку «OpenCV» (англ. Open Source Computer Vision Library,). 

Ця бібліотека є набором функцій та алгоритмів для обробки зображень і 

чисельних алгоритмів загального призначення. Бібліотека надає засоби для 

обробки і аналізу вмісту зображень, у тому числі розпізнавання об'єктів на 

фотографіях, детектування руху об'єктів, перетворення зображень, застосування 
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методів машинного навчання і виявлення загальних елементів на різних 

зображеннях. 

Розпізнавання об’єктів в CV виконується за допомогою колірної сегментації 

зображення. Будь-яке зображення в сірих відтінках може розглядатися як 

топографічна поверхня, де висока інтенсивність позначає вершини та пагорби, а 

низька інтенсивність – долини. 

Пошук локальних мінімумів можна уявити як заповнення кожної 

ізольованої долини «кольоровою водою» (мітками). Коли «вода» піднімається, 

залежно від пікових значень (градієнтів) поблизу, «вода» з різних долин, 

очевидно, почне зливатися з різними «кольорами». Щоб уникнути цього, потрібно 

проводити межі (бар’єри) в місцях, де «вода» зливається.  

Необхідно заповнювати «водою» межі, поки всі вершини не опиняться під 

нею. Тоді результати цих меж дають результат сегментації. Це називається 

«філософією» (або, простіше кажучи, алгоритмом) вододілу. 

Але такий підхід дає надмірний результат через шум або будь-які інші 

порушення в зображенні. Тому в OpenCV є алгоритм вододілу на основі 

маркерних позначень, де необхідно вказати, які точки долини підлягають 

об’єднанню, а які – ні. Це називається інтерактивною сегментацією зображення, 

де необхідно надати мітки для відомих об’єктів. 

Для застосування інтерактивної сегментації потрібно позначити регіон, 

який точно є переднім планом або об’єктом одного кольору (або інтенсивності), 

далі необхідно позначити регіон, який точно є фоном або «не об’єктом» з іншим 

кольором і нарешті регіон, значення якого невідоме, потрібно позначити нулем. 

Це і є маркером.  

Потім треба застосувати алгоритм вододілу. Тоді цей маркер буде 

оновлений даними мітками, а межі об’єктів матимуть значення -1. 

На рисунку 2.13 зображені монети, які торкаються одне одного. За 

допомогою CV необхідно визначити кожну монету.  
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Рисунок 2.13 – зображення монет 

Для початку необхідно знайти приблизну позицію монет. Для цього 

необхідно перетворити зображення в сірі тони і застосувати метод Оцу. Цей 

метод робить перетворення сірого зображення в бінарне зображення. Алгоритм на 

основі цього методу передбачає, що зображення містить два класи пікселів: 

пікселі переднього плану і пікселі фону. Далі обчислюється оптимальний поріг, 

що розділяє два класи так, що їх комбінований діапазон (дисперсія кластера) є 

мінімальною або рівноцінною (тому що сума попарних квадратичних відстаней 

постійна), так, що їх міжкластерна дисперсія є максимальною.  

Метод Оцу демонструє відносно хорошу продуктивність, якщо припустити, 

що гістограма має бімодальний розподіл і передбачає наявність глибокої і гострої 

долини між двома піковими значеннями. Але якщо площа об'єкта на зображені 

мала в порівнянні з фоновою областю, то гістограма більше не містить 

бімодального розподілу. У випадку якщо дисперсія об'єкта й інтенсивність фону 

мають великі значення в порівнянні з середньою різницею, або зображення 

сильно містить багато шумів, гостра долина гістограми сірого рівня погіршується. 

У такому випадку виникає неправильний поріг і призводить до помилки 

сегментації. Ефективність глобальних методів порогу, включаючи метод Оцу, 

обмежені розмірами об'єктів, великими дисперсіями об'єктів, інтенсивністю фону, 
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великою кількістю доданого шуму тощо. Результат рисунку 2.13 після 

застосування методу Оцу зображене на рисунку 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – монети після методу Оцу 

Далі необхідно прибрати всі малі білі шуми на рисунку 2.14. Для цього 

можна використовувати морфологічне відкриття. Щоб видалити будь-які невеликі 

отвори в об’єкті, можна використовувати морфологічне закриття. Тепер відомо, 

що регіон, який близько до центра об’єктів є переднім, а регіон, який віддалений 

від об’єкту – фоновий. Єдиним регіоном, який поки є невідомим – це регіон 

монет. 

Залишилося визначити площини, які однозначно є монетами. Ерозія видаляє 

граничні пікселі. Тож те, що залишилося, з впевненістю можна сказати, є 

монетою.  

Але це буде працювати лише в тому випадку, якщо монети не торкалися б 

одне одного. Але оскільки вони торкаються один одного, то хорошим варіантом 

було б знайти перетворення відстані та застосувати належний поріг.  

Далі необхідно знайти площі, які однозначно не є монетами. Для цього 

необхідно розширити результат. Розширення збільшує межу об'єкта до фону. 

Таким чином, можна переконатися, що будь-яка область на фоні в результаті є 

справді фоном, оскільки межі були видаленими. 

  Результат цих дій показаний на рисунку 2.15. 
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Рисунок 2.15 – розширення результату 

Решта регіонів – це ті, про які нічого не відомо, будь то монети чи фон. 

Алгоритм вододілу повинен його знайти. Ці області зазвичай знаходяться біля 

меж монет, де зливається передній план та фон (або навіть зливаються дві різні 

монети). Це зветься межею. 

Результат на рисунку 2.16. На пороговому рисунку ми отримуємо деякі 

регіони, які точно є монетами і вони тепер відокремлені. У випадку, якщо 

необхідна лише сегментація переднього плану, а не розділення об'єктів, які 

торкаються, то не потрібно використовувати дистанційне перетворення, 

достатньо лише ерозії. Ерозія – це просто ще один спосіб отримати область 

переднього плану. 

 

Рисунок 2.16 – перетворення відстані та пороговий рисунок 
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Тепер відомо, які регіонами є монетами, а які фоном. Далі необхідно 

створити маркер (що є масивом такого ж розміру, що і оригінальне зображення, 

але з типом даних int32) і позначити регіони всередині нього. Відомі регіони 

(фронт та фон) позначені будь-якими позитивними числами, але вони повинні 

бути різними. Для невідомих регіонів встановлюємо маркер як нуль. У бібліотеці 

OpenCV для цього застосовується метод «cv2.connectedComponents()». Цей метод 

позначає фон зображення нулем, а інші об'єкти позначаються цілими числами, 

починаючи з одиниці.  

Але якщо фон позначений нулем, то алгоритм вододілу вважатиме його 

невідомою областю, тому необхідно його позначити іншим цілим числом. Замість 

цього потрібно позначити невідомий регіон нулем. 

Результат показаний на рисунку 2.17. Темно-синім кольором позначені 

невідомі регіони. Монети в цьому випадку позначені різними кольорами. Область, 

яка лишилася, позначена блакитним кольором і репрезентує фон. 

 

Рисунок 2.17 – результат маркерів 

Тепер маркери готові. Залишилося застосувати алгоритм вододілу, який 

модифікує маркери монет (рисунок 2.18). Межі будуть позначеними як -1. Для 

деяких монет межі, де вони торкаються, сегментовані належним чином, а для 

деяких – ні. 
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Рисунок 2.18 – результат алгоритму вододілу 

Після цього можна застосовувати ШНМ, яка буде виявляти, до якого класу 

або категорії належить той чи інший знайдений об’єкт. 

Властивість виявляти точну локалізацію об’єктів, які необхідно знайти, або 

контури цих об’єктів для вимірів, є найважливішою частиною для алгоритмів 

виявлення об’єктів на зображеннях, а тому, як правило, всі ці алгоритми повинні 

мати цю властивість. Необхідно не просто виділити об'єкти, але і точно вказати в 

системі координат зображення їх положення та розміри, тобто локалізацію. 

Поняття «локалізації» в CV є абстрактним поняттям, оскілки в порівнянні з 

еталонною або «ідеальною» моделлю зображення об'єкт може бути помітно 

викривлений геометрично, а аналітична модель і додаткова інформація може бути 

відсутня. Характерні приклади – штрих-код, який знаходиться на зім'ятій 

упаковці, пляма на шкірі, незвичний ракурс на фотографії тощо. Для таких 

випадків локалізація об'єктів є нетривіальною проблемою.  

Для більш простих зображень, які містять аналітичну модель з параметрами 

геометрії, під локалізацією можна розуміти визначення розташування будь-якої 

характерної точки об'єкта і параметри геометрії викривлення (поворот, вигини 

тощо). Випадки помилок локалізації, що зустрічаються, розділяються на дві групи 

– нормальні і аномальні помилки. 

Нормальна помилка – це правильна локалізація об'єктів, але з деякою 

позиційною або параметричною неточністю, яка характеризується кількісними 
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оцінками. Для об'єктів, які характеризуються габаритними розмірами, позиційні 

нормальні помилки можуть бути значно меншими за розмір елемента зображення, 

зменшуючись з величиною об'єкта. У цьому випадку мається на увазі 

підпіксельна локалізацію або так звані підпіксельні виміри. Вони є особливо 

важливими для задач стереовиявлення, оскільки при малих паралаксах ЗD-

об'єктів підпіксельна прив'язка значно впливає на точність вимірювання їх 

просторового положення. 

Аномальна помилка – це просто неправильне обчислення локалізації 

об’єктів, які викликаються, коли зображення занадто неточне, або коли ШНМ, яка 

була створена для виявлення об’єктів в зображеннях, неправильно навчена. 

Варто зауважити, що вимоги для точності стосуються також і алгоритмів 

обробки зображень низького рівня. Наприклад, у багатьох вимірювальних задачах 

фільтри, які прибирають перешкоди, не мають при цьому значно змінювати 

видиме положення контурів для об'єктів. Збереження меж або, в більш загальному 

випадку, збереження стану вимірюваних характеристик корисного сигналу є 

більш значною вимогою ніж точність, оскільки, якщо дані були неправильно 

оброблені вже на нижньому рівні обробки, то на більш високих рівнях аналізу 

ніякі найдосконаліші математичні методи не зможуть допомогти, а досягнення 

необхідної точності вже не буде можливим.  

Наприклад, якщо побудувати будь-яку функціональну систему 

відповідності між об'єктом розміром М×М і фрагментом М×М із зображення 

N×N, то просте перебирання фрагментів вимагає кількості обчислень не менше 

ніж М2×N2 операцій, що становить, наприклад, 10 мільярдів операцій при розмірі 

об'єкта 50×50 для зображення з 2000×2000 елементів 

Важлива відмінність, яка притаманна функціям обробки та аналізу 

зображень у порівнянні із задачами розпізнавання або інтерпретації вже 

сегментованого образу, полягає в тому, що виявлення і вимірювання параметрів 

об’єктів у практичних завданнях майже завжди пов'язане із функціями пошуків 

об'єктів. Саме реалізація функцій пошуку об'єктів займає значну частину 

потрібних обчислень. І навіть зважаючи на значний ріст можливостей сучасних 
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комп'ютерів, такі обсяги обчислень займають секунди, що виходить за межі вимог 

систем виявлення в реальному часі, призначених для таких задач, як навігація і 

наведення, інспекційний контроль, обробка документів тощо. 

До того ж, під час роботи з задачами обробки візуальної інформації часто 

виникають додаткові спотворення, коли шукана кольорова або геометрична 

структура на зображенні може мати не тільки довільні положення, кутову 

орієнтацію і масштаб, але і піддаватися різним перетворенням. Все це збільшує 

потрібний для аналізу час і кількість розрахунків, а також вимагає застосування 

нових ідей щодо організації процесу аналізу зображення. 

 

3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ 

 

3.1 Застосування серверних технологій для транскрибації 

Оскільки для того, щоб виконати транскрибацію відео необхідно 

застосувати навчену ШНМ та бібліотеку OpenCV, то доцільно було б 

скористатися серверними технологіями. Для більш ефективної роботи необхідно 

використовувати GPU, якщо це можливо. 

Існує безліч причин для чого необхідна така система. Наприклад, це може 

бути система для безпеки, яка вимагає відправлення всіх кадрів отриманого відео 

та звуку до центрального сервера для додаткової обробки та ведення логування, 

або система для нагляду за хворими людьми в лікарнях. Таку систему для нагляду 

створила компанія «Neurodata Lab» для розпізнавання емоцій і пульсу по відео і 

аудіо. Компанія поставляє цю технологію по API. Ця система не тільки відстежує 

фізіологічні дані людини, але й оцінює її емоційний фон та прогнозує ймовірність 

виникнення складних ситуацій для організму. Це може допомогти людям з 

психічними розладами, депресією та у складних випадках для неврології та 

медицини.  

Комп’ютер-клієнт може бути обмежений в ресурсах, якому не вистачає 

необхідних обчислювальних сил, які необхідні для роботи складних алгоритмів 

(того ж глибинного навчання, яке необхідне для створення складної системи 
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ШНМ). У такому випадку для вирішення цієї задачі можна скористатися двома 

рішеннями: 

– розробити виключно серверну систему, яка буде приймати відео та звук і 

обробляти їх ШНМ у фоновому режимі. У результаті після певного часу обробки 

буде отримано транскрибований текст відео та звуку; 

– побудувати апаратне забезпечення, яке буде функціонувати через камеру і 

обробляти отримані вхідні кадри за допомогою OpenCV, після чого необхідно 

обробити ці кадри за допомогою ШНМ або передати їх по мережі в іншу систему. 

В обох випадках для реалізації апаратно-програмної частини необхідно 

застосовувати так звану систему обміну повідомленнями (англ. message passing). 

Повідомлення в цих системах – це виклики функцій, сигналів та пакетів даних. 

Передача повідомлень за допомогою цих систем використовується повсюдно в 

сучасному комп'ютерному програмному забезпеченні, бо є як і способом 

взаємодії об'єктів, які складають програму, так і як засіб взаємодії об'єктів в 

системі, що працюють на різних комп'ютерах. 

Робота системи обміну повідомленнями показана на рисунку 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – схема роботи системи обміну повідомлень 
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Обмін повідомлень – це парадигма або концепт в програмуванні, яки1 

зазвичай застосовується для багатопроцесорних, розповсюджених або одночасних 

програм. Використовуючи передачу повідомлень, один процес може спілкуватися 

з одним або декількома іншими процесами, як правило, використовуючи брокер 

повідомлень. Щоразу, коли певний процес має спілкуватися з іншим процесом, то 

він повинен спочатку надіслати свій запит брокеру повідомлень. Брокер 

повідомлень отримує запит, а потім обробляє його та надсилає повідомлення 

потрібним процесам. 

Основна мета брокера – приймати вхідні повідомлення з програм та 

виконувати певні дії над ними. Брокери повідомлень можуть роз'єднати кінцеві 

точки, відповідати конкретним нефункціональним вимогам та полегшити 

повторне використання посередницьких функцій. Наприклад, брокер повідомлень 

може використовуватися для управління чергою навантаження або чергою 

повідомлень для декількох приймачів, забезпечуючи надійне зберігання, 

гарантовану доставку повідомлень і управління транзакціями. 

Якщо на брокер одночасно приходить декілька повідомлень, то формується 

черга. Черги знаходяться в пам’яті брокера, тому робота асинхронної системи в 

такому випадку буде відбуватися швидше, ніж подібна реалізація в базі даних. 

Виділена черга повідомлень також має забезпечувати функції, такі як управління 

потоком даних і вибір алгоритму маршрутизації. В залежності від розміру 

повідомлення, потрібно також використовувати компонент передачі повідомлень 

окремо від бази даних для того, щоб уникнути «замикання» бази, коли один 

компонент системи створює значне навантаження на базу даних, блокуючи таким 

чином інші операції. 

Все це необхідне для створення «масштабованості», тобто для системи, яка 

може збільшувати свою загальну пропускну спроможність відповідно до 

підвищеного навантаження Також під масштабованістю розуміється можливість 

встановлення додаткових ресурсів без структурних змін центрального вузла 

системи.  
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Масштабованість можна описати як співвідношення  приросту потужності 

системи до приросту ресурсів, які використовуються. Чим ближче це к 

співвідношення  до одиниці, тим краще. 

У системах з поганою масштабованістю додавання ресурсів призведе лише 

до незначного підвищення продуктивності, а з деякого «порогового» моменту 

додавання ресурсів не дасть ніякого позитивного ефекту. 

Масштабованість буває двох видів: 

– вертикальне масштабування – це збільшення продуктивності кожного 

компонента системи з метою підвищення загальної продуктивності. 

Масштабованість в цьому випадку означає можливість замінювати в існуючій 

системі компоненти на більш потужні і швидкі в міру зростання потреб. Це 

найпростіший спосіб масштабування, так як не вимагає ніяких змін в прикладних 

програмах; 

– горизонтальне масштабування – розбиття системи на більш дрібні 

структурні компоненти та рознесення їх на окремі фізичні машини  або 

збільшення кількості серверів, які паралельно виконують одну і ту ж функцію. 

Масштабованість в цьому випадку – це можливість додавати до системи нові 

вузли, сервери, процесори для збільшення загальної продуктивності. Цей спосіб 

масштабування може вимагати внесення змін до програми.  

При необхідності брокер повідомлень також надсилає відповідь на процес, 

який створив повідомлення. Наприклад, процес A, основний, робить запит на 

якусь функцію. Для цього процес A має створити повідомлення і надіслати його 

брокеру повідомлень. Цей брокер бере це повідомлення, аналізує його і надсилає 

дані всім необхідним процесам. Всі ці процеси після отримання повідомлення 

асинхронно надсилають відповідь назад брокеру, який повертає результат 

процесу A (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – результат роботи брокера повідомлень 

Брокери повідомлень також займаються вирішенням таких завдань: 

  – перетворення повідомлення в альтернативне подання (так звана 

серіалізація); 

– агрегація повідомлень. Для цього брокер розділяє повідомлення на 

декілька повідомлень та надсилає їх до місця призначення, а потім, 

перекомпонувавши відповіді від процесів в одне повідомлення, повертає 

результат; 

– взаємодія із зовнішнім сховищем (базою даних) для того, щоб доповнити 

повідомлення або зберегти його; 

– завантаження веб-служб для отримання даних; 

– реакція на події та помилки; 

–.забезпечення маршрутизації вмісту та теми повідомлення, 

використовуючи шаблон «публікації» та «підписки». 

Прикладом брокера повідомлень є «RabbitMQ». Цей брокер з відкритим 

серцевинним кодом містить сервер черг, який можна використовувати для того, 

що дозволити різним програмам обмінюватися даними за допомогою загального 
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протоколу або для простого виконання завдань з черги для обробки 

розподіленими «працівниками». 

Для повідомлень RabbitMQ використовує AMQP-протокол (англ. Advanced 

Message Queuing Protocol), функціонування якого схоже на відправку електронних 

листів.  

Наприклад, AMQP, як і електронна пошта, зберігає повідомлення для 

споживачів, але напрямок цих повідомлень спрямовуються на основі так званих 

тегів, які є набагато гнучкішими, а не електронних адрес.  

Також повідомлення в RabbitMQ не мають встановленої структури і навіть 

можуть безпосередньо зберігати бінарні дані. AMQP ховає інформацію про 

відправника і отримувача від одне одного, тобто концепції присутності відсутня. 

В результаті маємо гнучку інфраструктура, яка заохочує всебічний розвиток 

додатку. 

Повідомлення AMQP можуть мати зв’язок один до багатьох (режим 

широкомовної передачі), можуть мати вибірковий зв’язок, а також зв’язок один на 

один. 

Зазвичай для додатків, які використовують мережу, то мають на увазі 

клієнт-серверні або серверні програми.  

Незалежно від того, чи це веб-браузер, чи веб-сервер, чи додаток з сервером 

MySQL, утворюється запит, який та чи інша система оброблює. Можна уявити це 

як «завантажувальну» модель, де джерелом для завантаженої інформації є сервер. 

Але брокери повідомлень, такі як RabbitMQ, не використовують дану 

модель, оскільки є «сервісами доставки». Наприклад, якийсь додаток може 

надсилати та отримувати пакети. Сервер із необхідними даними також може 

надсилати та отримувати дані. Роль RabbitMQ відіграє як маршрутизатор між цим 

додатком та сервером, з яким він спілкується. Тобто єдине що повинен зробити 

додаток, коли з’єднується з RabbitMQ, визначити чи відбувається відправлення чи 

отримання. А у випадку протоколу AMQP – чи є додаток виробником чи 

споживачем. 
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Виробник створює повідомлення і надсилає до сервера-брокера (RabbitMQ). 

Але повідомлення у RabbitMQ має бути не просто набором даних. Тут 

повідомлення складається з двох частин. Перша – корисний вантаж (дані), друга – 

мітка. 

Корисний вантаж – це просто дані, які необхідно переслати. Воно може 

бути будь-чим, наприклад, списком JSON, «wav» файлом або зображенням. 

Мітка несе в собі багато корисної інформації. Вона описує завантаження і 

інформацію для того, щоб RabbitMQ міг визначити для якого процесу призначена 

копія повідомлення. 

На відміну, наприклад, від TCP, де потрібно вказати конкретного 

відправника та конкретного одержувача, AMQP лише описує повідомлення з 

міткою (ім'я для обміну та необов'язковий тег теми) та залишає його для 

RabbitMQ, який надсилає повідомлення потрібним процесам на основі цієї мітки. 

Зв’язок у AMQP є одностороннім, при чому, як, наприклад, UPD, перевірка 

на успішність надсилання не відбувається.  

Приклад повного циклу для проходження повідомлення в RabbitMQ 

зображений на рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – проходження повідомлення від виробника до споживача у 

RabbitMQ 
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Споживачі просто приєднуються до брокера та «підписуються» на чергу. Це 

можна уявити як персональну поштову скриньку для споживача. Щоразу, коли 

повідомлення надходить у певну «поштову скриньку», RabbitMQ надсилає його 

одному з підписаних/слухаючих споживачів.  

На той момент, коли споживач отримує повідомлення, він тепер має лише 

одну частину – корисний вантаж. Мітки, приєднані до повідомлення, не 

передаються разом із корисним навантаженням під час маршрутизації 

повідомлення. RabbitMQ навіть не інформує хто є виробником, а хто – споживач. 

Це було б як забрати пошту з порожніми конвертами. Єдине з чого можна 

дізнатися чи належить повідомлення тому чи іншому процесу – внутрішня 

інформація повідомлення. Аналогічно, якщо потрібно визначити хто є 

виробником AMQP повідомлення, то сам виробник має надати цю інформацію як 

частину корисного вантажу. 

Додаток може бути одночасно і виробником, коли йому необхідно 

відправити повідомлення до іншого додатка, і споживачем, коли йому потрібно 

отримати повідомлення, створене іншим процесом або додатком. Але перед тим, 

як це зробити, необхідно встановити канал. 

Перед тим як відправити або приймати повідомлення необхідно з’єднатися з 

RabbitMQ. Підключившись, створюється TCP-зв’язок між додатком та брокером. 

Як тільки TCP-з'єднання відкриється (і була пройдена автентифікація), додаток 

створює канал AMQP. 

Цей канал – це віртуальне з'єднання всередині «справжнього» TCP-

з'єднання. Саме через канал надаються команди для AMQP. Кожен канал має 

присвоєний йому унікальний ідентифікатор (бібліотеки для AMQP мають 

обробляти та запам’ятовувати цей ідентифікатор). 

Всі дії повідомлень, будь то підписка на чергу або отримання повідомлення, 

відбуваються через канал. Основна причина в використанні цих каналів замість 

прямого підключення через TCP полягає в тому, що налаштовування і видалення 

сесії TCP є об’ємною задачею для операційної системи комп’ютера. Скажімо, 

додаток споживає повідомлення з черги і збільшує або зменшує витрати на потік 
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(тред), у якому він знаходиться. Якщо використовувати тільки TCP-з'єднання, то 

кожен потік потребував би власного з'єднання з RabbitMQ, що може означати 

сотні з'єднань в секунду під час великих навантажень. Це не тільки масова трата 

TCP-з'єднань, але операційна система обмежена певною кількістю доступних 

з’єднань за секунду. Це швидко приведе до сповільнення роботи.  

Саме тому бажано використовувати лише одне TCP-з’єднання для всіх 

потоків, щоб зберегти швидкість роботи, а також забезпечити конфіденційність  

кожного потоку за допомогою каналів.  

Разом з новим потоком, створюється канал на наявному з'єднанні, та 

отримується власний шлях приватного спілкування до RabbitMQ без додаткового 

навантаження на стек TCP операційної системи. 

На рисунку 3.4 зображено уявлення AMQP з каналами. 

 

Рисунок 3.4 – з’єднання AMQP та канали 

У такому випадку можна створити та закривати канали сотню та тисячі 

разів на секунду без значного навантаження на операційну систему. Також немає 

обмежень в кількості каналів AMQP у порівнянні з TCP-з’єднанням. Канали 

можна також уявити як пачку оптоволоконного кабелю. 

Кожне волокно в кабелі може передавати (як і канал) дані. Але кабель має 

багато волоконних ниток, що дозволяє всім з'єднаним ниткам передавати і 

приймати дані одночасно через кілька ланцюгів. TCP-зв’язок у такому випадку є 

як цей кабель, а канал AMQP – це окремий стандарт волокна.  
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Наприклад, необхідно створити систему для слідкування за паркуванням 

автомобілів на автостоянці за допомогою RabbitMQ. Сервіс цієї системи має 

виконувати два завдання: 

– зберегти ідентифікаційний номер картки користувача та пов’язане з ним 

місце для паркування автомобіля; 

– надавати місце для паркування для будь-якого конкретного квитка. 

Для першого завдання ця система є споживачем. Вона підписується до 

черги RabbitMQ і чекає на повідомлення для отримання ідентифікаційного і місця 

для паркування.  

Для другого завдання система одночасно і споживач і виробник. Їй потрібно 

отримувати повідомлення, які вказують їй конкретний ідентифікаційний номер 

квитка, а потім вона повинна опублікувати відповідь з відповідним номером місця 

для паркування. 

Для остаточного вирішення другого завдання сервіс повинен, після 

з’єднання з брокером RabbitMQ, створити декілька каналів: 

 «chan_recv» для приймаючого потоку;  

 «chan_sendX» (X – номер потоку) для кожної потоку відповіді.  

Використовуючи «chan_recv», встановлюється підписка на чергу, яка 

отримує повідомлення, що містять запити «отримання номеру». 

Після того як повідомлення про отримання ідентифікаційного номеру було 

отримано через «chan_recv», відбувається пошук ідентифікатор квитка, який 

міститься в повідомленні. Як тільки назначене місце для паркування було 

знайдено, система створює потік для того, що надіслати відповідь (дозволяючи 

початковому потоку продовжувати отримувати нові запити). Після цього новий 

потік для відповідей створює повідомлення, яке містить номер місця для 

паркування. Остаточно, новий потік робить мітку для повідомлення відповіді і 

надсилає його до RabbitMQ, використовуючи свій chan_sendX канал.  

Якщо система має лише один канал, то не було б можливо поділитися TCP-

з'єднанням з новими потоками для відповідей. Для вирішення цього є два 

варіанти. Або використовувати одне з’єднання і один потік (тобто система не 
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змогла б обробити нові запити, поки не надіслала відповідь на поточний), або 

створити нове TCP-з’єднання, витрачаючи TCP ресурси. З декількома каналами 

багато потоків можуть спільно використовувати одне і те ж з'єднання одночасно, 

тобто відповідь на запити не забороняє системі використовувати нові запити, і не 

витрачається TCP-з'єднання для кожного потоку. Деякі завдання можуть 

працювати і за допомогою одного каналу, але з AMQP є можливість 

використовувати стільки каналів, скільки потрібно певній системі, без значних 

витрат на декілька підключень TCP. 

Важливо пам’ятати що поняття про споживачів та виробників відображають 

ідеї надсилання та отримання, а не клієнта та сервера. Повідомлення в цілому і 

AMQP зокрема можна розглядати як покращений транспортний рівень. За 

допомогою каналів можна створити стільки паралельних транспортних шарів, 

скільки потрібно певній системі, не обмежуючись обмеженнями TCP-з'єднання. 

Розуміючи ці поняття, можна представити RabbitMQ як маршрутизатор для 

програмного забезпечення. 

Для використання ШНМ на сервері для транскрибації відеоматеріалів 

залишилося розгорнути будь-який сервер, встановити брокер, завантажити 

навчену ШНМ і запрограмувати систему, яка б аналізувала за допомогою OpenCV  

отримані кадри та записувала отриману інформацію 

  

3.1.1 Транскрибація відео 

Оскільки тренування ефективної ШНМ для обробки відео займе дуже 

велику кількість часу, то можна скористатися вже готовими рішенням.  

Що стосується виявлення об'єктів на ШНМ глибинного навчання, то 

існують три основні детектори об'єктів: 

– R-CNN – регіональна згорткова нейронна мережа (англ. regional 

convolutional neural network) і її варіанти «Fast R-CNN», «Faster R-CNN»; 

– SSD – детектор одиночного «пострілу» (англ. single shot detector); 

– YOLO (англ. you only look once – дивишся лише один раз). 
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R-CNN – це одними з перших детекторів об'єктів на основі глибинного 

навчання, який є двоступеневим детектором. 

Проблема методу R-CNN є те, що він дуже повільний, а також те, шо він не 

є повноцінним детекторів об’єктів від початку до кінця (тобто визначав лише 

деякі частини об’єктів). Тому у 2015 році було випущено «Fast R-CNN».  

Алгоритм «Fast R-CNN» був значно покращений ніж оригінал R-CNN, а 

саме було підвищено точність та був скорочений час, необхідний для виконання 

переходу вперед. Тим не менш, ця модель досі основувалася на алгоритмі 

пропозиції зовнішньої області. Це було до тих пір, доки не була випущена «Faster 

R-CNN», де R-CNN остаточно стала повноцінним детектором повних образів на 

основі глибинного навчання, позбувшись вимоги вибіркового пошуку і 

основуючись на мережа пропозицій регіону (англ. Region Proposal Network, RPN).  

R-CNN є повністю згортковою і може визначити обмежувальні рамки об'єктів та 

«об'єктивність» з балами (тобто оцінка, яка визначає, наскільки ймовірно, що 

область зображення може містити зображення). 

Результати RPN передаються на компонент R-CNN для остаточної 

класифікації та позначання. І хоча R-CNN є дуже точними, найбільша проблемна 

частина всієї лінійки R-CNN була їх швидкість. Вони дуже повільні, видаючи 

близько 5 FPS на графічних процесорах. Для прискорення алгоритмів 

детектування об’єктів, які основані на глибинному навчанні, застосовуються SSD 

та YOLO. Вони використовують стратегію одноступеневого детектора. Ці 

алгоритми розглядають виявлення об'єктів як проблему регресії, беручи задане 

вхідне зображення і одночасно вивчаючи координати обмежувального поля та 

відповідні ймовірності міток класів. 

Загалом, одноступеневі детектори є менш точними, але більш швидкими. 

YOLO є прекрасним прикладом одноступеневого детектора. Вперше 

продемонстрованому в 2015 році в доповіді «You Only Look Once: Unified, Real-

Time Object Detection», докладно описує детектор об'єктів, здатний детектувати 

об'єкти в режимі реального часу, отримуючи 45 FPS на GPU. А мала та спрощена 

версія цієї моделі, яка зветься «Fast YOLO», досягає 155 FPS на GPU. 
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YOLO має багато різних версій, таких як «YOLO9000: Better, Faster, 

Stronger» (тобто YOLOv2), яка здатна визначати більше 9000 об’єктів. Таке 

велике число об’єктів для детектування було досягнене завдяки поєднанню 

навчання для визначення об’єктів та їх класифікація. Використовуючи це 

поєднане навчання, автори навчили YOLO9000 одночасно на датасеті 

класифікацій зображення «ImageNet» і датасеті визначення об’єктів «COCO». У 

результаті було отримано модель, яка може передбачити появу певних класів 

об'єктів, які не мають мітки. 

YOLO модель має декілька переваг над системами, які основані на 

класифікації. Вона дивиться на все зображення в тестовий час, тому його 

визначення виявляються глобальним контекстом на зображенні. Ця модель також 

використовує єдину мережеву оцінку на відміну від R-CNN, яка вимагає тисячі дл 

одного зображення. Це робить YOLO тисячі разів швидшою за R-CNN і в сотні 

разів швидшою за Fast R-CNN. 

Об’єднавши OpenCV з YOLO, навченій на датасеті COCO, можна добитися 

швидкого виявлення об’єктів на зображені або відео (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – застосування OpenCV з YOLO 
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Датасет COCO містить 80 міток, включаючи, але не обмежуючись: 

 люди; 

 велосипеди; 

 автомобілі та вантажівки; 

 літаки; 

 дорожні знаки «стоп» і пожежні гідранти; 

 тварини тощо. 

OpenCV в розробленій системі буде отримувати кадри в завантаженого 

відео, після цього ШНМ YOLO буде визначати об’єкти на отриманому зображені 

і аналізувати їх кількість і поточний фрейм відео, за яким можна виставити час та 

тайм коди. 

З будь-якого інтерфейсу (веб-браузер, консоль тощо) в розробленій системі 

необхідно завантажити відео. Після завантаження на сервер у даному відеозаписі 

потрібно розділити відео та звук. Для цього необхідно скористатися FFmpeg – 

комплексом вільних комп'ютерних програм та програмних бібліотек для 

маніпуляцій з цифровими відео та аудіо матеріалами. Цю утиліту необхідно 

попередньо встановити як і брокер або базу даних. Виконання цієї утиліти за 

допомогою мови програмування Python зображено на рисунку 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – розділення звуку від відео 

Буде отримано два файли – відео та звук. Після цього необхідно запустити 

«робітників» для брокера RabbitMQ. Для мови програмування Python для цього 

використовується бібліотека «celery», яка призначена для асинхронних завдань, 

використовуючи брокер повідомлень. 

«Робітники» брокера будуть очікувати певної умови. В розробленій системі 

цією умовою є завантаження нового файлу. Отримавши цей файл і розділивши 

його, утворюється черга для виконання транскрибації відео у фоновому режимі 

(рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – статус отриманих повідомлень та роботи «робітників» брокера 

RabbitMQ 

ШНМ YOLO буде аналізувати відео до тих під, коди не буде отримано 

останній фрейм відеозапису. Протягом аналізу, мережа визначає об’єкти і виділяє 

їх, при чому вписуючи ймовірність того, що об’єкт належить до того чи іншого 

класу. У розробленій системі мережа налаштована так, щоб підтвердити клас 

об’єкту тільки тоді, коли його ймовірність буде вищою за 0.5. Після чого записує 

в відповідну комірку бази даних транскрибовану інформацію. 

Ця інформація оновлюється циклічно, що дає швидкий зворотній відгук, але 

сильно навантажує базу даних, оскільки з’єднання з БД постійно створюються та 

закриваються. Для уникнення цього можна вертати та зберігати транскрибовану 

інформацію лише після досягнення останнього фрейму відео. 

Результат транскрибації відео за допомогою YOLO та OpenCV Зображений 

на рисунку 3.8, де позначено номер фрейму, час відео, а також знайдені об’єкти. 

 

Рисунок 3.8 – отримана транскрибована інформація про завантажене відео 
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3.1.2 Транскрибація звуку 

Звук у відео має оброблятися окремо, оскільки аналіз звук вимагає іншої 

навченої ШНМ. Як вже було вказано на рисунку 3.6, звук був відділений від 

відео. Далі необхідно виконати аналогічні дії, що і для транскрибації відео, але 

застосовуючи іншу мережу. 

Більшість сучасних систем для розпізнавання мови застосовують так звану 

приховану Марковську модель (ПММ) – це модель, у якій система, яка 

моделюється, розглядається як Марковський процес із прихованими станами. 

ПММ може бути представленою як найпростіша динамічна Баєсова мережа. 

Ця модель працює на припущенні, що мовленнєвий сигнал, коли його 

переглядають на досить короткому часовому проміжку, який може бути розумно 

апроксимований як стаціонарний процес, тобто процес, в якому статистичні 

властивості з часом не змінюються. 

У типовій ПММ, фрагмент запису мови розділений на фрагменти по десять 

мілісекунд. Спектр потужності кожного фрагмента, який по суті є графіком 

потужності сигналу як функції частоти, відображається як вектор реальних чисел. 

Розмір цього вектора зазвичай невеликий і дорівнює 10, хоча більш точні системи 

можуть мати розмір 32 і більше. Кінцевий результат ПММ – це послідовність цих 

векторів. 

Для розшифрування мови в текст необхідно, щоб ці групи векторів 

збігалися з однією або декількома фонемами – основними одиницями мови. Такі 

розрахунки вимагають навчання ШНМ, оскільки звук фонеми різниться від 

одного джерела звуку до іншого джерела звуку. Також проблем додає те, що 

голос змінюється від одного запису до іншого навіть у одного й того ж самого 

диктора. Потім застосовується спеціальний алгоритм для визначення найбільш 

вірогідного слова (або слів), яке виробляє задану послідовність фонем. Як не 

дивно, цей процес вимагає багато обчислювальних ресурсів.  

У багатьох сучасних системах розпізнавання мови, нейронні мережі 

використовуються для спрощення записаного фрагменту мовлення, 
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використовуючи методи перетворення ознак та зменшення розмірності перед тим, 

як використати розпізнавання ПММ. Детектори голосової активності також 

використовуються для зменшення звукового сигналу лише до частин, які можуть 

містити мову. Це заважає детектору витрачати час на аналіз непотрібних частин 

сигналу. 

Для розробленої системи, використовуючи мову Python можна 

застосовувати бібліотеку «SpeechRecognition», яка використовує «Google Web 

Speech API». Замість того, щоб створювати сценарії для доступу до мікрофонів та 

обробляти аудіофайли з нуля, «SpeechRecognition» робить роботу зі звуком 

простою. 

Також ця бібліотека дозволяє використовувати тайм-коди для звуку, що є 

важливою частиною транскрибації. Але це вимагає створення акаунту для 

«Google Cloud Platform», інакше тайм-коди будуть не доступними. 

 

Результат отримання тексту зі звуку зображено на рисунку 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – перетворення запису мови в текст 
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3.2 Застосування камери з мікроконтролером для аналізу потокового 

відео 

Оскільки, як вже було зазначено, для досягнення максимальної швидкості 

обробки ШНМ необхідно розташувати її якомога «ближче» до апаратного 

забезпечення, тобто встановити розроблену програмну систему в одноплатний 

комп’ютер (англ, single-board computer), наприклад в «nanopi neo air». Ця система 

буде здатна не тільки працювати як транскрибатор відео та звуку в реальному 

часі, а може функціонувати як клієнт-серверна платформа, будучи таким собі 

«міні-сервером». 

Перед тим, як створити реалізацію аналізатора відео в реальному часі за 

допомогою OpenCV, потрібно визначити що в цій системі робить клієнтська 

частина, а що сервер: 

– клієнтська частина відповідає за отримання фреймів від камери за 

допомогою OpenCV і за відправку отриманих зображень на сервер; 

– сервер отримує фрейми від усіх клієнтів. 

Наприклад, система, яка захоплює фрейми через веб-камеру і потім 

відправляє їх в інше місце, може вважатися сервером, бо ця система, безперечно, 

обслуговує фрейми. Так само система, яка приймає вхідні дані, цілком може бути 

клієнтом. При чому припускається: 

– існує принаймні одна (і, ймовірно, ще багато) система, відповідальна за 

захоплення фреймів; 

– існує лише єдина система, яка використовується для фактичного 

отримання та обробки цих кадрів. 

Відносини клієнта та сервера зображені на рисунку 3.10 
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Рисунок 3.10 – клієнт-серверні відносини для потокового відео за допомогою 

OpenCV 

Використовуючи для цієї задачі одноплатний комп’ютер, можна отримати 

значні переваги, у порівняні з звичайними IP-камерами. Оскільки одноплатний 

комп’ютер містить влаштовану пам’ять, це дозволяє використовувати його не 

тільки як камеру для трансляцій, а й перемкнути його в «режим сервера», де 

отримане відео буде зберігатися та оброблятися ШНМ в ньому ж. 

У випадку, коли ця система працює в «режимі трансляції», то їй необхідно 

за допомогою брокера повідомлень ZeroMQ встановити трансляцію з сервером, 

який буде обробляти отримане відео і виводити його «транскрибовану» версію. 

А в режимі «сервера», цей одноплатний комп’ютер повинен зберігати лише 

аналізувати потокове відео за допомогою ШНМ і записувати результат в файл або 

базу даних. Брокер в такому випадку непотрібний.  

Nanopi neo air може використовувати операційні системи 

FriendlyCore/FriendlyDesktop, які вже в версії після 201905 містить OpenCV. 

Для тестування функціонування камери необхідно виконати наступні 

команди, які показані на рисунку 3.11 
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Рисунок 3.11 – установлення тестових скриптів на Nanopi neo air для OpenCV  

Після чого необхідно ввести наступні команди (рисунок 3.12): 

 

Рисунок 3.12 – команди для перевірки не те, чи OpenCV працює 

Далі необхідно встановити програмне забезпечення майже таке ж, що й для 

северної версії системи. Тобто завантажити YOLO і підключити камеру до Nanopi 

neo air або який-небудь інший комп’ютер. Отримана апаратна частина та 

результат її роботи зображені на рисунку 3.13 

 

Рисунок 3.13 – апаратна реалізація і її робота 
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ВИСНОВКИ 

 

Під час написання магістерської роботи були проаналізовані математичні 

особливості та компоненти штучних та глибинних нейронних мереж, які 

використовуються для машинного навчання. 

Під час дослідження було показана різниця між глибинним навчанням, 

навчання ознак, машинним навчанням. Не заважаючи на те, що вони є 

підпунктами штучного інтелекту, вони можуть мати різну сферу застосування та 

різні реалізації алгоритмів. 

Проаналізовано алгоритми для комп’ютерного зору, та визначено необхідні 

ресурси та апаратні забезпечення, які забезпечують швидке та надійне навчання 

ШНМ. Була створена та розгорнута серверна система для транскрибації відео за 

допомогою ШНМ та комп’ютерного зору. Запропонована система складається з 

веб-серверу, бібліотек для комп’ютерного зору, навченої ШНМ і брокеру 

повідомлень. У якості. Отримана система все ще вимагає більших ресурсів для 

обробки: асинхронне оброблення відео та звуку через брокер повідомлень вимагає 

багато обчислювальної потужності та об’єму оперативної пам’яті. 

Подальші дослідження були сфокусовані на розробці більш ефективної 

системи для обробки відео ШНМ у режимі реального часу. Для цього були 

досліджені  одно та двоступеневі детектори. У результат було виявлено, що хоча 

одноступеневі детектори менш точні, вони працюють набагато швидше, а тому 

можуть бути застосованими для систем в режимі реального часу. 

Також було досліджено, що найбільш ефективними є алгоритми та системи, 

які розташовані якомога ближче до розробленої системи як і в програмному, так і 

в апаратному розумінні. Тому замість того, щоб використовувати IP-камери або 

мультимедійні фреймворки, була створена апаратна система, яка складається з 

простої веб-камери і одноплатного комп’ютера «nanopi neo air» для зйомки 

вхідних кадрів за допомогою комп’ютерного зору, а потім передачі їх на більш 

потужну ЕОМ для додаткової обробки з використанням розподіленої системної 

концепції під назвою передача повідомлень. 


