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ВСТУП 

Бурхливе зростання інформатизації суспільства, зростання доступності 

персональних комп'ютерів, збільшення обсягів грошових операцій з використанням 

ПК, розвиток інформаційних комунікацій типу Internet істотно підвищили вимоги до 

рівня достовірності та захищеності інформації кожного учасника інформаційного 

співтовариства. 

Інформаційне співтовариство адекватно відповідає подібним запитам, 

розробляючи все більш складні, надійні та ефективні засоби захисту. 

Актуальність розробки біометричних систем безпеки полягає в тому, що вони 

дозволять істотно зменшити вплив людського фактора на захисні механізми. Подібні 

системи повинні самостійно дізнаватися свого користувача і підкорятися тільки 

йому. 

Рішення проблеми розробки подібних систем класичними засобами, 

наприклад, статистичною обробкою даних, може виявитися безперспективним у 

зв'язку з тим, що в питаннях біометричної ідентифікації часто доводиться 

використовувати безліч поганих даних. У цьому плані перспективним виявляється 

використання штучних нейронних мереж. 

В останні десятиліття в світі активно розвивається нова прикладна область 

математики, що спеціалізується на штучних нейронних мережах (ІНС). Актуальність 

досліджень в цьому напрямку підтверджується масою різних застосувань ІНС. 

Штучні нейронні мережі здатні вирішувати широке коло завдань розпізнавання 

образів, ідентифікації, прогнозування, оптимізації, управління складними об'єктами. 

Метою дипломної роботи є розробка нейромережевої технології та програмного 

продукту, який здійснює біометричну ідентифікацію особистості за допомогою її 

клавіатурного почерку. 



1 АНАЛІЗ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1 Штучні нейронні мережі 

Що таке штучний інтелект? Грубо кажучи, це симуляція людини за допомогою 

комп'ютера. Тест Тьюринга в якомусь сенсі відповідає на це питання. Він полягає в 

тому, що в ході діалогу людина повинна вирішити хто перед ним людина або 

машина. У наш час тест Тьюринга вважається не зовсім правильним і 

використовуються інші методи тестування штучного інтелекту. Для більшого 

розуміння чому цей тест не зовсім вірний його можна просто перевернути. Як 

комп'ютер дізнається, що перед ним людина? Задасть питання скільки буде 754 534 * 

32 і запустить таймер. Тому як і ми не можемо вирішити рівняння досить швидко так 

і машина (поки що) не може повністю симулювати людське спілкування з усіма його 

тонкощами і особливостями. У такому поданні повна симуляція мозку комп'ютером 

здається неможливою. Так що поки ми використовуємо штучний інтелект тільки як 

помічників в конкретній галузі. 

1.2 Коротка історія ІІ 

Історія розвитку штучного інтелекту не надто весела і гладка. Ранні 

експерименти зі створення штучного інтелекту допомогли деяким компаніям 

заощадити чималі суми грошей. Наприклад компанія Digital Equipment Corporation за 

допомогою штучного інтелекту економила по 10 мільйонів доларів в рік. Так само 

розроблялися чатбот, системи з ідентифікації бактерій і багато іншого. Після, 

компанії з розробки штучного інтелекту не змогли виконати всі свої завищені цілі і в 

результаті закрилися, через це для ІІ настали важкі часи і спільнота почала 

поглядати на машинне навчання і нейронні мережі. У 1943 році Уоррен Мак-Каллок 

і Уолтер Пітс ввели термін штучна нейронна мережа. Модель виконує обчислення 

використовуючи біологічні нейрони. І через 63 роки в університетах Торонто і 

Монреаль щосили почали навчати глибокі нейронні мережі, що стало справжньою 

революцією для машинного навчання! 



Перші розробки в області нейромоделювання відносяться до середини XX в. У 

1943 р американські вчені У. Мак-Каллок і У. Піттс запропонували першу модель 

формального нейрона - математичній абстракції від нейрофізіологічних даних 

(модель Мак-Каллока-Питтса) 1. Через кілька років канадський фізіолог Д. Хеббс 

запропонував теорію навчання нейронів [1] [2] [3]. У 1957 році американський 

психолог Ф. Розенблатт вперше реалізував технічну модель процесу сприйняття, що 

отримала назву пер- септрона (перцептрону). 

Однак обмежені можливості одиночного персептрона і побудованих на його 

основі однорівневих мереж були наочно показані в книзі М. Мінскі і С. Пейперта, 

що вийшла в 1969 р.3 Це викликало різке зниження інтересу до тематики штучних 

нейронних мереж в усьому світі. Тільки окремі дослідники (Т. Кохонен, С. Гросберг, 

Дж. Андерсон, І. Фукусіма, В.Л. Ду- нин-Барковський, А.А. Фролов та ін.) 

Продовжували дослідження нейромереж в 70-х рр. 

Лише на початку 1980-х рр. штучні нейронні мережі знову привернули інтерес 

наукової спільноти. Це пов'язано, з одного боку, з появою ряду робіт Дж. Хопфілда 

та інших вчених, в яких були запропоновані ефективні моделі багатошарових 

штучних нейронних мереж, і з іншого - з бурхливим розвитком технології 

виробництва напівпровідникових мікросхем надвеликої ступеня інтеграції. У 

наступні два десятиліття теорія нейронних мереж розвивалася стрімкими темпами і 

перетворилася на високорозвинену галузь знань. 

1.3 Принцип роботи нейронної мережі, її успіхи та слабкі місця 

У спрощеному вигляді принцип роботи нейронної мережі полягає в 

знаходженні залежностей і зміні ваг якщо дія вірне то посилюються ваги, які 

відповідали за дану дію і навпаки. А якщо бути по точніше то принцип полягає в 

зменшенні деякої функції помилки. Метод найшвидшого спуск найчастіше 

застосовується для цієї мети. 



 

Рисунок 1.1 – Структурна схема нейромережі 

Нейромережі так само навчилися писати музику. «Прослухавши» шедеври 

світової класики нейромережа створила свою музику і без доброго розуміння роботи 

машинного навчання відрізнити творіння людей від творіння машини практично 

неможливо. На лекції «Нейронні мережі: maths & magic» включили один із творів 

комп'ютерних обчислень і запропонували прослухати попередньо сказавши що це 

створив великий музикант. Після прослуховування слухачів запитали: «Кого-небудь 

зачепило?» Деяка частина відповіла «Так». Виходить машини можуть творити? 

Відповісти досить складно. Щоб зрозуміти чому, трохи розберемося з принципом 

роботи нейромережі на прикладі кімнати з дуже великою кількістю листочків з 

символами, які ми не розуміємо. У нас є алгоритм як, куди і який листочок 

перекладати або ми самі будуємо цей алгоритм грунтуючись на тому заохочують або 

лають нас за наші дії. І ось на вхід ми отримуємо запит після біжимо перекладати 

листочки на нашу алгоритму і отримуємо на вихід набір складених листочків , При 

цьому самі не розуміємо що означають ці символи на вході і то що отримуємо на 

виході, ми і є нейронна мережа. Повернемося до створення музики. Виходить що 

нейронна мережа не творить твір вона просто хаотично але з певними правилами б'є 

по акордах сама не розуміючи що робить (чимось нагадує сучасний живопис).  

Як можна помітити, машинне навчання дозволяє вирішувати безліч завдань. 



Але як же навчити їх виконувати все це? Секрет криється в машинному навчанні. 

Повернемося до кімнати з листочками і згадаємо що «у нас є алгоритм як, куди і 

який листочок перекладати» при такому розкладі нейросеть вже навчена. Вона знає 

що і куди треба покласти, але так само був і другий варіант «ми самі будуємо цей 

алгоритм грунтуючись на тому заохочують або лають нас за наші дії» саме цей 

варіант формулює так зване навчання нейронної мережі з підкріпленням. Якийсь 

«учитель» заохочує правильні дії нейромережі внаслідок чого вона запам'ятовує і 

намагається знайти залежність в правильних діях або «учитель» лає нейросеть за її 

помилки і вона все більше намагається знайти залежність в правильних діях. Так 

само нейромережі навчають методами: з учителем, без учителя, з частковим 

залученням вчителя. Вибір відбувається в залежності від умов, в яких навчається 

нейронна мережа. 

Використовуючи навчання з учителем ми повинні подати набір даних з 

правильними відповідями або по іншому тренувальний набір даних на вхід після 

чого нейросеть повинна виявити закономірності і відповісти правильно вже на 

тестовий набір даних. Зазвичай (що і логічно) нейросеть частіше помиляється на 

тестовій вибірці це відбувається через «проблеми перенавчання». 

 

 

 



 

Рисунок 1.2 – Структурна схема вибірки 

Коли нейронна мережа занадто багато разів обробляє одні й ті ж дані вона 

пристосовується виключно до цієї вибірці даних внаслідок чого на новій вибірці де 

багато по іншому нейросеть помиляється. 

Використовуючи навчання без учителя ми так само подаємо дані, але ми не 

знаємо правильної відповіді і завдання власне знайти залежність в цих даних. 

Навчання з частковим залученням вчителя найчастіше використовується при 

навчанні нейромереж здатних обробляти звук. Чи не розмічених даних ми можемо 

знайти скільки завгодно, а ось розміткою доведеться зайнятися вручну. 

1.4 Застосування нейронних мереж в створенні технічного завдання 

Кому може знадобитися програмне забезпечення? У наш час кожному 

необхідно причому для абсолютно різних цілей. Найчастіше самим створити ПО 

вони або не можуть, або не хочуть тому вони, звертаються до програмістам. Але як 

пояснити виконавцю що ви хочете? В принципі програміст може скласти технічне 

завдання і умовно розповісти що буде в програмі, але не всім буде до кінця ясно з 



огляду на використання термінів або буде зрозуміло не так. Як щодо того, щоб 

складати ТЗ індивідуально? Складно, довго і не так вже й потрібно при таких 

витратах, але коли необхідно зробити щось складно і довго чому б не покласти це 

завдання на комп'ютер? Нейронна мережа дозволить виконати це завдання. 

Необхідність: Будівельник далекий від програмування та й взагалі далекий від 

комп'ютера. Для нього рядок «Процесор Intel Core i5 4200M 2.5 ГГц і вище» 

абсолютно нічого не скаже і навіщо тоді йому ТЗ взагалі? Давайте навчимо 

нейросеть міняти рядки для кожного індивідуально виходячи з того чим він 

займається. Наприклад візьмемо ту ж рядок з пункту 4.3 «Процесор Intel Core i5 

4200M 2.5 ГГц і вище» будемо міняти її наприклад на коротку назву і середню 

вартість цього процесора на ринку. Так буде більш інформативно для замовника. 

Реалізувати це можна використовуючи метод навчання з учителем. На вхід 

подаем набір тієї інформації, яку може отримати виконавець про умовні замовників. 

Так само додамо ярлики і будемо вішати їх на людей і за кожним ярликом буде 

висіти програма, яка і буде міняти текст. Стандартна задача класифікації є набір 

даних і кілька варіантів відповіді. Припустимо нейросеть визначила, що ступінь 

знання в цій галузі у замовника знаходиться не на високому рівні і вішає на нього 

відповідний ярлик після звертається до програми , яка відповідає за цей ярлик і ось 

текст замінений на відповідний знань замовника. Це не зовсім те, так як робота 

нейромережі зводиться тільки до визначення типу замовника, а текст змінює сама 

програма. 

Як щодо того щоб саму програму відповідає за ярлики замінити на нейросеть 

подібну до тієї що використовується для створення відгуків для сайтів, фільмів і 

взагалі де використовуються відгуки. Навчимо нейронну мережу використовувати 

терміни властиві ярлику замовника взамін на програмним термінам і незабаром 

програма по зразковому опису замовника буде перефразувати і передавати дані 

виконавцю. 

Швидше за все по початку можна буде використовувати зв'язок нейромереж 



тільки для пункту «4.Технічні вимоги до програмного продукту» з огляду на те що 

там в основному знаходиться «проблемна зона». Пункт «8. Календарний план робіт 

»теж можна перенести на нейронну мережу, але про це в пункті 6. 

Пізніше коли технології трохи еволюціонують можна буде перенести всі 

оформлення технічного завдання на плечі нейронної мережі, а точніше на пов'язану 

ланцюг нейромереж. Подібно до нашого мозку окремі складові частини буду 

відповідати за окремі процеси в нашому штучному нейронному організмі. Все це 

дозволить зруйнувати професійний бар'єр спілкування (його ще називають 

комунікативним бар'єром) між замовником і виконавцем. 

Реалізація подібного не дуже складна, особливо перша нейронна мережа. З 

другої доведеться повозитися, але в підсумку і вона принесе свої плоди. Подібне 

використання нейромережі спростить взаємодію між замовником і виконавцем. 

1.5 Застосування нейронних мереж в створенні оптимальних методологій 

розробки ПЗ 

Людина з працею приймає щось нове коли він уже звик. Навіть якщо лопата 

зручніше, простіше, легше людина продовжить використовувати палицю, щоб 

викопати яму. Дуже яскраво це видно між поколіннями. Бабусі маючи можливість 

оплачувати комуналку з дому через інтернет, вважають за краще проїхати пів міста. 

Чому? Тому що по-перше вони люди і як більшість людей не дуже люблять зміни, 

по-друге вони не хочуть вчитися новому вважають це занадто складно для них і 

навіть не намагаються вникати. З методологіями та ж історія. Компанії, особливо 

великі, не дуже охоче будуть міняти методологію, яка і так працює. Але що робити 

якщо обрана методологія не оптимальна або зовсім не підходить для даного 

проекту? Логічно сказати, що потрібно замінити на оптимальну, але яка буде такий і 

що значить оптимальною? Та, яку легко прийме команда, або та, яка прискорить 

розробку? На кого можна покласти таку відповідальну роботу? Подивимося як це 

можуть вирішити нейронні мережі. 

Швидше за все, для подібного одна нейросеть не впоратися і нам знову 



знадобиться ланцюжок зв'язків, кожна з яких буде відповідати за окрему задачу. У 

даній ситуації у нас є набір даних про використання методологій і самих проектів, 

для яких вони застосовувалися. Так само можна додати дані про розробників, але це 

сильно все ускладнить так що відкладемо на час. В наявності набір даних, у яких 

немає «відповіді» означає скористаємося методом без вчителя. Нейронна мережа 

сама знайде взаємозв'язок між часом витраченим на розробку і даними про сам 

проект. Швидше за все точність буде не дуже високою з огляду на людський фактор. 

Знадобиться друга нейросеть, яка буде аналізувати розробників на основі наприклад 

листувань (для чого знадобиться їх згоду) або того як вони вважають за краще 

працювати. І додамо ярлики на кшталт тих, що були в пункті 4 і будемо їх повертати 

в першу нейросеть для обробки. Тут вже доведеться використовувати метод з 

частковим залученням вчителя. Нам доведеться відібрати групу людей і виявити по 

тестах їх характери (ярлики) і подати ці дані на вхід. Тепер необхідно визначити з 

чим нейросеть буде шукати взаємозв'язок. Якщо взяти листування, то це по-перше 

людям не сподобається, тому що використовуються їх особисті дані по друге не 

дасть точного результату. Тоді спробуємо використовувати дані про роботу цих 

людей, але тут проблема в доступності цих даних для нейромережі. Листування 

передати на вхід не складе труднощів, а ось як зібрати і перетворити дані про роботу 

цих людей? Зайдемо з іншого боку. Як «характерів» візьмемо 8 типів ролей 

виявлених доктором Мередіт Белбін. 

Тепер ми маємо конкретні ярлики і характеристики для визначення якої на 

кого вішати. Враховувати людський фактор досить складно з огляду на його 

стохастически, але все ж деякі закономірності простежуються, що і може помітити 

нейросеть. Припустимо випробуваний матиме перший ярлик «Голова», але НС про 

це знати не буде. Характеристики цієї особистості нейронна мережа може брати з 

особової справи цього їй буде достатньо. На основі звітів так само буде формуватися 

то який ярлик буде застосований до цієї особистості. В результаті буде повішений 

ярлик і відправлений першої нейронної мережі для обробки і знаходження 



взаємозв'язків. Все це досить складно, але це відчутно додасть точності при виборі 

нейромережею методологій. Наша ланцюжок навчилася, і може визначити за 

вхідними даними яка методологія буде оптимальною за часом з урахуванням 

особливостей команди розробників. Якщо команда буде постійно використовувати 

нейросеть для вибору методологій, то крок за кроком вона буде навчатися все краще 

і краще тим самим окупаючи себе і підвищуючи свою точність. Виходячи з цього 

нейросеть не кращий вихід з огляду на довгій навченості. Подивимося в чому ще 

нам може машинне навчання. 

Нейронна мережа не зовсім підходить для такого завдання зважаючи на велику 

кількість людських чинників і довгого і дорогого навчання. 

1.6 Тестування програмного забезпечення за допомогою нейронних мереж 

Всі ми люди і нам властиво помилятися. Кевін Митник одного разу сказав: 

«Люди - найслабша ланка в безпеці. Люди, а не технології ». З розвитком технологій 

розробки програмного забезпечення завжди залишаються одні і ті ж проблеми. 

Недоробки, баги, помилки. Все це з'являється через людській ліні, неуважності або 

не знання. Цю проблему вирішує налагодження і тестування. 

1.7 Веб-додаток методом без учителя 

Тестування займає цілих шістдесят відсотків від загального часу це найдовший 

етап розробки програмного забезпечення. Подібне відбувається через складність 

автоматизації даного етапу через відсутність стохастичности в автотестіровщіках і 

складності їх створення. Кращий варіант це ручне тестування, адже ніяка програма 

(на даний момент) не замінить людини повністю. Довго і складно піддається 

реалізації? Знову користуємося допомогою нейронної мережі. Для початку 

необхідно зрозуміти, що значить тестування за допомогою нейромережі. 

Відразу необхідно зрозуміти, що універсального тестера створити не вийде 

доведеться створювати для кожної узагальненої задачі окремо наприклад нейронна 

мережа, яка тестує сайти. Для початку спробуємо розібратися з її принципом роботи 

і чи можливо її використання в даному напрямку. Що подаємо на вхід? Чого 



очікуємо на вихід? Навчальна вибірка буде складатися з перевірених сайтів, на яких 

нейросеть буде навчатися. 

Відпустивши нашого друга у вільне плавання врятли ми отримаємо бажаний 

результат тому обмежимо НС в плані об'єктів які можу бути присутнім на сайті це 

всякі кнопки, бари, чекбокси і дій, які може виконати нейронна мережа. Поки 

нейросеть розважається і запам'ятовує, що відбувається при таких діях, що при 

такому, і шукає залежність ми створюємо самий Багану сайт з усіх, що є і 

налаштовуємо нейросеть подавати на вихід повідомлення, якщо відбувається не 

збігається з її очікуванням. Подавши на вхід даний сайт ми будемо отримувати 

повідомлення про можливі баги тим самим автоматизуємо процес створення 

Acceptance Sheet. 

На скільки буде точний попередній варіант тестування передбачити складно 

так як нейронна мережа може навчиться не вірно і очікувати нелогічного результату. 

Є другий варіант більш довгий, але при цьому більш точний і універсальний. 

Нейросеть просто буде стежити за діями тестувальників тим самим навчаючись 

використовуючи метод з підкріпленням. Вона буде в великому обсязі отримувати 

дані знаходячи зв'язок в них і відтворювати їх. Нейросеть повинна фіксувати не 

тільки дії на сайті, але і в який момент тестувальник запише повідомлення про баг 

для знаходження зв'язку. Тут ми вже отримаємо більш точний варіант автономного 

тестувальника. Але в той же час і там і там присутній людський фактор, який 

описати функцією не найпростіше завдання тому нейромереж складно дається 

людська стохастичность. 

1.8 Тестування програмного забезпечення 

При тестуванні ПО ми так само як і попередньому розділі можемо 

використовувати метод з підкріпленням. Вкрай універсальний метод дозволяє 

навчити нейронну мережу практично чого завгодно. Поставимо нейросеть стежити 

за величезним коллічіством тестерів. Розділимо її функції на функціональне 

тестування і нефункціональне тестування. Нейросеть відповідає за функціональне 



тестування буде грунтуватися на технічному завданні. Для її навчання 

скористаємося набором ТЗ і знайдених програмістами багів в цих програмах. Тут 

теж можна скористатися нейромереж з пункту 5 для додавання ярликів в дані 

подаються на вхід. Таким чином НС зможе оповістити про можливі баги або 

помилка так само постійно саме поліпшуючись згодом і підлаштовуючись під певну 

команду розробників. Для нефункціонального тестування можна використовувати 

звичайні програми так як нейросеть тут буде лише ускладненням. 

Нейронна мережа добре підійде для тестування сайтів, але при цьому на 

навчання доведеться витратити не мало часу. Приблизно те ж саме все обстоит і з 

тестуванням програмного забезпечення, але дещо гірше і важче в реалізації самого 

тестування. 

Підсумувавши, можна сказати, що використання нейромереж для розробки 

програмного забезпечення прискорить процес, але не у всіх випадках. Все вище 

сказане звичайно ж тільки в теорії працює, на практиці все може надати не так 

райдужно, але робота полягає в дослідженні можливості хоча б в теорії прискорити 

розробку програмного забезпечення за допомогою нейронної мережі. Моїм 

підсумковим результатом дослідження є відповідь: та й не тільки в теорії, але при 

індивідуальних підходах і аналізі людини як особистості будуть великі проблеми, які 

на даний момент складно подолати.  

Для повноцінного використання нейромереж як помічників необхідно довгий 

навчання, яке в подальшому окупитися. Найкраще нейросеть підходить для 

створення технічного завдання, а точніше для спрощення взаємодії між виконавцем і 

замовником. Нейросеть руйнує комунікативний бар'єр ніж прискорює і полегшує 

весь процес. Так само варто відзначити можливість використання нейромереж в 

тестуванні теж вкрай корисна. Нейронна мережа може передбачити можливий баг 

ніж прискорить тестування. Це не кардинально прискорить процес, але трохи його 

полегшить. На жаль в підборі методологій нейронні мережі не дуже ефективні. 

Нейронна мережа не може почати розуміти почуття людей тому вибирати 



методологію вона може тільки виходячи зі статистичних даних. 

Нейронні мережі розвиваються семимильними кроками і хто знає як швидко в 

наших будинках з'являться ті самі людиноподібні андроїди, які поліпшать наше 

життя. 

 Об'єктом дослідження в даній роботі був розкрійний цех, який служить 

сполучною ланкою між підготовчим і швейними цехами підприємства. Його основне 

завдання полягає в ритмічному постачанні деталями крою швейних цехів. Для 

вирішення цього завдання необхідно точно & nbsp; спрогнозувати тривалість 

виробничого циклу (ДПЦ) [1].  

Прогнозування (планування) є механізмом управління виробництвом і однією 

з головних функцій, яка регламентує певний порядок, послідовність здійснення 

наміченої на конкретний період програми розвитку підприємства.  

Оскільки прогнозування встановлює конкретні терміни виконання різних 

операцій виробництва, то ДПЦ є одним з найважливіших факторів, який впливає на 

такі дані як дати поставки матеріалів, домовленість з оптовими покупцями, обсяг 

незавершеного виробництва і т.п. У зв'язку з цим, необхідно найбільш точно 

встановити ДПЦ.  

Аналіз опублікованих з даної проблеми робіт показав, що існуючі методи 

розрахунку ДПЦ [2] в умовах невизначеності і динамізму зовнішньої і внутрішньої 

середовища підприємства починають давати збій. Аналітичні моделі розрахунку 

ДПЦ не завжди відповідають фактичним значенням виробничого циклу в реальних 

умовах. На точність розрахунків значний вплив впливає випадкових факторів 

(невихід виконавця на роботу, затримка подачі матеріалів, поломка обладнання і 

т.д.) внаслідок яких фактична ДПЦ виявляється значно більше розрахункової, що 

призводить до простою обладнання і робітників, збільшення запасів незавершеного 

виробництва і, в кінцевому рахунку, збільшує собівартість виробів.  

Отже, необхідне застосування таких систем, які можуть не тільки виконувати 

одного разу запрограмовану послідовність дій над заздалегідь певними даними, але і 



здатні аналізувати знову надходить, знаходити в ній закономірності і враховувати 

вплив випадкових факторів.  

Найкращим чином для вирішення подібних завдань зарекомендували себе 

нейронні мережі - самообучающиеся системи, що імітують діяльність людського 

мозку. Це математичні моделі, а також їх програмні або апаратні реалізації, 

побудовані за принципом організації та функціонування біологічних нейронних 

мереж - мереж нервових клітин живого організму [3].  

Нейронні мережі не програмуються в звичному сенсі цього слова, вони 

навчаються. Можливість навчання - одне з головних переваг нейронних мереж перед 

традиційними алгоритмами. Технічно навчання полягає в знаходженні коефіцієнтів 

зв'язків між нейронами. В процесі навчання нейронна мережа здатна виявляти 

складні залежності між вхідними даними і вихідними, а також виконувати 

узагальнення. Це означає, що, в разі успішного навчання, мережа зможе повернути 

вірний результат на підставі даних, які були відсутні в навчальній вибірці.  

В даній роботі вирішена задача прогнозування ДПЦ з використанням 

нейронної мережі і реалізована за допомогою вітчизняної аналітичної платформи 

«Deductor» (компанія BaseGroup Labs ). 

Перед побудовою нейронної мережі проведено кореляційний аналіз, який 

дозволяє усунути незначні фактори. При порозі значущості 0,05 всі фактори (вхідні 

значення) виявилися значущими і мають позитивні значення, тобто при збільшенні 

вхідних значень буде збільшуватися і ДПЦ.  

На наступному етапі побудована нейронна мережа. Кількість вхідних і 

вихідних нейронів відомо, кожен з вхідних нейронів відповідає одному із системних 

(кількість полотен в настилі, час настилания одного полотна, кількість секційних 

настилів і т.д.) і випадкових факторів (технологічні дефекти на різних ділянках 

обробки, поломка обладнання і т . Д.), що впливають на ДПЦ, нейрон у вихідному 

шарі є прогнозовану & nbsp; величину ДПЦ.  

Невідомим залишається лише число прихованих шарів і число нейронів в 



прихованому шарі (рис. 1,2).  

 

Рисунок 1.3 - Структура нейронної мережі  

Для алгоритму зворотного поширення помилки рекомендується один 

прихований шар, більшу кількість шарів призводить до перенавчання нейронної 

мережі, коли мережа повністю розпізнає приклади з навчальної множини, що 

подаються для навчання, і дає велику помилку при подачі на його входи приклади 

тестової множини.  



 

Рисунок 1.4- Граф нейронної мережі в аналітичній платформі «Deductor» 

Для визначення кількості нейронів в прихованому шарі використовувалася 

теорема Колмогорова, яка служить математичною основою для нейронних мереж і 

полягає в наступному: будь-яка безперервна функція, певна на n-вимірному 

одиничному кубі, може бути представлена у вигляді суми 2n + 1 суперпозиций 

безперервних і монотонних відображень одиничних відрізків. Тобто верхня межа 

числа нейронів в прихованому шарі не повинна бути більше: 2n + 1 (n - кількість 

входів) [3]. 

Навчання нейронної мережі вироблялося методом «з учителем» - це такий 

спосіб постановки експерименту, в ході якого система навчається за допомогою 

прикладів «вхід-еталон». Між входами (факторами, що впливають на ДПЦ) і 

еталонним виходом (ДПЦ) може існувати деяка залежність, але вона не відома. 

Відома тільки кінцева сукупність прецедентів, звана навчальної вибіркою. На основі 

цих даних потрібно відновити залежність, тобто побудувати алгоритм, здатний для 



будь-якого об'єкта видати досить точну відповідь. 

Процедура навчання штучної нейронної мережі зводиться до процедури 

корекції ваг її зв'язків. Метою процедури є корекція ваг - тобто мінімізація функції 

помилки E: 

 

де P - кількість оброблених нейронною мережею прикладів;  

yi - реальний вихід нейронної мережі;  

di - бажаний (ідеальний) вихід нейронної мережі. 

На скільки успішно пройшло навчання нейронної мережі показує діаграма 

розсіювання (рис. 3). На діаграмі розсіювання відображаються вихідні значення для 

кожного із прикладів навчальної вибірки (координати яких по осі Х - це значення 

виходу на навчальній вибірці (еталон), а по осі Y - значення виходу, розраховане 

навченої моделлю на тому ж прикладі). Пряма діагональна лінія являє собою лінію 

ідеальних значень. Чим ближче точка до цієї лінії, тим менше помилка моделі. Дві 

пунктирні лінії позначають верхню і нижню межі довірчого інтервалу. Так як всі 

точки близькі до ідеальних значень, то це дозволяє зробити висновок про хорошу 

якість навчання нейромережі. 

Також аналіз побудованої нейромережі проводився за допомогою способу 

відображення даних у формі «що-якщо», тобто на входи подавалися значення, які не 

використовувалися при навчанні нейронної мережі. Так як відносна помилка 

отриманих значень не перевищила 1%, то це дозволяє зробити висновок про добрі 

результати навчання і можливості застосування даної нейронної мережі при 

прогнозуванні ДПЦ в раскройном виробництві. 



 

Рисунок 1.5 - Діаграма розсіювання 

Нейромережевими технологіями називають комплекс інформаційних 

технологій, заснованих на застосуванні штучних нейронних мереж. Штучні нейронні 

мережі (ШНМ) - це програмно або апаратно-реалізовані системи, побудовані за 

принципом організації та функціонування їх біологічного аналога - нервової системи 

людини. 

 За даними нейробіології, нервова система людини і тварин складається з 

окремих клітин - нейронів. Кожна така клітина виконує порівняно прості дії: нейрон 

здатний приймати сигнали від інших клітин і, в свою чергу, передавати сигнал 

іншим клітинам. Вихідний сигнал формується лише в разі особливої комбінації 

вхідних сигналів. Таким чином, нейрон можна уявити як найпростіший 

обчислювальний елемент: він перетворює вхідну інформацію в вихідну. Це 

перетворення відбувається в порівняно короткий термін: час спрацьовування 

нейрона - 2-5 мс. 

 В основі нейромережевих технологій лежить ідея про те, що функціонування 

біологічного нейрона можна промоделювати відносно простими математичними 



моделями, а вся глибина і гнучкість людського мислення і інші найважливіші якості 

нервової системи визначаються не складністю нейронів, а їх великим числом і 

наявністю складної системи зв'язків між ними. У мозку людини їх число досягає 

1010-1012, причому кожен з них пов'язаний з 103-104 іншими нейронами, що 

створює виключно комплексну структуру. Ця структура не є статичною: людина 

знаходиться в процесі постійного навчання, на основі надходить в його мозок 

інформації він набуває досвід і в результаті стає здатний вирішувати нові завдання. 

Накопичення досвіду виражається в зміні характеру і сили зв'язків між нейронами. 

Математичну модель нейрона, а також розроблені на її основі програмні і 

апаратні реалізації називають штучним або формальним нейроном. 

Принципова схема штучного нейрона представлена на рис. 1.6 

 

Рисунок 1.6 - Принципова схема штучного нейрона 

Як видно зі схеми, штучний нейрон може приймати сигнали х1 від декількох 

джерел. Поступаючи в нейрон з різних зв'язків, величинах, -умножается на 

коефіцієнт званий ваговим коефіцієнтом або вагою зв'язку. Таким чином, величина 

надходить в штучний нейрон сигналу залежить як від величини вихідного сигналу, 



так і від вагового коефіцієнта відповідної зв'язку. Отримані значення 

підсумовуються. Вихідний сигнал нейрона у формується як функція від суми творів 

входять сигналів на величини вагових коефіцієнтів. Ця функція / (я) називається 

активаційною функцією нейрона. 

Спочатку в якості активаційної використовувалася порогова функція: 

 

При використанні порогової функції до досягнення певного значення 5 нейрон 

видає нульовий сигнал (знаходиться в стані спокою), а в разі досягнення - 

одиничний сигнал. Тому таку модель нейрона називають бінарної моделлю. В даний 

час використовують і складніші активаційні функції, при яких вихідний сигнал 

нейрона може приймати значення, відмінні від нуля і одиниці. 

Принципово важливою для теорії штучних нейронних мереж є ідея про 

можливість навчання нейрона. Подібно біологічним системам, які він моделює, 

штучний нейрон змінює свої характеристики в результаті спроб досягти кращої 

моделі поведінки. Зміни полягають у коригуванні величин коефіцієнтів і>; що 

входять зв'язків. Тим самим змінюється і величина вихідного сигналу, який буде 

генеруватися при тих же вхідних сигналах. Коригуючи вагові коефіцієнти, нейрон 

накопичує «досвід», пристосовуючи свій вихідний сигнал до вирішення тієї чи іншої 

конкретної задачі. 

Такий принцип навчання можна пояснити на прикладі автоматичного 

розпізнавання тексту, яке виконується переважно з використанням нейромережевих 

технологій. У простій моделі один нейрон відповідає за розпізнавання однієї літери 

алфавіту. Вхідні сигнали являють собою побітову запис зображення розпізнається 

символу, а вихідний сигнал повинен вказувати на те, чи відповідає дане зображення 

розпізнається букві (0 - немає, 1 - так). В процесі навчання вагові коефіцієнти 

зв'язків налаштовуються так, щоб вихідний сигнал найкраще відповідав цим 



правилом. 

В якості ілюстрації розглянемо рис. 1.7. Якщо припустити, що у всіх трьох 

випадках зображений нейрон, який відповідає за розпізнавання літери «а», то в 

перших двох значення активационной функції у має бути близько до одиниці, а в 

третьому - до нуля. 

Необхідні значення активационной функції досягаються шляхом навчання, 

тобто поступової зміни вагових коефіцієнтів входять зв'язків нейрона, що 

відбувається в автоматичному режимі в відповідь на реакцію зовнішнього 

середовища. У наведеному прикладі нейрона багаторазово пред'являються зразки 

букв (зверніть увагу, що зображення однієї і тієї ж букви можуть бути 

неідентичних), при цьому вказується, який вихідний сигнал очікується від нейрона 

(чи є ця літера шуканої чи ні). Після навчання ваги зв'язків фіксуються і нейрон 

здатний проводити подальше розпізнавання самостійно. 

 



Рисунок 1.7 - Схема застосування штучного нейрона для розпізнавання тексту 

У практиці штучних нейронних мереж склалися два основні методи навчання: 

з учителем і без вчителя (навчання з учителем також називають навчанням під 

наглядом). 

При навчанні з учителем передбачається, що крім вхідних сигналів відомі 

також і очікувані вихідні сигнали. Іншими словами, нейрон кожного разу отримує 

інформацію про те, який вихідний сигнал від нього очікують. Наведений вище 

приклад відноситься саме до навчання з учителем. При навчанні без учителя 

очікувані вихідні сигнали невідомі, підбір вагових коефіцієнтів здійснюється на 

основі конкуренції нейронів або кореляції навчальних і вихідних сигналів. 

Серед штучних нейронних мереж, що застосовуються в економіці, 

найбільшого поширення набули І НС, яких навчають з учителем, а серед них - 

багатошарові нейронні мережі типу MLP (Multi-Layered Perceptron - багатошаровий 

персептрон). 

Модель MLP завоювала популярність за рахунок своєї структурної простоти і 

універсальності, що робить її придатною для вирішення широкого кола завдань. У 

цій ІНС нейрони розміщуються послідовними групами, званими шарами. У кожній 

мережі 

MLP є один вхідний шар, один вихідний і один або кілька проміжних шарів, 

званих прихованими. Нейрони в кожному з шарів незалежні один від одного, проте 

кожен з нейронів пов'язаний вихідними зв'язками з кожним нейроном наступного 

шару. Таким чином, кожен з нейронів вихідного і прихованих шарів приймає вхідні 

сигнали від нейронів попереднього шару (рис. 7.4). 



 

Рисунок 1.8 - Схема багатошарової нейронної мережі 

Кількість нейронів у кожному з шарів може бути будь-яким і не залежить від 

кількості нейронів в інших шарах. Число нейронів вхідного шару визначається 

кількістю вхідних факторів завдання, вихідного шару - числом вихідних факторів. 

Кількість прихованих шарів і число нейронів в них може бути різним, зазвичай воно 

підбирається емпіричним шляхом так, щоб мережа навчилася найкращим чином. 

Саме наявність прихованих шарів дозволяє виявляти складні, нелінійні взаємозв'язки 

між вхідними та вихідними факторами. 

Застосування мереж MLP ефективно в тих завданнях, де потрібно знайти 

залежність між вхідними і вихідними факторами, причому алгоритм такої 

залежності сформулювати дуже складно або неможливо, але існує велика кількість 

прикладів, які можуть стати основою навчання. 

Використання багатошарових нейронних мереж можна продемонструвати на 



прикладі задачі оцінки ринкової вартості житлової нерухомості. Очевидно, що ціна 

квартири залежить від багатьох факторів, наприклад загальної та житлової площі, 

кількості кімнат, поверху, територіального розташування будинку, його 

поверховості, стану, характеру споруди (цегельний, блоковий і т.п.), наявності 

комунікацій тощо. Досвідчені ріелтори справляються із завданням оцінки без праці, 

застосовуючи свої знання та інтуїцію, спираючись на відомі їм аналоги і 

використовуючи асоціативне мислення. Всі ці знання і вміння відносяться до числа 

погано формалізуються, частково неусвідомлюваних, тому розробка однозначного 

алгоритму визначення ціни на основі значень факторів, що впливають - вкрай 

складна і майже нездійсненне завдання. 

Разом з тим існує значна кількість прикладів вже оцінених квартир. 

Використовуючи масив відомостей про них, можна спробувати витягти цікаву для 

нас залежність. 

Для цього створюється нейронна мережа, в якій кількість вхідних нейронів 

відповідає кількості вхідних факторів, які, за нашим припущенням, впливають на 

ціну. У вихідному шарі буде всього один нейрон, відповідний вихідному фактору - 

ціною. 

Для навчання необхідний масив навчальних прикладів. Кількість прикладів 

має бути досить великим - за деякими розрахунками, в 10-15 разів більше числа 

нейронів в мережі. Приклади пред'являються ІНС, при цьому ваги зв'язків усередині 

неї поступово змінюються, з тим щоб реальний вихідний сигнал був якомога ближче 

до очікуваного значення вихідного чинника. Один цикл пред'явлення всіх 

навчальних зразків називається епохою. Звичайно потрібно кілька тисяч епох, щоб 

навчити нейронну мережу, але на сучасних комп'ютерах таке навчання займає кілька 

хвилин. 

Частина прикладів не бере участі в навчанні, а виділяється в так зване тестове 

безліч. На кожній епосі робота мережі перевіряється на тестовому безлічі. Таким 

чином тестується здатність ІНС до узагальнення: можливості поширити виявлену 



закономірність до даних, які не беруть участі в навчанні. 

Навчання ІНС закінчується, коли досягнуто задане значення середньої (або 

мінімальної) помилки, коли мережа вичерпала можливості навчання (помилка 

перестала зменшуватися від епохи до епохи) або ж коли пройдено певний число 

епох. Після цього ваги зв'язків фіксуються і мережа може використовуватися в 

робочому режимі. Тепер, якщо в якості вхідних сигналів мережі вказати параметри 

оцінюваної квартири, значення на виході буде представляти її ціну, розраховану на 

основі виявленої закономірності. 

На наведеному прикладі можна побачити головна відмінність ІНС від 

експертних систем. Якщо в експертній системі знання витягуються з досвіду 

фахівців, то штучна нейронна мережа сама накопичує досвід на основі перегляду 

набору аналогічних прикладів і фіксує його у вигляді набору ваг зв'язків. 

Не завжди нейронна мережа досягає хороших результатів навчання і 

узагальнення. Серед можливих причин можна виділити наступні: 

1) невдало обрана архітектура мережі (занадто багато або занадто мало 

нейронів в прихованих шарах); 

2) недостатньо прикладів для навчання; 

3) впливають фактори виділені невдало: в число вхідних параметрів не 

включений один або кілька факторів, в найбільшій мірі впливають на значення 

вихідних показників; 

4) шуканої залежності не існує, навчальні приклади є унікальними, аналогія 

між ними відсутній. 

Наведені причини ранжовані за ступенем зростання складності їх подолання: 

якщо проблему, зазначену в п. 1, легко виправити, змінивши число нейронів, то п. 4 

говорить про неможливість вирішення даного завдання методами нейромереж. 

Серед областей економічної діяльності ІНС набули найбільшого поширення в 

області прогнозування динамічних показників, перш за все курсів цінних паперів і 

валютних курсів. Можливість використання нейромережевих технологій в цій галузі 



базується на тому факті, що курс цінного паперу в певний момент часу залежить від 

показників курсу за попередні дні. 

Навчені за цим принципом мережі довели свою ефективність і в даний час 

широко застосовуються поряд зі статистичними методами прогнозування. З початку 

2000-х рр. модулі нейросетевого прогнозування почали вбудовувати в програмне 

забезпечення для біржової торгівлі в реальному часі. 

Іншими областями застосування ІНС в економіці є: 

 оцінка ризиків; 

 оцінка ймовірності банкрутства; 

 розпізнавання образів (тексту, підпису); 

 завдання класифікації і сегментації економічних об'єктів і ін. 

Нейромережеві технології успішно застосовуються для вирішення цілих класів 

економічних завдань. Разом з тим для багатьох областей вивчення можливостей 

застосування ІНС знаходиться в експериментальній стадії. Нейромережеві технології 

не повинні розглядатися як універсальний засіб вирішення всіх інтелектуальних 

завдань. Їх застосування виправдане в тих областях, в яких існує значна кількість 

однотипних прикладів, що відображають приховані взаємозв'язки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ СИСТЕМ БІОМЕТРИЧНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

2.1 Структури систем біометричної ідентифікації особистості по 

особливості відтворення дій 

Біометричні системи, побудованим на аналізі особливостей відтворення 

голосу, рукописного і клавіатурного почерку, мають багато спільного. Це дозволяє 

використовувати одну узагальнену блок-схему для опису всіх біометричних систем 

цього класу, яка приведена на малюнку 2.1 і відображає основні етапи обробки 

інформації [1]. 

Першим етапом обробки є перетворення неелектричних величин (координат 

кінця пера, звукового тиску, положення рук) в електричні сигнали. Далі ці сигнали 

оцифровуються і вводяться в процесор, який здійснює програмну обробку даних. 

 

Рисунок 2.1 - Узагальнена блок схема біометричних систем ідентифікації 

особистості на основі динамічних характеристик 

 

При програмній обробці виконується масштабування амплітуд вхідних 

сигналів, що приводить їх до деякого еталонного значення. 



Крім цього, здійснюється приведення сигналів до єдиного масштабу часу, 

дроблення сигналів на окремі фрагменти з подальшим зсувом фрагментів сигналу до 

оптимального поєднання з еталонним розташуванням. 

Після приведення до еталонного значення масштабів і зсуву фрагментів 

сигналів здійснюється обчислення вектора функціоналів (вектора параметрів, що 

контролюються ). Як правило, обчислюються лінійні функціонали, 

але немає заборон і на обчислення більш складних нелінійних функціоналів [1]. 

Перераховані вище п'ять перших блоків обробки інформації працюють за 

одними і тими ж алгоритмами, незалежно від режиму роботи самої біометричної 

системи. Саме з цієї причини вони утворюють послідовне з'єднання блоків без 

розгалужень. Режим роботи системи (навчання або аутентифікація) визначає 

сукупність операцій, далі здійснюваних з виміряним вектором параметрів 

. 

У разі якщо біометрична система знаходиться в режимі навчання, вектори 

параметрів надходять в блок правил навчання, який формує біометричний еталон 

особистості. Так як динамічні образи особистості мають істотну мінливістю, для 

формування біометричного еталон потрібно кілька прикладів реалізацій одного і 

того ж образу. У найпростішому випадку біометричний еталон може формуватися у 

вигляді двох векторів: вектора математичних очікувань контрольованих параметрів 

 і вектора дисперсій цих параметрів . 

У режимі аутентифікації вектор контрольованих параметрів, отриманий з 

пред'явленого образу, порівнюється вирішальним правилом з біометричним 

еталоном. Якщо пред'явлений вектор виявляється близький до біометричного 

еталону, приймається позитивне аутентифікаційних рішення. При значних 

відмінностях пред'явленого вектора і його біометричного зразка здійснюється 

відмова в аутентифікації. Якщо протокол аутентифікації не надто жорсткий, то 

користувачеві надаються додаткові періодичні спроби аутентифікації. 



Слід підкреслити, що вид використовуваного системою вирішального правила 

і вид біометричного зразка нерозривно пов'язані. Можна вважати, що при розробці 

системи розробник задається деяким вирішальним правилом і вже воно однозначно 

визначає вид біометричного зразка або біометричних даних особи. Формально 

можна вважати, що можливе існування досить великого числа видів різних 

вирішальним правил, відповідно, повинно існувати безліч різних видом 

біометричних еталонів. Однак це не так і на практиці використовується досить 

обмежене число досить ефективних вирішальних правил і мале число відповідних їм 

біометричних еталонів. 

2.2 Особливості застосування нейромережевих вирішальних правил в 

системах біометричної ідентифікації 

Зазвичай розподіл алгоритму прийняття рішення на саме вирішальне правило і 

біометричний еталон ідентифікованої особистості не викликає особливих труднощів. 

У цьому плані, мабуть, винятком є штучні нейронні мережі. Для штучних нейронних 

мереж такі параметри як число входів нейрона, число нейронів, вид функції 

збудження, число шарів мережі, вид зв'язків в мережі, швидше за все слід розглядати 

як параметри структури вирішального правила. Значення нейровесов і значення 

смещающих коефіцієнтів, отримані для конкретної особистості, слід розглядати як 

параметри деякого біометричного зразка, призначеного для нейросетевого 

вирішального правила з конкретною структурою [1]. 

Ще однією особливістю нейромережевих вирішальних правил є істотний 

перерозподіл обчислювальних ресурсів, що витрачаються на навчання і 

аутентифікацію. Як правило, виявляється, що навчання нейронних мереж вимагає 

істотно більше обчислювальних ресурсів в порівнянні з аутентифікацією (самим 

прийняттям рішення) [3, 4]. Для більшості класичних вирішальних правил 

формування біометричного еталон взагалі є тривіальним завданням, що не вимагає 

особливих ресурсів, і зводиться до обчислення математичних очікувань і дисперсій. 

Для нейросетевого прийняття рішення настройка вагових коефіцієнтів мережі - це 



далеко не просте завдання, яка часом не може бути вирішена в рамках прийнятних 

витрат обчислювальних ресурсів. Автомат, що налаштовує штучну нейронну мережу 

на реальних біометричних даних, часто потрапляє в тупики навчання, що вимагають 

величезних витрат обчислювальних ресурсів для подальшого виходу з них [2]. Для 

того щоб виключити потрапляння налаштовує нейросеть автомата в тупики 

навчання, слід вміти ці тупики відстежувати і обходити їх стороною, економлячи 

тим самим витрачаються на навчання ресурси. 

2.3 Вимірювання близькості образу до біометричного еталону мірою 

Хемминга 

Описана узагальнена блок-схема системи біометричної аутентифікації 

(ідентифікації) багато в чому носить абстрактний характер. Наповнимо цю 

блок-схему конкретним змістом, задавшись одним з найпростіших вирішальних 

правил і міру Хемминга [5]. Будемо вважати, що система ідентифікації здійснює 

вимір вектора , що складається з  істотно корелюється 

біометричних параметрів. Крім того, будемо вважати, що особистість на етапі 

ідентифікації пред'явила  своїх динамічних образів, і відповідно, ми маємо  

реалізацій векторів . 

Проаналізувавши наявні реалізації векторів біометричних параметрів, ми 

можемо знайти характерний для особистості інтервал зміни кожного конкретного 

параметра . Якщо тепер при попаданні параметра  в інтервал 

 привласнювати , а при випадінні  з інтервалу 

 привласнювати , то ми отримаємо вектор Хемминга. Для 

«Свого» цей вектор повинен складатися практично з одних нулів. Для «Чужого», яка 

поставила інші біометричні параметри, вектор Хемминга матиме багато 

розбіжностей (багато одиниць). 

Для розглянутого випадку біометричним еталоном, зафіксованим при 



навчанні, є значення мінімумів і максимумів Реальні показники можуть відрізнятися. 

Тоді абсолютне значення відстані Хеммінга  до біометричного зразка слід 

визначити як загальне число випадінь вимірювань за інтервали допустимих значень 

біометричного зразка. відстань Хеммінга  завжди нейтрально і може змінюватися 

від 0 до  (де  - число контрольованих біометричних параметрів). 

Число прикладів при навчанні біометричної системи може істотно 

варіюватися. Як правило, біометричні системи, що аналізують динамічні образи, 

спираючись на міру Хемминга, здатні задовільно працювати при їх навчанні на 5 ... 7 

прикладах, проте для їх хорошої роботи потрібно близько 20 ... 30 прикладів [1]. При 

цьому, використання більш 50 ... 60 прикладів для навчання системи перестає 

приносити відчутні переваги. 

Слід зазначити, що завдання в біометричний ідеалі інтервалів допустимих 

значень вимірюваних параметрів може здійснюватися різними способами. На малих 

навчальних вибірках доцільно здійснювати пряме обчислення мінімуму і максимуму 

виміряних значень контрольованих параметрів. При обсязі навчальної вибірки в 

п'ять і більше прикладів стає доцільним обчислення математичного очікування 

значень параметрів  і їх дисперсій . А цьому випадку значення 

мінімальної і максимальної меж прийнято обчислювати таким чином: 

, (1.1) 

, (1.2) 

де   число використаних при навчанні прикладів;  задане значення 

ймовірності помилок першого роду (в цих операціях  приймають рівним 0,1); 

 - коефіцієнти Стьюдента, які наведені в таблиці 1.1) [7]. 

 

Таблиця 1.1 - Коефіцієнти Стьюдента 



Число 

прикладів 

Імовірність помилки першого роду - (ймовірність відмови 

справжнього автору в аутентифікації) 

 0,1 0,05 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0,0025 

2 3,07 6,31 10,56 12,5 15,9 21,21 31,82 63,7 127,3 

3 1,88 2,92 3,89 4,3 4,85 5,64 6,97 9,92 14,1 

4 1,63 2,35 2,95 3,18 3,48 3,82 4,54 5,84 7,54 

5 1,53 2,13 2,60 2,78 2,99 3,25 3,75 4,6 5,6 

6 1,47 2,01 2,44 2,57 2,75 3,01 3,37 4,03 4,77 

7 1,43 1,94 2,31 2,45 2,61 2,83 3,14 3,71 3,32 

8 1,41 1,89 2,24 2,36 2,51 2,72 3 3,5 4,03 

9 1,39 1,86 2,19 2,37 2,45 2,63 2,9 3,36 3,83 

10 1,38 1,83 2,15 2,26 2,4 2,57 2,82 3,25 3,69 

12 1,36 1,8 2,09 2,16 2,33 2,49 2,72 3,11 3,49 

14 1,35 1,77 2,06 2,14 2,28 2,43 2,65 3,01 3,37 

21 1,33 1,73 1,99 2,09 2,19 2,33 2,53 2,85 3,15 

41 1,3 1,68 1,93 2,02 2,12 2,25 2,42 2,7 2,97 

∞ 1,28 1,65 1,89 1,96 2,06 2,18 2,33 2,58 2,81 

 

При обчисленні математичного очікування контрольованого параметра може 

використовуватися звичайна формула [6] 

. (1.3) 

Основним недоліком (1.3) є те, що при навчанні доводиться пам'ятати 

значення всіх виміряних раніше параметрів. Ця проблема ускладнюється тим, що в 

невизначеному майбутньому може знадобитися донавчання біометричної системи і, 

отже, при використанні (1.3) доводиться зберігати всі даних навчанні невизначено 

довго. Більш зручним для реалізації є рекуррентное обчислення математичного 

очікування: 

. (1.4) 

При використанні (1.4) доводиться пам'ятати тільки загальне число вже 

використаних прикладів і поточне значення математичного очікування. На кожному 



наступному кроці з'являється нове значення математичного очікування і 

запам'ятовується  число врахованих прикладів [17]. 

Аналогічна ситуація виникає і при обчисленні дисперсії контрольованих 

параметрів. Якщо зберігаються всі значення виміряних параметрів, то може бути 

використана звичайна форма обчислення: 

. (1.5) 

При необхідності економії пам'яті використовується рекуррентное обчислення 

дисперсії: 

. (1.6) 

Після того як сформований біометричний еталон, можлива реалізація процедур 

аутентифікації зареєстрованого користувача. При здійсненні процедур 

аутентифікації "Свій" користувач досить рідко помиляється і, відповідно, міра 

Хемминга виявляється малої. Інша справа при спробах аутентифицироваться 

"Чужих". Для "Чужого" помилки виявляються набагато більш частими. Ця типова 

ситуація ілюструється малюнку 1.2, де наведено приклад гістограм "Свій" - "Чужий" 

біометричної системи контролю динаміки реєстрованого сигналу. 

 

Рисунок 2.2 - Приклад гістограм розподілу значень заходи Хемминга 

Гістограма отримана для заходи Хемминга, побудованої на контролі 80 

параметрів [1]. З малюнка 1.2 видно, що для «Свого» найбільш ймовірним 

відхиленням є значення  і зафіксоване значення заходи Хемминга не 



перевищує 5. Для «Чужого», що намагається підлаштувати динаміку сигналу, міра 

Хемминга приймає значення від 7 і вище. Як розділяє порога областей «Свій» 

«Чужий» може бути прийнято не потрапляння в задані інтервали 6 контрольованих 

параметрів. 

Цей приклад відповідає Хороше розділення областей «Свій» і «Чужий» з 

досить примітивним вирішальним правилом. Для того щоб задати поріг, що розділяє 

ці області, необхідно обчислити значення математичного очікування заходи 

Хемминга для області «Свій», дисперсію для цієї ж області. Тоді можна 

скористатися наступними співвідношеннями [1]: 

«Свій» якщо , (1.7) 

«Чужий» якщо , (1.8) 

 

де  - коефіцієнти Стьюдента;  - число прикладів при навчанні; 

 - задана ймовірність помилки першого роду для системи в цілому (зазвичай 

приймається . 

Слід підкреслити, що (1.7), (1.8) коректні тільки для закону розподілу значень 

заходи Хемминга, близького до нормального закону. Нормалізація цього закону 

здійснюється за умови досить великого числа контрольованих параметрів  і 

виборі досить вузьких діапазонів допустимих значень параметрів біометричного 

зразка. Штучне звуження діапазонів здійснено в формулах (1.1), (1.2) збільшенням 

імовірності помилки  з звичайної величини 0,01 до 0,1. Досвід показав, що 

оптимальним є розтягнення області «Свій» з тим, щоб вона займала від 20% до 40% 

області можливих значень заходи Хемминга [1]. Це співвідношення, з одного боку, 



дозволяє мати закон розподілу значень області «Свій», близький до нормального, а з 

іншого боку, коректно здійснювати збір інформації аудиту безпеки шляхом 

спостереження за поведінкою «Своїх» і «Чужих». 

2.4 Евклидова міра близькості до центру біометричного зразка 

Найбільш звичним для більшості інженерів є використання лінійного 

Евклидова простору і вимірювання параметрів у вигляді їх проекції на 

ортонормированном систему координат. Евклидова міра відстані між деякими 

вектором  і центром біометричного зразка 

 в ортогональній системі координат знаходиться 

наступним чином [18]: 

. (1.9) 

У векторній формі вираження (1.9) буде виглядати дещо інакше: 

. (1.10) 

Як показує практика, обчислення Евклідовій заходи дає досить хороші 

результати тільки в дійсно ортогональних системах координат для векторів зі слабо 

корельованими компонентами. На жаль, завдання ортогоналізації системи 

вимірюваних біометричних параметрів далеко не тривіально і в реальних 

біометричних системах вирішується тільки в першому наближенні. Якщо ж система 

враховуються біометричних ознака не ортогональна, то відстань до центру 

біометричного зразка обчислюється через відповідний варіант квадратичної форми 

, (1.11) 



де  - позитивно певна квадратна матриця, що описує взаємозв'язок проекції 

осей неортогональної системи координат. 

З лінійної алгебри [8, 18] відомо, що будь-яка система координат може бути 

ортогоналізірована деяким лінійним перетворенням , (1.12) 

Де  - матриця ортогоналізующего перетворення;  - нові координати 

вектора в новій ортогональній системі координат. 

У новій ортогональній системі координат Евклидова міра буде обчислюватися 

так: 

, (1.13) 

 

де  - характеристичні числа позитивно певної матриці  квадратичної 

форми (1.11), записаної в вихідної системі координат. 

Слід зазначити, що вираз (1.13) відповідає вкрай важливого поняття зваженої 

евклідової заходи. Зважування з'являється або при ортогоналізації початково 

неортогональної системи координат (1.10), або є наслідком мінімізації помилки 

обчислень в неортогональної системі. 

Для неортогональних систем координат використання співвідношень (1.9) і 

(1.10) може призводити до великих помилок, причому ці помилки часом 

виявляються одного знака [1]. Наприклад, для всіх точок I і III чверті координати в 

неортогональної системі можуть бути менше в порівнянні з ортогональної системою. 

Це призводить до заниження відстаней і може бути скориговано за допомогою 

введення деяких поправочних коефіцієнтів . Для точок в II і IV чвертях та ж 

Косокутна система дає завищення значення довжин, і воно повинно бути 



скориговано значеннями поправочних коефіцієнтів . 

Точне значення Евклідовій заходи дає тільки квадратична форма (1.11), що 

враховує комбінаційне вплив не нульових взаємних проекцій осей. Співвідношення 

виду (1.9), (1.10) комбінаційних складових не враховують і, відповідно, з їх 

використанням можливо тільки наближена оцінка: , (1.14) 

де  - позитивні вагові коефіцієнти, які мінімізують значення помилки  

для найбільш ймовірних значень вектора . 

Завдання підбору вагових коефіцієнтів  не має строгого рішення, зазвичай їх 

підбирають, прагнучи зберегти їх твір близьким до одиниці: 

 

. (1.15) 

У разі використання в біометричних системах Евклідовій зваженої заходи 

відстані роль біометричного зразка грають вектор математичного очікування значень 

параметрів і вектор вагових коефіцієнтів. 

2.5 Лінійне поділ простору контрольованих параметрів (персептрон) 

Одним з найбільш популярних на сьогодні вирішальних правил є 

використання лінійних поділяють функцій. 

Розенблат [9] дав доказ теореми про можливість навчання персептронов, які 

здійснюють розподіл багатовимірного простору значень ознак деякої 

гиперплоскостью. 

Персептрон описується наступними рівняннями [3]: 

«Свій» при , (1.16) 



«Чужий» при , (1.17) 

де  - вагові коефіцієнти, що підбираються при налаштуванні персептрона 

(при його навчанні на прикладах); З - зміщуються гіперплоскость постійна складова 

(підбирається при налаштуванні). 

Персептрон або штучний нейрон може бути представлений як суматор вхідних 

сигналів і деякий нелінійний елемент (пороговий елемент - компаратор). Відгук 

суматора (лінійна частина персептрона) може бути записаний у звичайній формі [3]: 

. (1.18) 

Аналогічно відгук лінійної частини персептрона може бути записаний в 

векторній формі: 

, (1.19) 

де  - вектор рядок з  коефіцієнтів вагового підсумовування; - вектор 

стовпець з  виміряних біометричних параметрів. 

Зручніше за все розглядати суть персептронов, що реалізують лінійні 

розділяють правила, на їх найпростішому варіанті з двома входами. У цьому випадку 

завдання синтезу оптимального вирішального правила зводиться до проведення на 

площині прямої, найкращим чином розділяє безлічі біометричних параметрів "Свій" 

і "Чужий". Приклад вирішення цього завдання наведено на малюнку 1.3 

Малюнок ілюструє той факт, що шляхом обертання і зсуву вихідної системи 

координат іноді вдається домогтися повного поділу областей "Свій" і "Чужий", 

розмістивши їх в різних чвертях нової системи координат. Слід підкреслити, що на 

малюнку (1.3) зображена досить проста ситуація з однаковими кореляційними 

зв'язками параметрів областей "Свій" і "Чужий", останнім дещо спрощує завдання в 

силу паралельності головних осей еліпса "Свій" і еліпса "Чужий". Для ситуації 



рівних кореляційних зв'язків усередині вектора біометричних параметрів пошук 

оптимального повороту системи координат збігається з рішенням завдання 

декорреляции біометричних параметрів [1]. 

 (1.20) 

 

Рисунок 1.3 - Декоррелірующій поворот системи координат, що дозволяє 

домогтися лінійної роздільності множин 

Для отримання оптимального перетворення системи координат необхідно 

помножити вектор вхідних параметрів на відповідну декорреляціонную матрицю 

, послаблюючи, наскільки це можливо, взаємний вплив біометричних параметрів 

[1]: 

, (1.21) 

де  - вектор-рядок одиничних вагових коефіцієнтів. 

Співвідношення (1.20) еквівалентно отриманню вагових коефіцієнтів 

персептрона (нейрона) підсумовуванням елементів декоррелірующей матриці: 



, (1.22) 

де  - елементи декоррелірующей матриці ;  - номер рядка елемента 

матриці;  - номер стовпця відповідного елементів матриці . 

Слід підкреслити, що основною перевагою процедури обчислення вагових 

коефіцієнтів персептрона (нейрона) виду (1.22) є її детермінованість. 

Детермінованість обчислювальних процедур є досить важливою властивістю для 

біометричних систем, так як ці системи повинні гарантовано навчатися на декількох 

пред'явлених прикладах і пошук вагових коефіцієнтів повинен бути здійснений за 

досить малий інтервал часу. Процедури декорреляции, побудовані на зверненні 

матриць або їх ортогональному розкладанні, мають квадратичну складність, в той 

час як інші відомі алгоритми, побудовані на підборі параметрів, мають експонентну 

складність по відношенню до числа входів нейрона. 

В даний час відомо більше сотні алгоритмів стохастичного итерационного 

підбору значень вагових коефіцієнтів [10], однак кожен з них слід з обережністю 

застосовувати в біометрії з певною обережністю. Застосування ітераційних методів 

випадкового підбору вагових коефіцієнтів лінійної частини нейрона, по-перше, може 

тривати необмежений час (зациклення), по-друге, можуть бути отримані помилкові 

значення коефіцієнтів, що відповідають одному з локальних мінімумів функції 

настройки. Все це робить випадкові методи настройки (підбору) нейровесов  

небажаними в біометричних системах, так як вони досить часто призводять систему 

в один з можливих тупиків настройки. 

Крім того, різні методи випадкового підбору (пошуку) коефіцієнтів  слід 

розглядати лише як способи деякого скорочення часу повного перебору всіх 

можливих комбінацій значень нейровесов. З цієї точки зору детерміновані 



процедури обчислення нейровесов через синтез декоррелірующей матриці і 

підсумовування її елементів завжди матимуть максимально можливу швидкість 

"пошуку" рішення. 

Слід звернути особливу увагу на те, що всі проведені вище міркування 

відносяться до досить простій ситуації, коли області "Свій" і "Чужий" мають 

однакові коефіцієнти внутрішньої кореляції між параметрами (головні осі еліпсів 

обох областей паралельні). Ця найпростіша ситуація не призводить до 

невизначеності при синтезі матриці декорреляции  по вихідним кореляційним 

матрицями  та  в силу їх повної тотожності [1]. 

Невизначеність виникає тільки в тому випадку, коли   . В цьому 

випадку перетворення системи координат для усунення кореляційних зв'язків 

біометричних параметрів справжнього користувача не може привести до 

аналогічного результату для інших користувачів. Вихід з цієї неоднозначної ситуації 

полягає в усередненні кореляційних матриці областей «Свій» і «Чужий». Можна 

показати, що для областей «Свій» і «Чужий», відповідних багатовимірному 

нормальному закону розподілу значень і мають різні коефіцієнти кореляції між 

однойменними параметрами, оптимальним буде перетворення системи координат, 

діагоналізірующее наступну кореляційну матрицю: 

 + . (1.23) 

При диагонализации матриці (1.23) Вихід нова система 

координат . (1.24) 

Природно, що стартові умови для синтезу декоррелірующей матриці у вигляді 

(1.23) виявляються досить точні тільки для нормального багатовимірного закону 

розподілу значень. Однак зі зростанням розмірності матриць необхідність в гіпотезі 



про нормальний розподіл слабшає, тому що позначається ефект нормалізації суми 

великого числа випадкових відхилень. Позначається те, що діагоналізації 

кореляційної матриці виконується не сама по собі, а тільки з метою подальшого 

підсумовування лінійної частиною персептрона. 

Крім підбору вагових коефіцієнтів штучного нейрона (персептрона) ще одним 

важливим завданням є правильний вибір зміщує постійної складової. Довільна зміна 

значення постійної складової  призводить до появи безлічі паралельних поділяють 

прямих. Необхідно, виходячи з деяких міркувань, вибрати одну з безлічі поділяють 

прямих. У загальному випадку ця задача виявляється неоднозначною і досить 

складною, але вона має просте точне рішення в рамках гіпотези нормального закону 

розподілу щільності  та . Якщо гіпотеза нормального закону 

добре виконується, то постійна може бути знайдена шляхом проведення розділяє 

лінії через точку рівно можливих помилок першого і другого роду [1]. 

Точка рівно можливих помилок першого роду (відмова справжнього власника 

біометрії) і помилок другого роду (пропуск зловмисника) знаходиться, виходячи з 

умови 

, (1.25) 

де  - площа хвоста розподілу «Свій», відсіченого справа порогом ; 

  - площа хвоста розподілу «Чужий», відсіченого зліва порогом . 

У свою чергу, виконання (1.25) можна легко домогтися, знаючи значення 

вагових коефіцієнтів . Для цього досить пред'явити майже налаштованому 

персептрону кілька прикладів справжніх біометричних образів і математичне 

очікування  і стандарт відхилення  області «Свій». Крім того, необхідно 



пред'явити майже налаштованому персептрону кілька образів біометрії «Чужий» і 

обчислити для них математичне сподівання  та стандарт відхилення . Після 

цього точка рівно можливих помилок знаходиться шляхом ділення відрізка  

пропорційно стандартам  та . Відстань до точки  від центру біометричного 

зразка може бути обчислено наступним чином: 

. (1.26) 

Аналогічно може бути обчислено відстань від проекції розділяє лінійної 

функції (дискримінанти) до центру другої області «Чужий»: 

. (1.27) 

Очевидно, що, користуючись рівняннями (1.26), (1.27), неважко визначити 

місце розташування проекції лінійної розділяє функції (гиперплоскости), близьке до 

оптимального. При необхідності положення проекції розділяє лінії додатково може 

бути уточнено шляхом необхідного зміни співвідношення між вірогідністю помилок 

першого і другого роду. Проекція лінії (гиперплоскости) може бути зрушена в 

будь-яку сторону з точки рівно можливих помилок. 

2. 6 Проблеми навчання штучних нейронних мереж 

Нейронні мережі (лінійні і нелінійні) є природним способом пошуку спільного 

рішення через об'єднання безлічі приватних рішень, отриманих за групами 

біометричних даних. Основною проблемою застосування штучних нейронних мереж 

є їх навчання або проблема пошуку значень нейровесов нейронів і коефіцієнтів 

зміщення. 

Під навчанням нейронної мережі біометричної системи будемо розуміти 

процес пред'явлення їй прикладів групи біометричних образів «Свій» і «Чужий», а 



також підбір ваг нейронів з тим, щоб мережа могла із заданою вірогідністю помилок 

розділяти ці дві групи біометричних образів. На сьогодні відомо близько сотні 

алгоритмів навчання штучних нейронних мереж [10, 11]. Всі відомі алгоритми 

навчання мереж слід розділити на два великі класи: 

 навчання з вчителем; 

 самонавчання мереж без вчителя. 

Найбільш важливим для біометрії є навчанні з учителем, причому навчання з 

кваліфікованим і сумлінним учителем, щиро бажають навчити систему. Спочатку 

вчитель повинен надати системі достовірну і досить повну інформацію про варіанти 

відтворення розпізнається біометричного образу. Якщо вчитель недобросовісний і 

навмисно дає спотворені образи, то біометрична система в принципі не повинна на 

них навчатися. В цьому випадку біометрична система повинна сама відмовитися від 

навчання, задокументувавши свою відмову від навчання і уникнувши тим самим 

навмисної або ненавмисної компрометації. 

Навчання без вчителя на сьогодні являє для біометрії досить абстрактний 

інтерес. На сьогодні немає прикладів ефективного практичного застосування 

навчання без учителя існуючих біометричних систем [1]. 

Слід підкреслити, що функція відмови від навчання «Не можу навчитися» є 

стандартною для різних програмних пакетів навчання штучних нейронних мереж. 

Однак при цьому, як правило, на функцію відмови від навчання розробники пакету 

звалюють всі свої огріхи. Як наслідок, функція відмови постійно спрацьовує, 

перекладаючи відповідальність за прийняте рішення на вчителя. В біометричних 

системах цього робити не можна, так як системи повинні бути максимально дружні 

по відношенню до користувача. Вони повинні знімати з користувача (вчителі) 

інтелектуальне навантаження. В цьому плані пакети настройки нейромережі 

біометричних систем повинні кардинально відрізнятися від аналогічних 

універсальних пакетів. Програми настройки нейромережі біометричних систем 

повинні бути набагато більш коректними, більш глибоко і детально аналізувати 



якість вихідного матеріалу і можливі тупики настройки. Крім того, вони повинні 

гарантувати цілком певну якість навчання і не вводити в оману «потенційних 

користувачів» завищеними або заниженими показниками. 

З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що біометричні програми 

настройки нейромереж повинні бути побудовані на ретельному аналізі різних 

дефектів вихідних компонент процесу навчання. Вони повинні бути здатні чисельно 

вимірювати значення дефектів, якщо потрібно обходити виявлені і виміряні дефекти 

однозначно і швидко, здійснюючи процес навчання. 



 

3 ОПИС І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

 

3.1 Постановка задачі 

Необхідно розробити програмний продукт, призначений для здійснення 

аутентифікації користувача на основі динамічних характеристик його біометрії, 

зокрема на основі його особливостей введення даних з клавіатури. Таке програмне 

забезпечення в процесі свого функціонування має вирішувати такі основні завдання: 

 читання даних з клавіатури і виявлення особливостей введення тексту 

користувачем; 

 виконання ідентифікації користувача; 

 виконати аутентифікацію користувача. 

 Крім того, розробляється програма має відповідати наступним вимогам: 

 наявність зрозумілого користувачеві графічного інтерфейсу; 

 забезпечення можливості зберігання даних, отриманих від користувача на 

протязі всього часу роботи програми; виключення необхідності здійснення 

повторного введення даних, необхідних для функціонування програми; 

 забезпечення функціонування програми для будь-якої кількості користувачів; 

 забезпечення можливості виключення користувача зі списку користувачів, 

успішно аутентіфіціруемих системою; 

 наявність функціоналу для уточнення особливостей введення тексту 

користувачем з метою підвищення точності його аутентифікації; 

 здійснення контролю будь-яких спроб аутентифікації користувачів. 

3.2 Програмні інструменти, застосовані при розробці програми 

Програмні інструменти, застосовані при розробці програми 

 мова програмування C ++; 

 середовище розробки Visual Studio 2010 року; 



 Qt: крос-платформний інструментарій розробки ПЗ; 

 бібліотека класів BPNeuralNetwork; 

 Raw Input: модель прямого введення ОС Windows; 

 вбудована база даних SQLite. 

Розробка прототипу додатка була здійснена раніше у вигляді декількох 

окремих утиліт, консольних додатків, частково вирішують перераховані вище 

вимоги. В якості мови програмування застосовувався мова програмування 

загального призначення C ++, з використанням об'єктно-орієнтованої парадигми. 

3.2.1 Крос-платформна бібліотека Qt 

Перед початком розробки повноцінного додатка, що відповідає озвученим 

вище вимогам, було прийнято рішення продовжувати розробку на мові C ++. В 

якості інструментарію для створення графічного інтерфейсу була обрана 

крос-платформна бібліотека розробки програмного забезпечення Qt, розробкою 

якого в даний момент продовжує займатися фінська компанія Digia. 

Бібліотека Qt в першу чергу призначена для розробки програмного 

забезпечення на мові програмування C ++, проте також існують її «прив'язки» до 

багатьох інших мов програмування, таким як Python, Ruby, Java, PHP і інші. 

Qt дозволяє запускати написане з його допомогою програмне забезпечення в 

більшості сучасних операційних систем шляхом простої компіляції програми для 

кожної операційної системи без зміни вихідного коду. Включає в себе всі основні 

класи, які можуть знадобитися при розробці прикладного програмного забезпечення, 

починаючи від елементів графічного інтерфейсу і закінчуючи класами для роботи з 

мережею, базами даних і XML. Qt є повністю об'єктно-орієнтованим, легко 

розширюваним і підтримує техніку компонентного програмування. 

Відмітна особливість Qt від інших бібліотек - використання Meta Object 

Compiler (MOC) - попередньої системи обробки вихідного коду (в общем-то, Qt - це 

бібліотека не для чистого C ++, а для його особливого наріччя, з якого і 

«переводить» MOC для подальшої компіляції будь-яким стандартним C ++ 



компілятором). MOC дозволяє у багато разів збільшити потужність бібліотек, 

вводячи такі поняття, як слоти і сигнали. Крім того, це дозволяє зробити код більш 

лаконічним. Утиліта MOC шукає в заголовних файлах на C ++ опису класів, що 

містять макрос Q_OBJECT, і створює додатковий вихідний файл на C ++, що містить 

метаоб'ектний код [12]. 

Qt дозволяє створювати власні плагіни і розміщувати їх безпосередньо в 

панелі візуального редактора. Також існує можливість розширення звичної 

функціональності віджетів, пов'язаної з розміщенням їх на екрані, відображенням, 

перемальовуванням при зміні розмірів вікна. 

Одним з вагомих переваг проекту Qt є наявність якісної документації [12]. 

Статті документації забезпечені великою кількістю прикладів. Вихідний код самої 

бібліотеки добре форматувати, детально коментувати і легко читається, що також 

спрощує вивчення Qt. 

4.2.2 Бібліотека класів BPNeuralNetwork 

Для моделювання штучної нейронної мережі застосовувалися можливості 

самопісний бібліотеки BPNeuralNetwork. Вона являє собою бібліотеку класів, що 

реалізують штучну нейронну мережу, що моделює персептрон. Вона містить класи 

Neuron, Layer і NeuralNet, які моделюють суті нейрон, шар і нейронна мережа 

відповідно. Оскільки бібліотека написана із застосуванням об'єктно-орієнтованої 

парадигми, то вона надає можливості для розширення її функціональності шляхом 

успадкування перерахованих класів і розробки власних реалізацій нейронних мереж. 

Так, до складу бібліотеки входять класи NeuronBP, LayerBP і NeuralNetBP, які 

реалізують окремий випадок персептрона - багатошаровий персептрон по 

Румельхарту. 

Навчання такого персептрона проводиться за методом зворотного поширення 

помилки, що є градієнтним алгоритмом навчання з учителем. 

На малюнку 2.1 представлена UML-діаграма бібліотеки BPNeuralNetwork. 

 



4.2.3 Модель прямого введення ОС Windows Raw Input 

В операційній системі Microsoft Windows пасткою, або хуком (hook) 

називається механізм перехоплення подій з використанням особливої функції (таких 

як передача повідомлень Windows, введення з миші або клавіатури) до того, як вони 

дійдуть до додатка. Ця функція може потім реагувати на події і, в деяких випадках, 

змінювати або скасовувати їх [13]. 

Ця модель перехоплення повідомлень має ряд недоліків з точки зору 

розробників додатків. Так, для отримання введення від нестандартного пристрою 

додаток повинен виконати дуже багато операцій: відкрити пристрій, періодично його 

опитувати, піклуватися про можливості паралельного використання пристрою іншим 

додатком і т.д. 



 

Рисунок 3.1 - UML-діаграма бібліотеки класів BPNeuralNetwork 

Тому в останніх версіях операційної системи Windows була запропонована 

альтернативна модель введення, названа моделлю прямого введення, що спрощує 

розробку додатків, що використовують нестандартні пристрої введення [14]. 

Модель прямого введення відрізняється від оригінальної моделі введення 

Windows. У звичайній моделі додаток отримує пристрій - незалежний введення в 

формі повідомлень (таких як WM_CHAR), які надсилаються вікнам додатка. У 

моделі прямого введення додаток повинен зареєструвати пристрої, від яких воно 

хоче отримувати введення. Далі додаток отримує призначений для користувача 

введення через повідомлення WM_INPUT. Підтримується два способи передачі 



даних - стандартний і буферізірованний; для інтерпретації введених даних з 

додатком потрібно отримати інформацію про природу пристрої введення, що можна 

зробити за допомогою функції GetRawInputDeviceInfo. 

З причини ряду переваг нової моделі прямого введення - простоти реалізації та 

ефективності - саме вона була використана для реалізації клавіатурного 

перехоплювача. 

3.2.4 Система управління базами даних SQLite 

SQLite - легка вбудована реляційна база даних. Вона не використовує 

парадигму клієнт-сервер, тобто движок SQLite не є окремо працюючим процесом, з 

яким взаємодіє програма, а надає бібліотеку, з якої програма компонується і движок 

стає складовою частиною програми. Таким чином, в якості протоколу обміну 

використовуються виклики функцій (API) бібліотеки SQLite. Такий підхід зменшує 

накладні витрати, час відгуку і спрощує програму. SQLite зберігає всю базу даних 

(включаючи визначення, таблиці, індекси і дані) в єдиному стандартному файлі на 

тому комп'ютері, на якому виповнюється програма. Простота реалізації досягається 

за рахунок того, що перед початком виконання транзакції записи весь файл, який 

зберігає базу даних, блокується; ACID-функції досягаються в тому числі за рахунок 

створення файлу журналу. 

База даних SQLite була використана при розробці програми для організації 

тривалого зберігання інформації про характеристиках введення тексту 

користувачами, структурі нейронної мережі, її вагах та іншої інформації. Опис 

структури бази даних буде розглянуто в наступних розділах. 

Перевага SQLite перед іншими системами управління базами даних 

обумовлено такими факторами, як простота використання, наявність драйверів для 

SQLite в Qt за замовчуванням. Крім того, движок SQLite і інтерфейс до неї 

реалізовані в одній бібліотеці, що збільшує швидкість виконання запитів. Такий 

сервер часто називають вбудованим. Вбудований сервер є у інших СУБД, 

наприклад, у MySQL, проте його використання вимагає ліцензійних відрахувань. 



3.3 Опис бази даних 

У процесі розробки програми, що відповідає вимогам, перерахованим раніше, 

були створена база даних, основним змістом якої є 9 таблиць, призначених для 

зберігання різноманітної інформації, необхідної для коректної роботи програми. 

Під час першої активації велика частина таблиць не містить даних, при цьому 

вміст деяких таблиць не підлягає оновленню в процесі роботи з додатком; такі 

таблиці повинні бути «ініціалізовані» раніше. Таким чином, дистрибутив програми 

розповсюджується з підготовленою базою даних. 

Розглянемо докладніше структуру розробленої бази даних. 

Таблиця 3.1 - Структура таблиці Users 

Поле Тип Описание 

Id Integer Идентификатор 

пользователя 

Name Varchar Имя пользователя 

 

У таблиці 3.1 описана структура таблиці Users. Ця таблиця зберігає 

інформацію про зареєстрованих користувачів системи. До тих пір поки в таблиці 

Users інформація про користувача відсутня, він не може приступити до процесів 

його ідентифікації або аутентифікації. 

Таблиця 3.2 - Структура таблиці KeyCombinations 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор 

буквосполучення 

Сombination Varchar Дволітерні 

рядок-значення 

 

У таблиці 3.2 описана структура таблиці KeyCombinations. Ця таблиця зберігає 

інформацію про буквосполучення, набір яких користувачем контролюється додаток 

з метою уточнення його особливостей набору тексту. В даній таблиці зберігається 

тільки п'ятдесят значень, які є найбільш частими буквосполученнями російської 



мови. Інформація з таблиці частотності двобуквених буквосполучень [15] була 

відсортована за абсолютною частоті, що дозволило отримати інформацію про групу 

найбільш ймовірних сполучень: ст, то, але, на, по, ен, ні, ко, ра, ов, ні, ро, пр, ал, го, 

ре, ос, чи, ка, во, ер, та, від, ва, ор, ол, ет, ті, ом, ан, їв, од, ть, ла, він, ле, ло, ес, ат, ри, 

ль, де, ог, ве, ни, ти, за, ит, ск, да. 

Рішення про обмеження кількості контрольованих параметрів обґрунтовується 

необхідністю мінімізувати кількість невідомих значень, які в подальшому 

інтерпретуються нейронною мережею як відсутність сигналу, тобто надходять на її 

входи у вигляді нульових значень. При цьому частота, з якою обрані 

буквосполучення зустрічаються в текстах російською мовою, дозволяє досить 

швидко вважати необхідні для передбачуваною роботи нейронної мережі дані. 

У таблиці 2.3 описана структура таблиці KeyPressSessions. Ця таблиця зберігає 

інформацію про сесії набору тексту користувачем. Додавання нових значень в 

таблицю відбувається в процесі зчитування характеристик клавіатурного почерку 

користувача. Потреба у створенні суті сесії набору тексту з'явилася в зв'язку з 

необхідністю виділення інформації про особливості введення тексту в окремі 

приклади для навчання нейронної мережі. 

Таблиця 3.3 - Структура таблиці KeyPressSessions 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор сесії 

UserId Integer Ідентифікатор користувача 

DataAdded Date Дата створення 

 

Таблиця 3.4 - Структура таблиці KeyPressData 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор характеристики 

SessionId Integer Ідентифікатор Сесії 

Combination

Id 

Integer Ідентифікатор буквосполучень 

TimeValue Integer Часовий інтервал між натисканнями клавіш 



буквосполучення 

 

У таблиці 3.4 описана структура таблиці KeyPressData. Дана таблиця 

призначена для зберігання характеристик клавіатурного почерку користувачів. Для 

кожної характеристики вказується поточна сесія, ідентифікатор буквосполучення, а 

також часовий інтервал в мілісекундах між відпуском однієї клавіші і натисненням 

наступної. Очевидно, значення в поле TimeValue можуть приймати негативні 

значення, що характерно для користувачів, що володіють технікою сліпий друку. 

В процесі заповнення даними таблиці KeyPressData здійснюється контроль за 

обсягом отриманих даних для поточної сесії. Якщо для більшої частини 

буквосполучень дані вже надані, відбувається створення чергової сесії (сутність 

KeyPressSessions). Збереження наступних часових інтервалів здійснюється із 

зазначенням ідентифікатора новоствореної сесії. 

У таблиці 3.5 описана структура таблиці NeuralNets, яка призначена для 

зберігання загальної інформації про нейронної мережі, такий як її найменування і 

дата створення. 

Таблиця 3.5 - Структура таблиці NeuralNets 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор нейронної мережі 

Name Varchar Найменування 

DateCreated Date Дата створення 

 

Таблиця 3.6 - Структура таблиці NeuralNetSettings 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор ваги 

NetId Integer Ідентифікатор нейронної мережі 

LayerNum Integer Номер шару 

NeuronFrom Integer Номер нейрона попереднього шару 

NeuronTo Integer Номер нейрона поточного шару 

WeightValue Float Значення ваги 



 

У таблиці 3.6 описана структура таблиці NeuralNetSettings, яка призначена для 

зберігання ваг навченої мережі. Її заповнення здійснюється після кожного вдалого 

навчання нейронної мережі в додатку. 

У таблиці 3.7 описана структура таблиці NeuralNetDetails. Вона зберігає опис 

структури кожної нейронної мережі таблиці NeuralNets. 

Таблиця 3.7 - Структура таблиці NeuralNetDetails 

 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор значення 

NetId Integer Ідентифікатор нейронної мережі 

LayerNum Integer Номер шару 

NeuronCount Integer Кількість нейронів у шарі LayerNum 

 

Таблиця 3.8 - Структура таблиці NeuralNetUsers 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор співвідношення 

NetId Integer Ідентифікатор нейронної мережі 

UserId Integer Ідентифікатор користувача 

OutputN

um 

Integer Номер виходу, відповідного користувачеві з 

ідентифікатором UserId 

 

У таблиці 3.8 описана структура таблиці NeuralNetUsers. Ця таблиця 

призначена для зберігання відповідності між користувачами і виходами нейронної 

мережі. Наявність такої інформації необхідно в зв'язку з тим, що в додатку існує 

можливість навчання нейронної мережі (ідентифікації) на прикладах довільних 

користувачів системи, дані про клавіатурному почерку яких внесені в базу даних. 

У таблиці 3.9 описана структура таблиці UserAuthentications. Вона призначена 

для зберігання даних про успішні аутентифікації користувачів в системі. Разом з 

інформацією про те, який користувач був аутентифікований, коли це сталося, в 



таблицю записується інформація про те, на скільки відсотків нейронна мережа була 

впевнена в наданому результаті аутентифікації. 

У таблиці 2.10 описана структура таблиці TextFragments. Дана таблиця з 

простою структурою призначена для зберігання текстів, які відображаються в 

додатку для зручності користувача під час його роботи з модулями пред'явлення 

особливостей набору тексту і аутентифікації. Дані цієї таблиці неможливо поновити 

в додатку, тому таблиця повинна бути заповнена даними до початку роботи з 

програмою. 

Таблиця 3.9 - Структура таблиці UserAuthentications 

Поле Тип Опис 

Id Integ

er 

Ідентифікатор авторизації 

UserId Integ

er 

Ідентифікатор користувача 

AccessD

ate 

Date Дата-час авторизації 

Accuranc

y 

Float Точність, з якою користувач був розпізнаний 

нейронною мережею 

 

Таблиця 3.10 - Структура таблиці TextFragments 

Поле Тип Опис 

Id Integer Ідентифікатор авторизації 

Text Text Текст 

 

3.4 Структура нейронной сети и формат данных 

Для вирішення задачі розпізнавання клавіатурного почерку засобами 

бібліотеки класів BPNeuralNetwork була застосована штучна нейронна мережа типу 

персептрон, навчання якої здійснювалося на основі алгоритму зворотного 

поширення помилки. Була обрана наступна структура мережі: 

 п'ятдесят нейронів у вхідному шарі; 



 десять нейронів у внутрішньому шарі; 

 по одному нейрону для кожного користувача в вихідному шарі. 

Навчальні дані формуються наступним чином: за кожним входом 

закріплюється одне з буквосполучень, які знаходяться в таблиці KeyCombinations 

бази даних, тобто контрольоване додатком. У процесі прямого поширення сигналу в 

нейронної мережі на її входи подаються тимчасові значення, отримані від 

користувачів для відповідного буквосполучення, нормалізовані щодо відрізка [-1; 1]. 

Кожен вихідний нейрон в процесі навчання вчиться приймати значення 0 або 1 за 

таким правилом: 

, (2.1) 

де i - номер користувача, якому належить вхідний вектор значень. 

3.5 Опис ключових моментів реалізації програми 

Розробка програми велася із застосуванням можливостей бібліотеки Qt версії 

4.8.0. Вона розділена на велику кількість модулів, з яких були використані наступні: 

 QtCore - класи ядра бібліотеки, які використовуються іншими модулями; 

 QtGui - компоненти графічного інтерфейсу; 

 QtSql - набір класів для роботи з базами даних з використанням мови 

структурованих запитів SQL. 

Модуль QtCore містить базову функціональність, основні класи бібліотеки, які 

використовуються в усіх інших модулях. Модуль QtGui застосований для розробки 

графічного інтерфейсу користувача. 

Функціональність модуля QtSql дозволила уникнути залежності від 

особливостей реалізації конкретного інтерфейсу доступу до бази даних. Розроблене 

додаток працює з базою даних SQLite, однак, все що потрібно для переходу до 

використання іншої бази даних - це заміна драйвера доступу до бази даних, при 

цьому практично ніяких змін коду не буде потрібно. 

Крім того, застосування класів модуля QtSql дозволило спростити рішення 



деяких інших задач. 

3.5.1 Розробка графічного інтерфейсу 

З метою спрощення розробки призначеного для користувача інтерфейсу 

використовувалася крос-платформне середовище Qt Designer, яка входить до складу 

дистрибутива Qt framework. Вона дозволяє розробляти графічні інтерфейси 

користувача за допомогою ряду інструментів. Існує панель інструментів «Панель 

віджетів», в якій доступні для використання елементи інтерфейсу - віджети, такі як, 

наприклад, «випадає» ComboBox, «поле введення» LineEdit, «кнопка» PushButton і 

багато інших. Кожен віджет має свій набір властивостей, що визначається 

відповідним йому класом бібліотеки Qt. Властивості віджета можуть бути змінені за 

допомогою «Редактора властивостей». Для кожного класу властивостей віджета 

існує свій спеціалізований редактор [16]. Характерною особливістю Qt Designer є 

підтримка візуального редагування сигналів і слотів. 

Створене в Qt Designer уявлення зберігається в файл в XML-форматі, який 

підлягає конвертації в C ++ код за допомогою утиліти uic. В результаті буде 

отриманий модуль, що містить код створення і ініціалізації елементів графічного 

інтерфейсу. Для того щоб скористатися отриманим модулем у власній програмі, 

необхідно його імпортувати і викликати метод класу, що міститься в методі, 

передавши йому в якості параметра власну реалізацію віджета Qt. 

Як приклад розглянемо реалізацію головного вікна програми. У бібліотеці Qt 

існує клас QMainWindow, призначений для реалізації головного додатки. Головне 

вікно надає структуру для створення призначеного для користувача інтерфейсу 

додатку. QMainWindow має власний компоновщик, в який можна додавати панель 

інструментів, рядок меню і рядок стану. Компоновщик має центральну область, яка 

може бути зайнята будь-яким стандартним або призначеним для користувача 

віджетом. 

Для того щоб отримати розробити власний віджет (зокрема, головне вікно 

програми), необхідно наслідувати клас, що володіє базовою функціональністю, а 



потім реалізувати необхідну функціональність, додаючи нові методи або 

перевизначаючи існуючі. 

class VisKeyRec : public QMainWindow 

{_OBJECT 

public:(QWidget *parent = 0, Qt::WFlags flags = 0); 

~VisKeyRec(); 

// власні методи і поля … 

private: 

Ui::VisKeyRecClass ui; 

// приватні методи і поля … 

private slots:on_actionAddUser_triggered(); 

signals:dbSelected(QString); 

}; 

У коді, представленому вище, здійснюється оголошення свого класу, що 

реалізує функціональність головного вікна. Приховане поле з класу Ui :: 

VisKeyRecClass є класом, отриманим за допомогою Qt Designer. Об'єкт ui містить 

метод setipUi (QWidget *), який повинен бути викликаний в конструкторі класу 

головного вікна, в результаті чого відбудеться наповнення класу віджетами, 

зазначеними при конструюванні призначеного для користувача інтерфейсу. 

В результаті зазначених операцій буде отриманий клас, що містить необхідні 

елементи призначеного для користувача інтерфейсу. Надалі від програміста потрібна 

розробка поведінки розміщених елементів інтерфейсу, здійснення взаємодії об'єктів 

між собою. 

Механізм сигналів і слотів Qt призначений для зв'язування об'єктів між собою, 

комунікації між собою. Зв'язаних об'єктів немає необхідності що-небудь "знати" 

один про одного. Сигнали і слоти набагато зручніше механізму функцій зворотного 

виклику (callbacks) і чітко вписуються в концепцію ООП. 

Для використання цього механізму оголошення класу має містити спеціальний 



макрос Q_OBJECT на наступному рядку після ключового слова class: 

class MyClass {_OBJECT: 

//... 

}; 

Сигнал спрацьовує в той момент, коли відбувається певна подія. Слот - це 

функція, яка викликається у відповідь на певний сигнал. Віджети Qt мають велику 

кількість визначених сигналів і слотів, при цьому розробник завжди можемо 

створити власні сигнали і слоти в своїх класах. 

Наприклад, власний сигнал може бути визначений таким чином: 

class MyClass: public QObject {_OBJECT: 

//... 

signals: 

void mySignal(); 

}; 

Для того щоб ініціювати сигнал (вислати сигнал) потрібно використовувати 

ключове слово emit. 

void MyClass ::sendMySignal() 

{mySignal(); 

} 

Також, сигнали можуть використовувати параметри для передачі додаткової 

інформації. 

Для з'єднання сигналів і слотів можна використовувати статичний метод 

connect, визначений у класі QObject. У загальному вигляді з'єднання виглядає 

наступним чином: 

connect (sender, SIGNAL (signal), receiver, SLOT (slot)); 

і receiver - це покажчики на QObject, signal і slot - сигнатури сигналу і слота. 

Приклад з'єднання: 

QObject::connect(spinBox, SIGNAL(valueChanged(int)),slider, SLOT 



(setValue(int))); 

У наведеному вище прикладі, сигнал, що виникає при кожній зміні об'єкта 

spinbox, зв'язується з відповідним слотом об'єкта slider. Виклик слота slider.setValue 

(int) відбувається автоматично при кожному виникненні сигналу 

spinBox.valueChanged (int). 

Існує безліч різних варіантів з'єднання сигналів і слотів. 

Один сигнал може бути з'єднаний з багатьма слотами: 

connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)),spinBox, SLOT(setValue (int)));(slider, 

SIGNAL(valueChanged(int)),this, SLOT(updateStatusBar Indicator(int))); 

При виникненні сигналу, слоти викликаються один за іншим, порядок не 

визначено. 

Безліч сигналів можуть бути з'єднані з єдиним слотом: 

connect(sender0, SIGNAL(overflow()),receiver1, SLOT(handleMath 

Error()));(sender1, SIGNAL(divisionByZero()),receiver1, SLOT(handleMath Error())); 

Сигнали можуть бути з'єднані між собою: 

connect(sender1, SIGNAL(function1()),receiver, SIGNAL(function2())); 

При виникненні першого сигналу, автоматично генеруються всі пов'язані 

сигнали. Крім цього, з'єднання сигнал-сигнал не відрізняються від сполуки 

сигнал-слот. 

Будь-який елемент графічного інтерфейсу в Qt може бути окремим вікном. 

Розробка інших модулів програми здійснюється аналогічним чином. Для них в 

якості контейнерів були використані власні класи-спадкоємці qt-класів QWidget і 

QDialog. 

Клас QWidget є базовим для всіх об'єктів користувальницького інтерфейсу. 

Віджет - це елементарний об'єкт призначеного для користувача інтерфейсу: він 

отримує події миші, клавіатури та інші події від віконної системи і малює своє 

зображення на екрані. Віджет, що не вбудований в батьківський віджет, називається 

вікном. Зазвичай вікно має рамку і смугу з заголовком, хоча використовуючи 



відповідні прапори вікна можна створити вікно без такого зовнішнього оформлення. 

В Qt QMainWindow і різноманітні підкласи QDialog є найбільш поширеними типами 

вікон. 

Кожен конструктор віджета приймає один або два стандартних аргументу: * 

parent = 0 є батьком нового віджету. Якщо він дорівнює 0 (за замовчуванням), новий 

віджет буде вікном. Якщо немає, то він буде нащадком для parent, і буде підкорятися 

геометрії батька parent (за винятком випадку, коли ви призначите йому прапор Qt :: 

Window, як прапор вікна).:: WindowFlags f = 0 (там, де це можливо) встановлює 

прапори вікна; значення за замовчуванням підходить майже для всіх віджетів, але, 

наприклад, щоб отримати вікно без рамки, передбаченої системою, необхідно 

використовувати спеціальні прапори. 

3.5.2 Робота з базами даних засобами Qt 

Qt дає можливість створення платформо-незалежних додатків для роботи з 

базами даних, використовуючи стандартні СУБД. Qt включає драйвера для Oracle, 

Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL і 

ODBC-сумісних баз даних. 

Робота з базами даних в Qt відбувається на різних рівнях: 

Шар драйверів - Включає класи QSqlDriver, QSqlDriverCreator, 

QSqlDriverCreatorBase, QSqlDriverPlugin і QSqlResult. Цей шар надає низькорівневий 

міст між певними базами даних і шаром SQL API. 

Шар SQL API - Цей шар надає доступ до баз даних. З'єднання встановлюються 

за допомогою класу QSqlDatabase. Взаємодія з базою даних здійснюється за 

допомогою класу QSqlQuery. На додаток до класів QSqlDatabase і QSqlQuery шар 

SQL API спирається на класи QSqlError, QSqlField, QSqlIndex і QsqlRecord. 

Наприклад, наступний код демонструє установку з'єднання з базою даних 

SQLite, де змінна name зберігає адресу файлу бази даних: 

db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");.setDatabaseName(name); 

(!db.open()) { 



// код обробки помилки з'єднання 

} 

Шар призначеного для користувача інтерфейсу - цей шар пов'язує дані з бази 

даних з дата-орієнтування віджетами. Сюди входять такі класи, як QSqlQueryModel, 

QSqlTableModel і QSqlRelationalTableModel. 

При розробки програми був використаний клас QSqlQueryModel. Цей клас 

надає модель даних в режимі тільки для читання для результату SQL-запиту. Модель 

використовується як джерело даних для віджетів відображення інформації в 

табличному вигляді. Зокрема, такий підхід в додатку використовувався для 

відображення інформації про наявні в базі даних користувачів і нейронних мережах. 

Для того щоб відобразити набір записів, відповідний результату запиту, 

необхідно попередньо налаштувати модель: 

QSqlQuerModel usersModel->setQuery(getUsersQuery()); 

// set model columns view>setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Ім'я користувача 

"), Qt::DisplayRole); 

// інша настройка моделі 

Після чого потрібно вказати створений об'єкт в якості моделі представлення 

даних: 

userTableView->setModel(usersModel);>show(); 

Клас QSqlQuery забезпечує інтерфейс для виконання SQL запитів і навігації по 

результуючої вибіркою. 

Для виконання SQL запитів, просто створюють об'єкт QSqlQuery і викликають 

QSqlQuery :: exec (). Наприклад, ось так: 

QSqlQuery query;.prepare("SELECT COUNT(*) FROM 

KeyCombinations");.exec(); 

Конструктор QSqlQuery приймає необов'язковий аргумент QSqlDatabase, який 

уточнює, яке з'єднання з базою даних використовується. Якщо його не вказати, то 

використовується з'єднання за замовчуванням. Якщо виникає помилка, exec () 



повертає false. Доступ до помилки можна отримати за допомогою QSqlQuery :: 

lastError (). 

QSqlQuery надає одноразовий доступ до результуючої вибіркою одного 

запиту. Після виклику exec (), внутрішній покажчик QSqlQuery вказує на позицію 

перед першим записом. Якщо викликати метод QSqlQuery :: next () один раз, то він 

перемістить покажчик до першого запису. Після цього необхідно повторювати 

виклик next (), щоб отримувати доступ до інших записів, до тих пір поки він не 

поверне false. Ось типовий цикл, перебирають всі записи по порядку: 

while (query.next()) 

{combination = query.value(0).toInt();count = query.value(0).toInt();() << 

combination << count; 

} 

 

QSqlQuery може виконувати не тільки SELECT, але також і будь-які інші 

запити. Наступний приклад вставляє запис в таблицю, використовуючи INSERT: 

QSqlQuery query; 

query.exec ( "INSERT INTO NeuralNetDetails (netId, layerNum, neuronCount) 

VALUES (1, 2, 3)"); 

3.5.3 Багатопотокова робота додатки 

Оскільки навчання нейронної мережі - досить довгий процес, що вимагає 

істотних витрат процесорного часу, то щоб уникнути заморожування графічного 

інтерфейсу під час навчання нейронної мережі були застосовані можливості потоків 

Qt. Qt надає підтримку потоків у вигляді від платформи незалежних потокових 

класів, потокобезпечна способу відправки подій і можливості установки з'єднань 

сигнал-слот між потоками. Це полегшує створення переносяться багатопоточних 

додатків і використання переваг багатопроцесорних машин. 

Примірник QThread є потік і надає кошти для запуску потоку функцією start (), 

яка буде виконувати перевизначення QThread :: run (). Реалізація run () для потоку - 



така ж точка входу, що і функція main () для програми. Весь код виконується в стеці 

викликів, який починається в функції run (), яка виконує новий потік, а закінчується 

при завершенні потоку, коли відбувається повернення з функції. QThread випускає 

сигнали, що повідомляють про початок або закінчення виконання потоку. 

Для створення потоку створюється підклас QThread і переопределяется його 

функція run (). 

class NeuralNetTeachThread : public QThread 

{_OBJECT:setNet(NeuralNetBP* value) 

{= value; 

}:*net;run() 

{>TeachOffLine();epochCount;res = 

net->GetTeachStatus(epochCount);(netTeached(res == 0)); 

}:netTeached(bool); 

}; 

Таким чином, навчання нейронної мережі було винесено в окремий потік, що 

виконується паралельно і дозволяє користувачеві продовжити роботу з графічним 

інтерфейсом, що працює в основному потоці. 

2.6 Основні принципи взаємодії користувача з системою  

Для початку роботи з програмою необхідно вказати місце розташування файлу 

бази даних, в якому зберігається необхідна для працездатності додатки інформація, а 

також записи про існуючі користувачів і їх характеристиках, якщо робота з додатком 

здійснювалася раніше. 

Для цього необхідно вибрати пункт меню «Файл» - «Вказати розташування 

БД», або натиснути «Ctrl-O». На малюнку 2.2 відображений діалогу відкриття файл 

бази даних. 



 

Рисунок 3.2 - Діалог відкриття файлу бази даних 

До тих пір, поки не буде вибраний потрібний файл, робота з додатком 

неможлива, оскільки всі пункти меню, крім пункту «Вказати розташування БД» і 

«Вихід», залишатимуться недоступними. 

Після того, як необхідний файл буде обраний, в головному вікні програми 

відобразиться список зареєстрованих користувачів, якщо вони існують. 

На малюнку 2.3 відображено головне вікно програми після вибору бази даних. 

 



Рисунок 3.3 - Головне вікно програми після відкриття файлу бази даних 

Для кожного користувача відображається така інформація як ім'я користувача, 

кількість успішних авторизаций, дата останньої авторизаций і такий параметр як 

«надійність», яка означає кількість завершених сесій набору тексту, тобто груп 

параметрів, що характеризують особливості клавіатурного почерку користувача. 

Для того, щоб додати нового користувача, необхідно вибрати пункт меню 

«Користувачі» - «Додати», або натиснути «Ctrl-N». Після цього в діалоговому вікні 

потрібно ввести ім'я користувача і натиснути кнопку «Ok». Після цього 

зареєстрований користувач буде відображений у списку користувачів. 



 

 

Рисунок 3.4 - Вікно модуля пред'явлення клавіатурного почерку 

Для того щоб відредагувати ім'я користувача потрібно вибрати пункт меню 

«Користувачі» - «Редагувати», або натиснути «Ctrl-E». Пункт меню буде доступний 

тільки в тому випадку, якщо обраний конкретний користувач в списку. 

Для того щоб користувач міг бути в подальшому ідентифікований програмою, 

йому необхідно надати фрагменти власного клавіатурного почерку. Для цього 

призначений модуль «Ідентифікація», який доступний при виборі пункту меню 

«Користувачі» - «Ідентифікація», або після натискання «Ctrl-I», або після натискання 

піктограми із зображенням клавіші на панелі інструментів. 

На малюнку 2.4 відображено вікно модуля пред'явлення клавіатурного 

почерку. 

В даному вікні відображається текст для набору і інформацію про прогрес. Для 

того щоб здійснити ідентифікацію біометричної системою, користувачеві необхідно 



набрати як мінімум 4 сесії, що відображено в графі «Необхідно». 

 

Рисунок 3.5 - Модуль роботи з нейронними мережами 

Текст, що відображається у верхній частині вікна, можна змінити. Для цього 

потрібно натиснути на кнопку «Показати інший текст». 

Для завершення роботи з модулем потрібно натиснути кнопку «Закрити». 

Після того, як користувач ввів необхідний обсяг тексту, можна приступити до 

процедури його ідентифікації, тобто навчання нейронної мережі. Список навчених 

нейронних мереж доступ за вибором пункту меню «Нейронні мережі» - «Відкрити 

список». 

У новому вікні відображається список навчених раніше нейронних мереж. 

Існує можливість їх видалення після натискання на кнопку «Видалити». Для 

навчання нової мережі потрібно натиснути на кнопку «Навчити нову». Після чого в 

діалоговому вікні необхідно вибрати користувачів, ідентифікація яких повинна бути 

виконана. 

На малюнку 3.5 представлено вікно зі списком навчених раніше нейронних 

мереж, а також діалог вибору користувачів. 



Після того, як нова нейронна мережа буде навчена, вона буде додана в список. 

Для того, щоб мати можливість виконати аутентифікацію користувачів на 

основі однієї з навчених мереж, необхідно вибрати одну з мереж в списку і 

натиснути кнопку «Активувати». 

Після вибору нейронної мережі в головному вікні програми стане доступний 

пункт меню «Користувачі» - «Авторизація». При виборі цього пункту відкриється 

вікно з текстом, в якому користувачеві необхідно набрати невелику кількість тексту. 

Дані від користувача надходять на входи нейронної мережі, відгук якої 

інтерпретується як успішна або не успішна спроба авторизації, за результатами якої 

на екран буде виведено інформаційне повідомлення. 



ВИСНОВКИ 

В рамках даної дипломної роботи автором був розроблений програмний 

продукт, призначений для здійснення ідентифікації і аутентифікації особистості на 

основі її клавіатурного почерку. З метою розробки графічного інтерфейсу 

користувача були вивчені і застосовані можливості сучасної крос-платформної 

бібліотеки Qt, що істотно спростило процес розробки, дозволило отримати 

практично повністю від платформи незалежний програмний код. 

В процесі роботи над додатком була застосована об'єктно-орієнтована 

парадигма програмування. Такий підхід дозволив реалізувати принцип модульності 

програмного коду, що має позитивно позначитися на зручності і швидкості 

подальшої розробки і простоті підтримки реалізованого програмного продукту. 

Розроблене програмне забезпечення дозволяє наочно продемонструвати 

перспективність застосування біометрії в задачах підвищення безпеки зберігання та 

доступу до персональних даних. 

Подальша робота над розробленим додатком повинна вирішувати такі 

завдання, як забезпечення фонової аутентифікації в усі час роботи користувачів з 

персональним комп'ютером, а також інтеграція модуля авторизації користувачів з 

системою авторизації операційної системи. 

В умовах сучасної ринкової системи успішними є ті підприємства, які можуть 

в найкоротші терміни перейти на випуск нової продукції з мінімальними втратами. 

Тривалі виробничі цикли не дозволяють вчасно зафіксувати падіння попиту, 

ускладнюють зв'язок виробництва до вимог ринку. Подолання цих проблем вимагає 

нового підходу до управління часом виробничих і управлінських процесів на 

швейних підприємствах.  



ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Іванов А.І. Нейромережеві алгоритми біометричної ідентифікації особистості. - М 

.: Радіотехніка, 2004. - 144 с .: іл. 

. Ях'яева Г.Е. Нечіткі множини і нейронні мережі: Навчальний посібник. - 

Інтернет-Університет Інформаційних Технологій; БИНОМ. Лабораторія знань, 2006. 

- 316 с .: іл., Табл. 

3. Хайкін С. Нейронні мережі: повний курс, 2-е видання. : Пер. з англ. - М.: 

Видавничий дім "Вільямс", 2006. - 1104 с. : Ил. - Парал. тит. англ. 

4. Осовский С. Нейронні мережі для обробки інформації / Пер. з польського І.Д. 

Рудинского. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 344 с .: іл. 

5. Розпізнавання образів: стан і перспективи. / Верхаген К., Дейн Р., Йостен Й., 

Вербак П. - М .: Радио и связь, 1985. - 104с. 

6. Гмурман В.Є. Теорія ймовірностей і математична статистика: Учеб. посібник для 

вузів. - 10 вид., Стер. - М .: Вища. шк., 2004. - 479 с .: іл. 

7. Коефіцієнти Стьюдента [Електронний ресурс] / Стаття - Електрон. дан. 

8. Белмана Р. Введення в теорію матриць. - М .: Наука, 1969 

.9 Розенблат Ф. Принципи нейродинаміки. - М .: Мир, 1965, 196с. 

10. Уоссермен Ф. нейрокомп'ютерних техніка: Теорія і практика. - М .: Мир, 1992, 

240с. 

11. Горбань О.М. Навчання нейронних мереж. - М .: СП параграф, 1990, 156 с. 

12. Qt Documentation Archive [Електронний ресурс] / Документація Qt- Електрон. 

дан. - Режим доступу: http://doc.qt.digia.com/, вільний - Загл. з екрану - Яз. англ. 

. Клавіатурні шпигуни. Варіанти реалізації кейлоггеров в ОС Windows. Частина II 

[Електронний ресурс] / Документація Qt- Електрон. дан. - Режим доступу: 

http://www.securelist.com/ru/analysis/204007541/ 

Klaviaturnye_shpiony_Varianty_realizatsii_keyloggerov_v_OS_Windows_Chast_II, 

вільний - Загл. з екрану - Яз. рус. 

14. Raw Input [Електронний ресурс] / Документація прямого введення - Електрон. 

http://www.securelist.com/ru/analysis/204007541/


дан. - Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ 

ms645536 (v = vs.85) .aspx вільний - Загл. з екрану - Яз. англ. 

15.Частотность двобуквений сполучень [Електронний ресурс] / Стаття - Електрон. 

дан. - Режим доступу: http://dict.ruslang.ru/freq.php?act= show & dic = freq_2letters, 

вільний - Загл. з екрану - Яз. рус. 

16. Qt Designer Manual [Електронний ресурс] / Документація Qt Designer - Електрон. 

дан. - Режим доступу: http://qt-project.org/doc/qt-4.8/designer-manual.html, вільний - 

Загл. з екрану - Яз. англ. 

17. Рекурентні співвідношення для дисперсії і математичного очікування 

[Електронний ресурс] / Стаття - Електрон. дан. - Режим доступу: 

http://www.nntu.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/metod9/part5.htm, вільний - Загл. з екрану - 

Яз. англ. 

18. Ільїн В.А. Лінійна алгебра / В.А. Ільїн, Е. Позняк М .: Наука - Фізматліт, 1999. 


