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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В різних галузях науки та техніки проявлянється інтерес 

до викориснтання методів теорії штучних нейроннних мереж (ШНМ). Популяр нність 

ШНМ можна пояснитни підтверндженою ефективнністю їх використання в задачах 

класифінкації образів, прогнознування, оптимізнації, управлінння, створенння 

інформанційно-обчислювальних систем з асоціатнивною пам'яттю та ін.  Архітек нтура 

нейроннних мереж дозволянє реалізунвати їх з застосунванням техноло нгій надвисонкого 

ступеня інтегранції. Що відкривнає перспек нтиву створенння універснального процесонра 

з одноріднною структунрою, здатногно переробнляти різноманнітну інформанцію і не 

вимагає обов'язкової наявнос нті програм ни обробки, достатння тільки постанонвка 

задачі. 

Мета та завданння досліджнення. Метою дисертанційної роботи є підвищенння 

якості функціоннування комп’ютерної мереж шляхом розв’язання комплек нсу 

науковон-технічної  проблемни, пов’язаної з розробк ною науковон-методологічного 

апарату застосунвання інтелекнтуальних техноло нгій в процесі функціоннування цих 

мереж. 

Об’єктом досліджнення є процес підвищенння якості функціо ннування 

елементнів мереж на основі інтелекнтуальних технолонгій. 

Предмет досліджнення – моделі, методи та засоби застосунвання 

інтелекнтуальних техноло нгій в комп’ютерних мережах. 

Методи досліджнення: метод програм нного моделювнання, прикладнне 

викориснтання теоретинчних навичок та знань, аналітинчний метод. 

Наукова новизна результнатів, отриманних у дисертанційній роботі: У 

результнаті проведенних досліджнень науково обґрунт новано методолногію підвищенння 

якості функціоннування комп’ютерних мереж. 

Практична цінністнь отриманних результнатів: 

Отримані у дисерта нційній роботі наукові результнати є методолногічною 

базою для розробкни і впроваднження ефективнних інструмнентальних засобів у 



вигляді програм нних або програм нно-апаратних модулів оцінюва нння параметнрів 

якості функціоннування телекомнунікаційних систем і мереж зв'язку 

На сьогоднні можна говоритни про становлнення нового науково нго напрямкну - 

теорії інтелекнтуального управлі нння складнинми розподінленими 

інфокомнунікаційними мережамни. У даний час фундаме ннтальні й приклад нні роботи 

зі створенння інтелек нтуальних систем управлі нння активно проводянться в багатьо нх 

галузях техніки. Цьому сприяв тривали нй період теоретинчних досліджнень в області 

теорії штучногно інтелек нту, ситуацінйного управлінння й імітацінйного моделювнання. 

У наші дні управлі нння на основі аналізу зовнішнніх ситуацінй (подій) 

залишаєнться однією із ключовинх ідей інтелек нтуального управлі нння. Інтелекнтуальні 

системи останнінм часом стали досить розповс нюдженим комерцінйним продукт ном, 

що знаходинть широкий попит користунвачів-фахівців у найрізнноманітніших 

областянх інженернно-технічної й науковон-технічної сфер діяльно нсті. 

У системанх управлінння, що володіюнть інтелекнтуальністю в цілому, дана 

властивність проявлянється в таких аспекта нх, як управлінння в умовах невизнанченості, 

самонавнчання й адаптацнії. Це складні системи з багаторнівневою ієрархінчною 

структунрою, здатні до формува нння рішень, які адекватнні до ситуаці нї, що склалас ня. 

Вся історія розвитк ну штучног но інтелек нту пов’язана в основно нму зі спробамни 

розробк ни найбільнш сучаснинх методів і засобів управлінння в умовах невизнанченості. 

Один з перспек нтивних підходінв до організнації обробки неявних форм 

подання знань пов’язаний із застосунванням технолонгії нейроменрежевих структунр, 

яка акумулюнє й відтвор нює основні функціоннальні особлив ності біологінчних 

прототинпів. Однією з найважлнивіших особлив ностей нейроме нрежевих структунр є 

їхня висока швидкод нія, що досягає за рахунок паралелньності обробки інформанції 

при їхній апаратнній реалізанції. 

 

 

 

 

 



1. ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ 

ІНФОРМАТнИЗАЦІЇ 

 

1.1 Поняття нейронна мережа та що вона з себе представ нляє 

 

Штучні нейронні мережі (ШНМ) - це програма яка імплемен нтує нейронну 

структур ну нашого мозку. Не будемо розказув нати про складну біологію нашої 

голови, досить знати те, що мозок містить нейрони, які являютьс ня свого роду 

органічнними перемиканчами. Вони можуть змінюват ни тип переданинх сигналів в 

залежноснті від електрич нних або хімічних сигналів, які до них надходят нь. Нейронна 

мережа у людськом ну мозку являєтьсня величезн ною взаємопонв'язаною системою 

нейронів, де сигнал, який передаєтнься одним нейроном, може передава нтися в тисячі 

інших. Навчання проходитнь через повторну активаці ню деяких нейроннинх з'єднань. 

Через це збільшує нться і ймовірнінсть виведенння потрібно нго результанту при 

відповіднній вхідній інформац нії. Такий вид навчання використ новує зворотнинй 

зв'язок, тобто при правильн ному результа нті нейронні зв'язки, які його виводять, 

стають більш щільними. 

Штучні нейронні мережі імітують поведінк ну мозку в простішо нму вигляді. 

Вони можуть бути навчені контроль нованим та неконтронльованим методами. В 

контрольнованій ШНМ, мережа навчаєть нся методом передаванння відповіднної 

вхідної інформацнії та прикладінв вихідної інформац нії.  

Дві третини всієї сенсорно нї інформацнії, яка потраплянє до мозку, приходитнь 

з зорових органів сприйнятнтя. Більше однієї третини поверхні нашого мозку зайняті 

двома найголовннішими зоровими зонами - дорсальн ний зоровий шлях і вентральнний 

зоровий шлях. 

Спинний зоровий шлях починаєт нься в первиннонї зорової зоні, в нашому 

тім'ячку і простяганється до наверху, в той час як вентральнний шлях починаєтнься на 

нашій потилиці і закінчує нться приблизнно за вухами. Все важливе розпізна нвання 

образів, яке у нас відбуває нться, все що несе сенс, то що ми усвідомл нюємо, 

проходитнь саме там же, за вухами. 



Чому це важливо? Тому що часто потрібно для розумінн ня нейронни нх мереж. 

Всі області, які використновуються в нейроннинх мережах для розпізнанвання образів, 

прийшли до нас саме з вентраль нного зорового шляху, де кожна маленька зона 

відповіднає за свою строго певну функцію. 

Зображення потрапля нє до нас з сітківки ока, проходит нь низку зорових зон і 

закінчуєнться в скроневінй зоні. 

У далекі 60-ті роки минулого століття, коли тільки починало нся вивчення 

зорових зон мозку, перші експеримненти проводилнися на тваринах, тому що не було 

fMRI. Досліджунвали мозок за допомого ню електроднів, живлених в різні зорові зони. 

Перша зорова зона була дослідженна Девідом Хьюбелем і Торстенонм Візелем 

в 1962 році. Вони проводил ни експеримненти на кішках. Кішкам показува нли різні 

рухомі об'єкти. На що реагувал ни клітини мозку, то і було тим стимулом, який 

розпізнанвала тварина. Навіть зараз багато експерим нентів проводятнься цими 

драконівнськими способамни. Але тим не менше це найефект нивніший спосіб 

дізнатисня, що робить кожна найдрібн ніша клітинка в нашому мозку. 

Таким же способом були відкриті ще багато важливих властивонсті зорових 

зон, які ми використновуємо в deep learning зараз. Одна з найважли нвіших 

властивонстей - це збільшенння рецептив нних полів наших клітин у міру просуван ння 

від первиннинх зорових зон до скроневи нх часток, тобто більш пізнім зоровим зонам. 

Рецептивнне поле - це та частина зображен ння, яку обробляє кожна клітинка нашого 

мозку. У кожної клітини своє рецептив нної полі. Ця ж властиві нсть зберігаєнться і в 

нейроннинх мережах. 

Також зі зростаннням рецептив нних полів збільшую нться складні стимули, які 

зазвичай розпізнанють нейронні мережі. 

 



 

Малюнок 1.1 - Приклади складноснті стимулівн 

 

На малюнку 1.1 можна бачити приклади складнос нті стимулів, різних 

двомірнинх форм, які розпізнанються в зонах V2, V4 і різних частинах скроневи нх 

полів у мавп. Також проводятнься кілька експеримнентів на МРТ. 

 

 

Малюнок 1.2 - МРТ зони IT cortex'у мавпи при проведен нні експеремненту 

 



На малюнку 1.2 можна бачити, як проводят нься такі експерим ненти. Це 1 

нанометрнова частина зони IT cortex'у мавпи при розпізна нванні різних об'єктів. 

Підсвіченно то, де розпізнанється. 

Важлива властивінсть, яку ми хочемо перейнятни у зорових зон - це те, що 

зростаютнь розміри рецептивнних полів, і збільшує нться складніснть об'єктів, які ми 

розпізнанємо. 

До того, як людство навчилис ня це застосовнувати до комп'ютерного зору - в 

загальнонму, як такого його не було. У всякому разі, воно працювал но не так добре, 

як працює зараз. 

Всі ці властивонсті ми переносинмо і в нейронну мережу, і ось воно 

запрацювнало, якщо не включати невеличк ний відступ до датасетінв, про який 

розповім пізніше. 

Але спочатку трохи про найпростніший перцептінрон. Він також утворенинй за 

образом і подобою нашого мозку. Найпрост ніший елемент нагадує клітку мозку - 

нейрон. Має вхідні елементи, які за замовчув нанням розташовнуються зліва направо, 

зрідка від низу до верху. Зліва це вхідні частини нейрона, праворуч вихідні частини 

нейрона. 

Найпростіший перцептрнон здатний виконува нти тільки найпростніші операції. 

Для того, щоб виконува нти більш складні обчисленння, нам потрібна структур на з 

великою кількістню прихованних шарів (малюнок 1.2). 

 



 

Малюнок 1.2 - Приклад ШНМ з великою кількістню прихованних шарів 

 

У разі комп'ютерного зору нам потрібно ще більше прихован них шарів. І 

тільки тоді система буде осмисленно розпізнанвати те, що вона бачить. 

Отже, що відбуваєнться при розпізнанванні зображенння, поясню на прикладі 

осіб. 

Для нас подивитинся на картинку і сказати, що на ній зображен но саме 

обличчя статуї, досить просто. Однак до 2010 року для комп'ютерного зору це було 

неймовірнно складним завданнянм. Ті, хто займався цим питанням до цього часу, 

напевно, знають наскількни важко було описати об'єкт, який ми хочемо знайти на 

зображеннні без слів. 

Нам потрібно це було зробити якимось геометри нчним способом, описати 

об'єкт, описати взаємозвн'язки об'єкта, як можуть ці частини ставитис ня один до 

одного, потім знайти це зображен ння на об'єкті, порівнятни їх і отримати, що ми 

розпізнанли погано. Зазвичай це було трохи краще, ніж підкидан ння монетки. Трохи 

краще, ніж chance level. 

Зараз це відбуває нться не так. Ми розбиваєнмо наше зображенння або на 

пікселі, або на якісь патчі: 2х2, 3х3, 5х5, 11х11 пікселів - як зручно творцям 

системи, в якій вони служать вхідним шаром в нейронну мережу. 



Сигнали з цих вхідних шарів передают нься від шару до шару за допомого ню 

синапсів, кожен з шарів має свої певні коефіціє ннти. Отже, ми передаємно від шару 

до шару, від шару до шару, поки ми не отримаєм но, що ми розпізнанли обличчя. 

Умовно всі ці частини можна розділит ни на три класи, ми їх позначимно X, W 

і Y, де Х - це наше вхідне зображенння, Y - це набір лейблів, і нам потрібно отримати 

наші ваги. Як ми обчислимно W? 

При наявностні нашого Х і Y це, здається, просто. Однак те, що позначен но 

зірочкою, дуже складна нелінійн на операція, яка, на жаль, не має зворотнонї. Навіть 

маючи 2 заданих компоненнти рівняння, дуже складно її знайти. Тому нам потрібно 

поступовно, методом проб і помилок, підбором ваги W зробити так, щоб похибка 

максималньно зменшиланся, бажано, щоб стала рівною нулю (малюнок 1.3). 

 

 

Малюнок 1.3 - Графік похибки 

 

Цей процес відбуває нться ітераційнно, ми постійно зменшуєм но, доки не 

знаходимно те значення ваги W, яке нас досить влаштує. 

До речі, на даний час жодна нейронна мережа не досягала похибки, рівної 

нулю, але працюють при цьому досить добре. 

 



 

Малюнок 1.4 - AlexNet 

 

Перед вами перша мережа (малюнок 1.4), яка перемогл на на міжнароднному 

змаганні ImageNet в 2012 році. Це так званий AlexNet. Це мережа, яка вперше 

заявила про себе, про те, що існує convolut нional neural networks і з тих самих пір на 

всіх міжнароднних змаганнянх вже convolutнional neural nets не здавали своїх позицій 

ніколи. 

Незважаючи на те, що ця мережа досить мала (в ній всього 7 прихован них 

шарів), вона містить 650 тисяч нейронів з 60 мільйона нми параметрнів. Для того, щоб 

ітераційнно навчитисня знаходитни потрібні ваги, нам потрібно дуже багато прикладі нв. 

Нейронна мережа навчаєтьнся на прикладі картинки і лейблу. Як нас в 

дитинствні вчать «це кішка, а це собака», так само нейронні мережі навчають нся на 

великій кількостні картинок. Але справа в тому, що до 2010 не існувало досить 

великого data set'a, який здатний був би навчити таку кількіст нь параметрнів 

розпізнанвати зображенння. 

Найбільші бази даних, які існували до цього часу: PASCAL VOC, в який 

було всього 20 категорінй об'єктів, і Caltech 101, який був розробле нний в Californнia 

Institutнe of Technoloнgy. В останньонму була 101 категоріня, і це було багато. Тим же, 

хто не зумів знайти свої об'єкти в жодній з цих баз даних, доводило нся створюванти 

свої бази даних. 

Однак, у 2010 році з'явилася база ImageNet, в якій було 15 мільйоні нв 

зображеннь, розділенні на 22 тисячі категорінй. Це вирішило нашу проблему навчання 

нейроннинх мереж. Зараз всі бажаючі, у кого є будь-який академічнний адрес, можуть 



спокійно зайти на сайт бази, запросит ни доступ і отримати цю базу для тренуван ння 

своїх нейроннинх мереж. Вони відповід нають досить швидко. 

У порівняннні з попереднніми data set'ам, це дуже велика база даних. 

 

 

Малюнок 1.5 - Обсяг охопленння зображеннь базами даних 

 

На малюнку 1.5 видно, наскільк ни було незначни нм все те, що було до неї. 

Одночаснно з базою ImageNet з'явилися змагання ImageNet, міжнарод нний challengнe, 

в якому всі команди, які бажають позмагат нися, можуть взяти участь. 

Цього року перемоглна мережа, створена в Китаї, в ній було 269 шарів. 

 

1.2 Архітектнура глибинно нї нейронно нї мережі 

 

Умовно архітектнуру глибиннонї нейроннонї мережі можна розділит ни на 2 

частини: ті, які навчають нся, та ті, які не навчаютьнся. 

 



 

Малюнок 1.5 - Схематичнне зображенння нейроннонї мережі з різними типами блоків  

 

На малюнку 1.5 чорним позначен ні ті частини, які не навчають нся, всі інші 

шари здатні навчатисня. Існує безліч визначен нь того, що знаходитнься всерединні 

кожного прихованного шару. Одне з прийняти нх позначеннь - один шар з трьома 

компоненнтами поділяютнь на convolutнion stage, detector stage і pooling stage. 

 

 

Малюнок 1.6 - Схематичнне зображенння шляху зображенння, яке попало в нейронну 

мережу 



 

На малюнку 1.6 зображенно як вхідне зображенння потраплянє в мережу шарів, 

які можна назвати фільтрамни різного розміру і різної складнос нті елементінв, які вони 

розпізнанють. Ці фільтри складаютнь якийсь свій індекс або набір ознак, який потім 

потраплянє в класифікнатор. Зазвичай це або SVM, або MLP - багатошанровий 

перцептрнон, кому як зручно. 

За образом і подобою з біологіч нної нейронноню мережею об'єкти 

розпізнанються різної складноснті. По мірі збільшен ння кількостні шарів це все 

втратило зв'язок із cortex'ом, оскільки там обмежена кількіст нь зон у нейронно нї 

мережі. 269 або дуже багато зон абстракц нії, тому зберігаєнться тільки збільшенння 

складноснті, кількостні елементінв та рецептивнних полів. 

 

 

Малюнок 1.7 - Приклад розпізна нвання обличчя людини нейронно ню мережею 

 

Якщо розглянунти на прикладі розпізна нвання осіб (малюнок 1.7), то в нас 

рецептивнне поле першого шару буде маленьки нм, потім трохи побільше, та більше, 

і так до тих пір, поки нарешті ми не зможемо розпізна нвати вже обличчя цілком. 

 



 

Малюнок 1.7 - Порівнянння якості розпізнанння по мірі навчання штучної нейроннонї 

мережі 

 

З точки зору того, що знаходит нься у нас всерединні фільтрів, спочатку будуть 

похилі палички плюс трохи кольору, потім частини осіб, а потім вже цілком особи 

будуть розпізнанватися кожною клітинконю шару. 

Є люди, які стверджунють, що людина завжди розпізна нє краще, ніж мережа. 

У 2014 році вчені вирішили перевіри нти, наскількни ми добре розпізна нємо в 

порівняннні з нейронни нми мережами. Вони взяли 2 найкращі на даний момент 

мережі - це AlexNet і мережа Меттью Зіллера і Фергюса, та порівнялни з відгуком 

різних зон мозку мавпи, яка теж була навчена розпізна нвати якісь об'єкти. Об'єкти 

були з твариннонго світу, щоб мавпа не заплуталнася, і були проведенні експеримненти, 

хто ж розпізнанє краще. 

Так як отримати відгук від мавпи виразно неможливно, їй вживили електродни 

та міряли безпосернедньо відгук кожного нейрону. 

Виявилося, що в нормальн них умовах клітини мозку реагувал ни так само 

добре, як і state of the art model тобто на той момент, мережу Меттью Зіллера. 



Однак при збільшен нні швидкостні показу об'єктів та збільшен нні кількостні 

шумів і об'єктів на зображен нні швидкістнь розпізнанвання і його якість нашого мозку 

і мозку приматів сильно падають. Навіть найпрост ніша розпізнанвальна нейронна 

мережа розпізнанє об'єкти краще. Тобто офіційно нейронні мережі працюють краще, 

ніж наш мозок. 

 

1.3 Можливоснті штучних нейроннинх мереж 

 

Нейронні мережі мають такі властивонсті як адаптивнне навчання, 

самоорганнізація, узагальн нення, обчисленння в реальномну часі і стійкіст нь до перебоїв. 

Основнимни сферами застосув нання нейроннинх мереж є апроксимнація функцій, 

асоціатинвна пам'ять, стисненння даних, розпізнанвання і класифікнація, оптимізанційні 

задачі, управлінння складнимни процесамни і прогнозунвання. 

Сьогодні штучні нейронні мережі - це велика область дослідженнь і розробок 

інтелектнуальних систем, призначе нних для найрізно нманітніших сфер людської 

діяльноснті. Для завдань, що вирішуют нься методами ШНМ, характер нна наявністнь 

великої кількостні варіантінв пошуку рішень. На відміну від жорстко детерміннованих 

комп'ютерних програм, системи ШНМ шукають шляхи вирішенн ня поставленного 

завдання. При цьому вони можуть змінюват ни свої параметрни і структур ну, чітко 

реагуватни на зміни зовнішньного середовинща, самовдоснконалюватися і розвиват нися.  

Розпізнавання образів та зображен нь. До розпізнанвання образів штучною 

нейронноню мережею відносятнь широкий спектр проблем: серед яких розпізна нвання 

зображеннь, символів, текстів, запахів, звуків, шумів, ситуацій. На ринку 

програмнних засобів є системи, які засновуюнться на розпізнанвання за ознаками, 

оснащені базами даних, що мають можливіс нть адаптацінї та навчання. Однак 

останнім за останнім часом стають більш популярн ними гібридні системи, в яких 

поряд із технологніями експертнних систем використновуються і нейромернежеві 

технологнії.  

Інтелектуальний аналіз даних (Data mining) - витяг знань з даних. Це 

завдання стало особливо актуальн ним у зв'язку з великою кількіст ню статистинчної 



інформацнії, якою буквальн но «забита» мережу Інтернет та комп'ютери, які 

обслуговнують діяльніснть різного роду фірм та організа нцій. Однак за безліччю 

безликих цифр ховаютьс ня закономінрності. Цими закономі нрностями є знання, які 

необхідн ні менеджернам для виробленння правильнних рішень. Але побачити такі 

закономінрності людина не в змозі. Незаміннним інструме ннтом створенння систем 

вилученння знань з даних і підтримк ни прийняттня рішень на їх основі є методи 

штучного інтелектну, зокрема - нейромернежеві технологнії. 

При розробці нейромер нежі для вирішенння певної задачі слід розглянунти 

кілька варіантінв, що відрізнянються, наприкланд, кількістню нейронів в шарах, 

кількістню прихованних шарів тощо. Основним ни показникнами, за якими можна 

виконати порівнянння обраних архітектнур нейромер неж, можуть бути такі параметрни 

як мінімальнна похибка, а також високий коефіціє ннт кореляцінї між фактичнинми і 

розрахун нковими даними. Таким чином, штучні нейронні мережі можуть бути 

широко використнані при розробці систем оператив нного управлін ння мережею, 

оскільки дозволяюнть отримати точний прогноз з урахуван нням багатьох факторів і 

є відносно простими для розробки порівнян но з іншими варіантанми. 

Нейронні мережі мають дуже широке коло застосув нання. Залізничнний 

транспорнт в сфері плануванння його роботи також не став винятком. 

Використновувати нейронні мережі можна як для плануван ння окремих показник нів 

на рівні від станції до залізнич нного полігону, так і для плануван ння роботи окремих 

господарнств. 

Наприклад математинчна модель оптималь нного використнання технічнинх 

засобів, зокрема - вантажнинх вагонів. Метою розробки являєтьс ня аналіз 

використнання технічнинх засобів залізницнь для подальшонго його удосконанлення. За 

допомогоню такої мережі можна отримати апроксим нуючу систему залежноснтей 

величини обігу вагона від його окремих елементінв. Таку математинчну модель 

можна застосовнати для удосконанлення технологнії використнання вантажнинх вагонів, 

а також для побудови адаптивн ної системи прийняттня рішень в автоматинзованих 

робочих місцях оператив нних працівни нків. 



Слід зазначит ни, що при розробці нейромер нежі для вирішенн ня певної задачі 

слід розглянунти декілька варіантінв, які відрізнянються, наприкланд, кількістню 

нейронів в шарах, кількістню прихованних шарів тощо. Основнимни показникнами, за 

якими можна виконати порівнян ння обраних архітектнур НМ, можуть бути такі 

параметрни нейромернежі як мінімальнна похибка, а також високий коефіціє ннт 

кореляцінї між фактичнинми та розраховнаними даними. 

Класичні задачі штучної нейронно нї мережі відносятнься до трьох класів. 

Серед них - такі завдання, як ідентифі нкація об'єкта, семантичнна сегментанція, 

розпізнанвання осіб, розпізна нвання частин тіла людини, семантич нне визначенння 

меж, виділенння об'єктів уваги на зображен нні і виділенння нормалей до поверхні. Їх 

умовно можна розділитни на 3 рівні: від самих низькорі нвневих завдань до самих 

високорінвневих. 

 

 

Малюнок 1.8 - Приклад комп’ютерного зору 

 

На прикладі зображенння 1.8 розгляненмо, що робить кожне з завдань. 

- Визначення меж (Boundaries) - це сама низькорі нвневе завдання, для 

якого вже класично застосовнуються згортковні нейронні мережі. 



- Визначення вектора до нормалі (Surface Normals) дозволяє нам 

реконстрнуювати тривимірнне зображенння з двовимірнного. 

- Saliency, визначенння об'єктів уваги - це те, на що звернула б увагу 

людина при розгляді цієї картинки. 

- Семантична сегмента нція (Semantic Segmentaнtion) - дозволяє розділитни 

об'єкти на класи по їх структур ні, нічого не знаючи про ці об'єкти, тобто ще до їх 

розпізнанвання. 

- Семантичне виділенн ня кордонів (Semantic Boundari нes) - це виділенння 

кордонів, розбитих на класи. 

- Виділення частин тіла людини (Human Parts). 

- І саме високорінвневе завдання (Detection) - розпізнанвання самих 

об'єктів, яке ми зараз розгляненмо на прикладі розпізнанвання осіб. 

 

1.4 Аналіз сфери застосувнання нейроннинх мереж 

 

На даний час вже не викликає сумнівів той факт, що число громадян 

України, які мають доступ до інфокому ннікаційних технолог ній, досягла того рівня, 

коли стає доцільнинм створенння великих мережевинх інформацнійних систем, 

орієнтовнаних на вирішенння важливих завдань для окремих соціальн них груп і всього 

суспільснтва в цілому. З огляду на неоднорі ндність, як мережевинх інформацнійних 

ресурсів, так і аудиторі нї, якій ця інформац нія адресованна, в телекомуннікаційних 

мережах повинен функціон нувати досить великий набір інфокому ннікаційних 

сервісів, що забезпечнують ефективнну роботу користув нача із різнорід нною 

інформацнією. Відбуваєнться інтеграцнія систем передачі інформац нії та комутацінї, по 

новому перерозпноділяються задачі кінцевих пристрої нв та мереж телекомуннікацій. 

Тільки за останні два роки освоєно більше 20 видів нових послуг зв'язку та 

інформатники: доступ до служб зберіган ння відеоінфнормації, вибірка і розподіл 

відеопронграм, мультимендіа, інтерактнивне ТВ, дистанці нйне навчання, різноманнітні 

послуги мережі Інтернет. 



На 1997 рік, за даними Київсько нго міжнарод нного інститут ну соціологнії 

(КМІС), користувначі Інтернетну в Україні становилни лише 1% дорослогно населенння. 

Протягом 2002-2010 років відбувал нося повільне зростанн ня - від 1% до 6%. На 

сьогодні їх набагато більше: подальші дослідже нння КМІС показали, що у вересні 

2013 року частка інтернетн-користувачів сягнула вже 49,8%. 

Загальна аудиторі ня Інтернетну на всій територі нї України, без урахуван ння 

Криму в лютому 2016 року становил на 61.6%, що дорівнює 21,8 млн користув начів 

дорослогно населенння України (малюнок 1.9). Кількістнь користувначів Інтернет 

продовжунє зростати більшими темпами, ніж це прогнозунвалося. 

 

 

Малюнок 1.9 - Графік користув начів мережі Інтернет на тереторі нї України за 

період з 1997-2016 роки 

 

Компанія Google у вересні 2016 року представ нила результа нти дослідженння 

особливонстей поведінкни українсьнких користувначів інтернетну, проведенного 

компанієню TNS Infratesнt. Так, із 2013 року кількістнь користувначів смартфоннів в 

Україні виросла на 150%. 

З даних дослідже нння видно, що вже 35% українці нв являютьсня 

користувначами смартфоннів, при тому, що станом на 2015 рік ця цифра становил на 



28%. Серед молодих людей віком до 35 років ця цифра ще вище - в цій віковій 

категорінї 72% українці нв використновують смартфон ни. 

Дослідження показало, що 85% українсь нких користувначів інтернетну щодня 

перебуванє в режимі онлайн. При цьому серед молодих людей цей відсоток ще 

вищий. Так, серед опитаних онлайн-користувачів в віці до 25 років щодня 

користуєнться інтернет ном 98%, а в віці 25-34 років – 93%. 

Згідно з результа нтами дослідженння компанії Gemius за липень 2016 року, 6,1 

млн українцінв виходять в інтернет через мобільні пристрої. 

В звіті американнського інвестицнійного фонду Kleiner Perkins Caufield & 

Byers, оприлюднненому 1 червня 2016 року, йдеться про те, що у 2015 році 

глобальнна аудиторіня інтернетну досягла 3 млрд осіб, але з тих пір зростанн ня 

сповільннилося - нових користув начів майже не з’являється. Це пов’язано зі 

зниженнянм темпів зростанння світовогно ВВП. Одночаснно скоротивнся і 

загальнонсвітовий приріст населенн ня - на 39% у порівняннні із 1960 роком. 

В сучасних умовах розвитку інноваці нйних технологній у всіх галузях і сферах 

діяльноснті людини з’явилися нові наукові  напрями.  Швидкого та інтенсив нного 

піднесен ння за останні роки зазнала інформат ника, що виросла з класу теоретич нних 

фундаменнтальних дисциплі нн та значно розширилна практичнні сфери свого 

застосувнання. 

Однією з перспектнивних галузей сучасної інформатники на сьогодні є 

нейроінфнорматика. 

Нейроінформатика - це принципонво новий підрозді нл інформатники, що 

стосуєтьнся аналізу та переробкни інформацнії, базуєтьсня на використнанні моделей 

штучного нейрона та побудові на їх основі нейронни нх мереж. 

Розвиток штучних нейронни нх мереж тісно пов'язаний з біологіє ню.  Штучний 

нейрон - це спрощена модель біологіч нного нейрона. Математи нчно він представнляє 

собою деяку нелінійн ну функцію (функцію активаці нї) від одного аргумент ну, що є 

лінійною комбінацнією вхідних сигналів. Зв’язки між нейронам ни, за аналогієню зі 

зв’язками між природнинми нейронамни, називаютнься синапсамни. 



Штучний нейрон має єдиний вихід, який інколи називают нь аксоном. Штучні 

нейрони об’єднують, утворююч ни при цьому штучні нейронні мережі. 

Важливою властивінстю нейроннинх мереж, що свідчить про їх великий 

потенціанл і широкі прикладнні можливоснті -  паралельнна обробка інформацнії 

одночаснно великою кількістню нейронів. Завдяки цьому досягаєт нься значне 

пришвидшнення обробки інформацнії. Іншою не мнеш важливою особливі нстю 

нейроннинх мереж є здатністнь до навчання та узагальн нення інформацнії. Таким чином 

досягаєтнься деяка схожість з роботою головног но мозку людини. 

Поняття штучного нейрона та штучної неронної мережі відносно нове. 

Вперше роботу штучних нейронів та представ нлення моделі нейронно нї мережі було 

описано у статті нейрофізніолога Уоррена Маккалох на та математинка Вольтера 

Піттса у 1943 р. Стартово ню точкою для розробки алгоритмнів навчання нейроннинх 

мереж був принцип, розробленний Дональдонм Хеббом і описаний у його книзі 

«Організація поведінкни» (1949 р.). 

У 1950-ті – 1960-ті роки було здійснен но спроби об’єднати на той час існуючі 

біологічнні та фізіологнічні підходи та створити перші нейронні мережі. В цей час 

з’являються перші  програмнні моделі нейроннинх мереж. 

Проблемами нейронни нх мереж займалисня такі зарубіжнні науковці, як Джон 

фон Нейман, Марсіан Хофф, Френк Розенбла нтт та ін. 

Серед сучасних вітчизнянних  науковці нв варто виділити Акулова П.В. та 

Станісланва Осовськонго. Так, зокрема, в сферу діяльнос нті Акулова П.В. входять 

питання вирішенння задач за допомого ню нейронни нх мереж. Станісланв Осовськинй 

займаєтьнся дослідже нннями нейронни нх мереж у сфері обробки інформац нії. 

Останнім часом спостері нгається тенденціня зростанння інтересу до 

використнання нейроннинх мереж для вирішенння різних завдань і застосув нання їх в 

різних сферах людськогно життя. 

З використнанням нейроннинх мереж відкрили нся можливос нті проведенння 

обчисленнь в сферах, що до цього відносилнися лише до сфери людськогно інтелектну. 

З’явилися можливос нті створенння систем, які здатні вчитися, запам'ятовувати та 

аналізувнати інформацнію, що дуже нагадує розумові здібност ні людини. 



Типовими задачами, що можуть бути вирішени нми за допомого ню нейроннинх 

мереж та нейрокомнп'ютерів є: задача класифікнації, автоматинзація прогнозунвання, 

автоматинзація процесу ухваленння рішень, управлін ння, кодуванн ня і декодуванння 

інформацнії, розпізнанвання образів та ін. 

Нейронні мережі можуть використ новуватися майже в усіх галузях і сферах  

діяльноснті людини: економіцні, медицині, зв’язку і безпеці охоронни нх систем,  

обробці інформацнії. 

Прикладом успішногно застосувнання нейроннинх обчисленнь у галузі 

економікни, зокрема  фінансовній сфері,  є системи управлінння кредитни нми ризиками, 

що успішно застосов нуються у деяких відомих банках США. Як відомо, для оцінки 

вірогіднності завдання збитків від несвоєча нсно поверненних кредитів, банки, до 

видачі кредиту, проводятнь розрахун нки по фінансовній надійноснті позичальнника. Такі 

обчисленння базуютьсня на оцінці кредитно нї історії, динаміці розвитку компанії, 

стабільнності її основних фінансов них показникнів і багатьох інших чинників. 

Нейромернежеві технологнії дають змогу ефективнно провести зазначенні розрахуннки і 

точно встановинти потенційнних неплатнинків. 

Іншими важливимни сферами застосувнання нейроннинх обчисленнь в галузі 

економікни  є прогноз ситуації на фондовом ну ринку, оцінка вартості нерухомо нсті, 

прогнозунвання динаміки біржових курсів, оптимізанція товарних і грошових 

потоків, автоматинчне зчитуван ння чеків і форм тощо. 

У галузі медицини нейронні мережі використ новуються переважн но в 

діагностниці захворювнань. Зокрема, прикладонм систем діагностники являєтьсня 

програмнний пакет для кардіоді нагностики, розробленний R  Informat нi . Подібні 

системи успішно використновуються у деяких госпіталнях Англії для попередж нення 

інфаркту міокарда та інших серцево-судинних захворювнань, що дає можливіс нть 

знижуватни їх рівень. 

Нейромережеві технологнії застосовнуються також і в діагностниці  

онкологінчних захворюв нань. Вчені з універсинтету Дюка (США) розробилни нейронну 

систему  для розпізнанння злоякіснні тканини, яка успішно застосов нується для 

діагностники раку молочної залози. 



Нейронні мережі мають практичн не застосувнання у проектув нанні і 

оптимізанції мереж зв'язку. З їх допомого ню успішно вирішуєт нься важливе завдання 

в сфері телекомуннікацій – знаходженння оптимальнного шляху трафіку між вузлами. 

Окрім управлінння маршрути нзацією потоків, нейронні мережі використновуються 

для отриманння ефективнних рішень в сфері  проектув нання нових 

телекомуннікаційних мереж, а також для швидкого кодуванн ня та декодува нння даних, 

стисненння відеоінфнормації тощо. 

У галузі безпеки і охоронни нх системах нейронні мережі необхідн ні для 

ідентифінкації особи, розпізна нвання голосу, осіб в натовпі, розпізна нвання 

автомобінльних номерів, аналіз аэро-космічних знімків, монітори ннгу інформацнійних 

потоків, виявленння підробок. 

У галузі обробка інформацнії нейронні мережі можуть застосов нуватися для 

обробки  чеків, розпізнанвання підписів, відбиткі нв пальців і голосу. 

Розроблені італійсьнкою фірмою R  Informat нi  нейромернежеві  пакети серії 

FlexR d, використ новуються для розпізнанвання і автоматинчного введення 

рукописнних платіжнинх документнів і податков них декларац ній. У першому випадку 

вони застосовнуються для розпізнанвання не тільки кількостні товарів і їх вартості, але 

також і формату документ на. У разі податковних декларацній розпізнанються фіскальнні 

коди і суми податків. 

Отже, в сучасномну світі нейронні мережі це не далеке майбутнє. 

Нейроінфноматикою та дослідженннями нейромер неж у різних галузях займають нся 

науковці з усього світу. За допомого ню штучних нейронни нх мереж можна 

опрацьовнувати, аналізувнати та узагальннювати інформацнії, що аналогічнно роботі 

головногно мозку людини. Нейтронн ні мережі використновуються у економіцні, 

медицині, зв'язку, безпеці та охоронни нх системах, введенні та обробці інформац нії. 

Безумовнно, даний перелік не повний, проте він дозволяє отримати уявлення про 

характер застосувнання нейромернежевих технологній. 

На мій погляд, до переліку навчальн них  дисциплі нн студентінв вищих 

навчальнних закладів України  слід додати спецкурс ни, спецсеміннари  з 



нейроінф норматики. Це поглибит нь наукову уяву майбутні нх фахівців про створенн ня 

штучного інтелектну, широку  сферу його прикладн ного застосувнання. 

Вивчення історії становленння і розвитку нейроінфнорматики сприятимне 

поглибленному розуміннню еволюції наукової думки, перспект нив розвитку 

штучного інтелектну, мобілізунє поколінння молодих учених до нових творчих 

пошуків, відкриттні ХХІ століття. 

Із погляду на неоднорі ндність, як мережевинх інформацнійних ресурсів, так і 

аудиторінї, для якої ця інформац нія адресованна, в комп’ютерних мережах повинен 

функціоннувати досить великий набір інфокомуннікаційних сервісів, що забезпечнать 

ефективнну роботу користув нача із різноріднною інформацнією. Тому є очевидни нм, те 

що при експлуат нації телекомуннікаційних мереж повинен використ новуватись 

широкий спектр технологній моніториннгу та аналізу. 

При виборі цих технолог ній та відповіднних математинчних рішень необхіднно 

враховувнати особливонсті комуніканційного середовинща, доступно нго кожній цільовій 

групі користув начів. Розгляненмо ці категорінї користувначів з точки зору наявних в їх 

розпоряднженні в даний час засобів телекому ннікаційного доступу до 

інфокомуннікаційних ресурсів та перспект нив розвитку даного середови нща. Серед 

різних користув начів телекомуннікаційними мережами, класифікнованих за названим 

критерієнм, можна визначитни наступні основні групи. 

Корпоративні користув начі, які мають підключенння до науковоо нсвітніх 

мереж (аспіранти, студенти, викладач ні державнинх вузів, викладачні та учні шкіл, 

технікумнів, ліцеїв, коледжів і професій нних училищ в столични нх та великих містах, 

вчені та досліднинки, які працюють в системі НАН та державни нх і галузеви нх НДІ 

різної відомчої приналеж нності, менеджерни різних рівнів системи управлін ння 

наукою та освітою на націоналньному і регіоналньному рівнях). 

Корпоративні користув начі, які мають підключенння до комерцій нної мережі 

(співробітники великих фірм та корпорац ній, слухачі системи додатковної освіти, які 

мають основне місце роботи у індустрі нї та бізнесі, студенти і викладач ні 

недержавнних вузів, ліцеїв, коледжів; менеджер ни та досліднинки, що працюють в 

великих компаніянх). 



Індивідуальні користув начі, які мають регулярн не підключе нння до науково-

освітніх мереж (в більшостні своїй це викладачні, аспірантни та співробінтники великих 

державнинх вузів, НДІ). 

Індивідуальні користув начі, які мають регулярн не підключенння до 

комерційнних мереж (користувачі практичн но всіх категорінй – від школярів та 

абітурієннтів до менеджернів, педагогінв, вчених та досліднинків). 

Індивідуальні користув начі, які використновують різні види доступу до мереж 

на нерегуля нрній основі (в цю групу можуть входити також всі категорі нї 

користувначів). 

Для першої із названих категорі нй характернно використнання спеціалінзованої 

інфокомуннікаційної інфрастр нуктури - некомерцнійних науково-освітніх мереж та - в 

якості технологнії «Останньої милі» - виділенинх широкосмнугових наземних ліній. 

Інші групи користув начів являютьсня, як правило, клієнтамни регіоналньних 

комерційнних IP-мереж, для з'єднання, з якими використ новують у більшостні 

випадків комутова нні канали зв’язку. Тому, здається доцільни нм, розглянунти як 

технічні особливо нсті мереж розгляут них вище категорінй, так і обмеженн ня, які 

накладаюнться різними технологніями «останньої милі» на доступні нсть різних видів 

інфокомуннікаційних послуг. 

(«Остання миля» - канал, який сполучає кінцеве (клієнтське) обладнан ння із 

вузлом доступу провайденра). 

Розподіл українсьнкої аудиторінї Інтернетну серед найбільшних міст України 

наведено на малюнку 1.10. 

 



 

Малюнок 1.10 - Географінчний розподіл українсьнкої аудиторінї Інтернетну 

 

Враховуючи особливонсті телекомуннікаційних послуг та тенденці ню розвитку 

корпоратнивних мультисенрвісних мереж, то можна визначит ни наступні вимоги: 

- мультисе нрвісність - незалежнність технологній надання послуг від 

транспорнтних технологній; 

- ширοкοсмнугοвість - можливіснть гнучкої динамічн ної зміни швидкостні 

передачі інформацнії у широкому діапазон ні залежно від поточних потреб 

користувнача; 

- мультимендійність - здатністнь мережі передаванти багатоконмпонентну 

інформацнію з необхіднною синхронінзацією цих компонен нтів в реальномну часі з 

використнанням складних конфігур наційних з'єднань; 

- інтелектнуальність - можливіснть управлінння послугою, викликом і 

з'єднанням з боку користув нача чи постачалньника послуг; 

- інваріаннтність доступу - можливіснть організанції доступу до послуг 

незалежнно від використнаної технологнії; 

- розширювнаність - простата інтеграцнії окремих компонен нтів мережі 

(користувачів, комп’ютерів, додатків, служб), можливіс нть просто нарощуванти 

довжини сегментінв кабелів та замінюванти існуючу апаратурну більш потужною; 



- масштабо нваність - збільшен ння кількост ні вузлів та протяжні нсть зв'язків у 

дуже широких межах, при цьому продукти нвність мережі не погіршує нться. 

Існуючі мережі зв'язку загально нго користувнання із комутаці нєю каналів та 

комутацінєю пакетів нині не відповід нають перерахонваним вище вимогам. Обмежені 

можливоснті традиційнних мереж являютьс ня стримуючним чинником на шляху 

впроваджнення нових телекомуннікаційних послуг. 

З іншого боку, нарощува нння об’ємів телекомуннікаційних послуг, які 

надаютьсня, може негативнно позначитнися на показникнах якості функціон нування 

комп’ютерних систем і мереж зв'язку. 

Face detector використновується на зображеннні для того, щоб знайти особу. 

Далі ми нормалізнуємо, центруєм но особу і запускає нмо його на обробку в нейронну 

мережу. Після чого отримуєм но набір або вектор ознак які однознач нно описують 

особливонсті цього обличчя (малюнок 1.11). 

 

 

Малюнок 1.11 - Пошук по базі даних 

 

Потім ми можемо цей вектор ознак порівнят ни з усіма векторамни ознак, які 

зберігаюнться у нас в базі даних, і отримати посиланн ня на конкретнну людину, на 

його ім'я, та його профіль - все, що у нас може зберігатнися в базі даних. 



Саме таким чином працює FindFace - це безкошто нвний сервіс, який 

допомаганє шукати профілі людей в базі «ВКонтакте». 

Розроблені 2 сценарії. Перший - це ідентифінкація, пошук особи по базі 

даних. Друге - це верифіканція, це порівнянння двох зображеннь з якоюсь ймовірнінстю, 

що це ода і та ж людина. Крім того, на основі нейронно нї мережі існує розпізна нвання 

емоцій, розпізнанвання зображеннь на відео і liveness detectio нn - це розпізнанння, чи 

жива людина перед камерою чи це фотограф нія. 

Трохи статистинки. При ідентифі нкації, при пошуку по 10 тисячам фото 

точність близько 95% в залежноснті від якості бази, 99% точність верифіка нції. І крім 

цього даний алгоритм дуже стійкий до змін - необов'язково дивитися в камеру, 

можуть бути якісь загороджнують предмети: окуляри, сонячні окуляри, борода, 

медична маска. У деяких випадках можна перемогт ни навіть такі неймовір нні 

складнощні для комп'ютерного зору, як і окуляри, і маска. 

Дуже швидкий пошук, витрачаєнться 0,5 секунд на обробку 1 мільярда 

фотографній. Також можна працюват ни з зображенннями низької якості, отриманинх з 

CCTV-камер. Також можна це все оброблят ни в режимі реальног но часу. Можна 

завантажнувати фото через веб-інтерфейс, через Android, iOS і здійснюв нати пошук 

по 100 мільйонанм користувначів і їх 250 мільйонанх фотографній. 

Recurrent neural networks можна використ новувати тоді, коли недостат нньо 

розпізнанвати тільки зображенння. У тих випадках, коли важливо дотримув натися 

послідовнність, потрібен порядок того, що відбуває нться, можна використнаними 

звичайні рекурентнні нейронні мережі. 

Це застосовнується для розпізнанвання природнонї мови, для обробки відео, 

навіть використновується для розпізнанвання зображен нь. 

Можна розповіснти про роботу рекурент нних мереж на прикладі 

розпізнанвання емоцій. Що таке рекурент нні нейронні мережі? Це приблизнно те ж 

саме, що і звичайні нейронні мережі, але зі зворотни нм зв'язком. Зворотні нй зв'язок 

потрібнинй для того, щоб передава нти на вхід нейронно нї мережі або на якийсь з її 

шарів попереднній стан системи. 



Припустимо, ми обробляє нмо емоції. Навіть в усмішці - однієї з 

найпростніших емоцій - є кілька моментів: від нейтральнного виразу обличчя до того 

моменту, коли у нас буде повна посмішка. Вони йдуть один за одним послідов нно. 

Щоб це добре розуміти, нам потрібно вміти спостері нгати за тим, як це відбуваєнться, 

передаванти те, що було на попередн ньому кадрі в наступни нй крок роботи системи 

(малюнок 1.12). 

 

 

Малюнок 1.12 - Схема рекурентнової мережі яка використновується для 

розпізнанвання емоцій на відео 

 

У 2005 році на змаганні Emotion Recognit нion in the Wild спеціальнно для 

розпізнанвання емоцій команда з Монреаля представ нила рекурентнна система, яка 

виглядална дуже просто. У неї було всього кілька прихован них шарів, і вона 

працювална виключно з відео. В цьому році вони додали також розпізна нвання аудіо 

і сегментонвані, по кадрові дані, які виходять з convolut нional neural networks, дані 

аудіо сигналу з роботою рекурент нної нейроннонї мережі і здобули перше місце на 

змаганні. 

Можна ще зачепити ті нестанда нртні рішення, які зараз є і які, за багатьма 

прогнозанми, матимуть якесь розвиток в майбутнь ному. 



Вчені Стенфордна недавно придумал ни дуже незвичай нне застосувнання 

нейроннонї мережі CNN для передбачнення бідності. 

Насправді концепціня дуже проста. Справа в тому, що в Африці рівень 

бідності перевищунє за всі мислимі і немислимні межі. У них немає навіть 

можливоснті збирати соціальн ні демограф нічні дані. Тому з 2005 року у нас взагалі 

немає ніяких даних про те, що там відбуває нться. 

Вчені збирали денні та нічні карти із супутник нів і надавали їх нейроннонї 

мережі протягом деякого часу. 

Нейронна мережа була заздалег нідь налаштовнана на ImageNetн'е. Тобто перші 

шари фільтрів були налаштов нані так, щоб вона вміла розпізна нвати вже якісь зовсім 

прості речі, наприкла нд, дахи будинків, для пошуку поселенн ня на денних картах. 

Потім денні карти були зіставле нні з картами нічний освітлен ності тієї ж ділянки 

поверхні для того, щоб сказати, наскільк ни є гроші у населенн ня, щоб хоча б 

освітлювнати свої будинки протягом нічного часу. 

 

 

Малюнок 1.13 – Схема роботи штучної нейронно нї мережі яка прогнозунє рівень 

бідностін 

 



На малюнку 1.13 можемо бачити результа нти прогнозу, побудова нного 

нейронноню мережею. Прогноз був зроблени нй з різним розширеннням. І ви бачите - 

самий останній кадр - реальні дані, зібрані урядом Уганди в 2005 році. 

Можна помітити, що нейронна мережа склала досить точний прогноз, навіть 

з невеликинм зрушеннянм з 2005 року. 

Були звичайно і побічні ефекти. Вчені, які займаютьнся deep learning, завжди 

з подивом виявляют нь різні побічні ефекти. Наприкланд, як ті те, що мережа 

навчиласня розпізнанвати воду, ліси, великі будівель нні об'єкти, дороги - все це без 

вчителів, без заздалег нідь побудова нних баз даних. Взагалі повністю самостій нно. 

Були якісь шари, які реагувални, наприкланд, на дороги. 

Створення систем, які орієнтую нться для роботи в умовах неповнот ни або 

нечіткоснті вихідної інформацнії, невизнач неності зовнішнінх впливів та середови нща 

функціоннування, вимагає залученн ня нетрадицнійних підходів до управлін ння з 

використнанням методів та технологній штучного інтелектну. Такі системи, названі 

інтелектнуальними системамни управлін ння, утворять зовсім новий клас, для якого не 

тільки принципи побудови, методи аналізу і синтезу перебува нють в стадії розвитку, 

але і основні поняття й визначен ння мають потребу в ретельно нму методичнному 

проробленнні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСОБЛИВОнСТІ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІ нВ НЕЙРОННОнЇ МЕРЕЖІ 

 

2.1 Структурна штучної нейроннонї мережі 

 

Структура штучної нейронної мережі подібна до мозку, а біологіч нні 

нейрони імітуютьнся в ній через активацінйну функцію. В задачах класифік нації 

(наприклад перебір спам-листів) активацінйна функція має характернистику 

"вмикача". Тобто, якщо вхід більше, ніж деяке значення, то вихід повинен 

змінюватни стан, наприкла нд 0 на 1 або -1 на 1. Це імітує "включення" біологічнного 

нейрону. У якості активаці нйної функції зазвичай використновують таку сигмоїднну 

функцію: 

 

𝑓(𝑧) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝑧)
 

 

Яка виглядає наступнинм чином: 

 

import matplotlнib.pylab as plt 

import numpy as np 

x = np.arange(-8, 8, 0.1) 

f = 1 / (1 + np.exp(-x)) 

plt.plot(x, f) 

plt.xlabel('x') 

plt.ylabel('f(x)') 

plt.show() 

 



 

Малюнок 2.1 - графік функції  

 

З графіку (малюнок 2.1) можна бачити, що функція використовується для 

активації і вона росте з 0 до 1 по мірі росту значення х. Сигмоїдн на функція 

являєтьсня гладкою і неперервнною. Це означає, що функція має похідну, що є 

визначнинм фактором для навчання алгоритмну. 

Біологічні нейрони послідовно поєднані в мережу, де вихід одного нейрону 

являється входом для іншого нейрону. Такі мережі можемо представнити у вигляді 

з'єднаних шарів з вузлами. Кожен вузол приймає "зважений" вхід, включає 

активацінйну функцію для суми входів, та створює вихід. 

 

 

Малюнок 2.2 - схематичнне зображенння вузла ШНМ з трьома входами 



 

Коло на малюнку 2.2 зображує вузол, який являєтьсня "місцем 

знаходженням" активацінйної функції, він бере зважені входи, сумує їх, а потім 

вносить їх в активацінйну функцію. Вивід активаці нйної функції представнлений через 

h. 

Що таке "вага"? За вагу беруться числа (не бінарні), які потім множатьсня на 

вході та сумуютьсня у вузлі. Тобто, зважений вхід у вузол має вигляд: 

 

𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + 𝑥3𝑤3 + 𝑏 

 

Де 𝑤𝑖- числові значення ваги. Ваги нам потрібні, вони є значення нм, яке буде 

змінюватнись протягом процесу навчання. b є вагою елементу зміщення на +1, 

включенння ваги b робить вузол більш гнучким. Зрозуміт ни це на простіше прикладі. 

Розглянемо простий вузол, який має один вхід та вихід (малюнок 2.3): 

 

 

Малюнок 2.3 - схематичнне зображенння вузла ШНМ з одним входом 

 

Ввідною інформацнією для активацінйної функції у цьому вузлі є просто 𝑥1𝑤1. 

На що впливає зміна в 𝑤1 у цій простій мережі? 

 

w1 = 0,5 

w2 = 1,0 

w3 = 2,0 

l1 = 'w = 0,5' 

l2 = 'w = 1,0' 

l3 = 'w = 2,0' 

for w, l in [(w1, l1), (w2, l2), (w3, l3)]: 

     f = 1 / (1 + np.exp(-x*w)) 



     plt.plot(x, f, label=l) 

plt.xlabel('x') 

plt.ylabel('h_w(x)') 

plt.legend(loc=2) 

plt.show() 

 

 

Малюнок 2.4 - графік функції при зміні ваги 

 

Ми бачимо, що при зміні ваги змінюєть нся також рівень нахилу графіка 

(малюнок 2.4) активацінйної функції. Це корисно, якщо потрібно змоделюв нати різні 

щільностні взаємозвн'язків між входами та виходами. Якщо ми хочемо щоб вихід 

змінювавнся тільки при х більше 1, то нам потрібне зміщення. Розгляне нмо подібшу 

мережу зі зміщеннянм на вході (малюнок 2.5): 

 



 

Малюнок 2.5 - схематичнне зображенння вузла ШНМ зі зміщеннянм на вході 

 

w = 5,0 

b1 = -8,0 

b2 = 0,0 

b3 = 8,0 

l1 = 'b = -8,0' 

l2 = 'b = 0,0' 

l3 = 'b = 8,0' 

for b, l in [(b1, l1), (b2, l2), (b3, l3)]: 

     f = 1 / (1 + np.exp(-(x*w+b))) 

     plt.plot(x, f, label=l) 

plt.xlabel('x') 

plt.ylabel('h_wb(x)') 

plt.legend(loc=2) 

plt.show() 

 



 

Малюнок 2.6 - графік функції зі зміщення нм на вході 

 

З графіку (малюнок 2.6) ми можемо побачити, що змінюючи "вагу" 

зміщення b, ми можемо змінюватни і час запуску вузла. Зміщення дуже важливе для 

випадків, коли потрібно імітуват ни умовні відносинни. 

В повній нейронні нй мережі знаходитнься дуже багато таких взаємопонв'язаних 

між собою вузлів. Структур ни таких мереж можуть приймати безліч різних форм, 

але найпоширненіша форма складаєтнься з вхідного шару, прихован ного шару і 

вихідногно шару. 

 

 

Малюнок 2.7 - схематичнне зображенння ШНМ з трьома шарами 

 



Ну малюнку 2.7 можемо побачити три шари мережі - Шар 1 це вхідний шар, 

де мережа отримує зовнішні вхідні дані. Шар 2 називают нь прихованним шаром, цей 

шар не являєтьсня частиною ні входу, ні виходу (нейронні мережі можуть мати 

декілька прихованних шарів, в даному прикладі включено лише один шар для 

спрощенння). Шар 3 є вихідним шаром. Можемо помітити, що між Шаром 1(Ш1) та 

Шаром 2(Ш2) є багато зв'язків. Кожен вузол в Ш1 має зв'язок з всіма вузлами в Ш2, 

при цьому від кожного вузла в Ш2 йде через один зв'язок до єдиного вихідногно 

вузла в Ш3. Кожен з цих зв'язків повинен мати відповід нну вагу. 

Всі приклади, приведен ні вище, потребую нть нотації. Нотація, яку було 

використнано тут, використновується і в посібник ну по глибинно нму навчанню від 

Стенфорднського Універсинтету. В наступнинх прикладанх вага відповіднного зв'язку 

буде позначатнися як 𝑤𝑖𝑗
(𝑙), де i - номер вузла у шарі l+1, а j - номер вузла у шарі l. 

Наприкланд, вага зв'язка між вузлами 1 у шарі 1 і 2 у шарі 2 буде позначат нися як 

𝑤21
(1). Чому індекси 2-1 означаютнь зв'язок 1-2? Така нотація більш зрозуміл на, якщо 

додати зміщення. 

З графу вище можемо бачити, що зміщення +1 зв'язане з всіма вузлами в 

сусідньонму шарі. Зміщення в Ш1 має зв'язок з всіма вузлами в Ш2. Так як зміщення 

не є являєтьсня вузлом з активацінйною функцією, то воно не має і входів (тобто його 

вхідне значення завжди буде дорівнюв нати константні). Вагу зв'язка між зміщеннянм 

та вузлом будемо позначатни через 𝑏𝑖
(𝑙)

, де i - номер вузла в шарі l+1, так само, як у 

𝑤𝑖𝑗
(𝑙). До прикладу з 𝑤21

(1), вага між зміщеннянм в Ш1 і другим вузлом в Ш2 буде 

мати позначенння 𝑏2
(1)

. 

Важливо, що ці значення - 𝑤𝑖𝑗
(𝑙) та 𝑏𝑖

(𝑙)
 - будуть змінюватнись протягом 

процесу навчання ШНМ. 

Позначення зв'язку до вихідног но вузла буде виглядат ни наступни нм чином: 

ℎ𝑗
(𝑙)

, де j - номер вузла в шарі l. Тоді в попередн ньому прикладі, зв'язком до 

вихідногно вузла є ℎ1
(2)

. 



Тепер розгляне нмо, яким чином розрахов нувати вихід мережі, коли нам відомі 

вага і вхід. Процес знаходженння виходу в нейронні нй мережі називаютнь процесом 

прямого поширенння. 

 

2.2 Процес прямого поширенн ня в навчанні ШНМ 

 

Для того щоб продемоннструвати, як знайти вихід, вже маючи відомий вхід, 

в нейроннинх мережах. Почнемо із попередн нього прикладу де будо три шари. Нижче 

така система продемоннструємо у вигляді системи рівнянь: 

 

ℎ1
(2) = 𝑓(𝑤11

(1)𝑥1 +𝑤12
(1)𝑥2 +𝑤13

(1)𝑥3 + 𝑏1
(1)) 

ℎ2
(2) = 𝑓(𝑤21

(1)𝑥1 +𝑤22
(1)𝑥2 +𝑤23

(1)𝑥3 + 𝑏2
(1)) 

ℎ3
(2) = 𝑓(𝑤31

(1)𝑥1 +𝑤32
(1)𝑥2 +𝑤33

(1)𝑥3 + 𝑏3
(1)) 

ℎ𝑊,𝑏(𝑥) = ℎ1
(3) = 𝑓(𝑤11

(2)ℎ1
(2) +𝑤12

(2)ℎ2
(2) +𝑤13

(2)ℎ3
(2) + 𝑏1

(2)) 

  

, де f(-) активацінйна функція вузла, в нашому випадку сигмоїднна функція. В 

першому рядку ℎ1
(2)

 - це вихід першого вузла в другому шарі, його входами є 

𝑤11
(1)𝑥1, 𝑤12

(1)𝑥2,𝑤13
(1)𝑥3 та 𝑏1

(1)
. Всі ці входи було просумов нано, а потім 

перенапрнавлено да активаці нйної функції для розрахун нку виходу першого вузла. 

Аналогічнно з двома іншими вузлами. 

Останній ряд прораховнує вихід єдиного вузла в останньо нму третьому шарі, 

він являєтьсня кінцевою вихідною точкою у нейронні нй мережі. В ньому замісто 

зважених вхідних змінних (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), беруться зважені виходи вузлів із другого 

шару (ℎ1
(2), ℎ2

(2), ℎ3
(2)

) та зміщення. Дана система рівнянь також добре демонстр нує 

ієрархічнну структур ну нейроннинх мереж. 

Розглянемо простий приклад першого виводу нейронно нї мережі мовою 

Python. Звернемо увагу, ваги 𝑤11
(1),𝑤12

(1),… між Ш1 і Ш2 чудово можуть бути 

представнлені в вигляді матриці: 

 



𝑊(1) = (

𝑤11
(1) 𝑤12

(1) 𝑤13
(1)

𝑤21
(1) 𝑤22

(1) 𝑤23
(1)

𝑤31
(1) 𝑤32

(1) 𝑤33
(1)

) 

 

Представимо дану матрицю через масиви бібліоте нки numpy. 

 

import numpy as np 

w1 = np.array([[0.2, 0.2, 0.2], [0.4, 0.4, 0.4], [0.6, 0.6, 0.6]]) 

 

Просто ми присвоїлни деякі рандомні числові значення вазі кожного зв'язку 

в Ш1. Аналогічнно зробимо і з Ш2: 

 

𝑊(2) = (𝑤11
(2)𝑤12

(2)𝑤13
(2)) 

 

w2 = np.zeros((1, 3)) 

w2[0,:] = np.array([0.5, 0.5, 0.5]) 

 

Також ми можемо присвоїтни деякі значення вазі зміщення в Ш1 і Ш2: 

 

b1 = np.array([0.8, 0.8, 0.8]) 

b2 = np.array([0.2]) 

 

Перед написаннням основної частини програми для розрахун нку виходу 

нейроннонї мережі, напишемо окрему функцію для активаці нйної функції: 

 

def f(x): 

    return 1 / (1 + np.exp(-x)) 

 

Приведемо простий спосіб розрахуннку виходу нейронно нї мережі, 

використновуючи вкладені цикли в Python. Пізніше розгляне нмо більш ефективнні 

способи. 



 

def simple_looped_nn_calc(n_layers, x, w, b): 

    for l in range(n_layers-1): 

        нФормується вхідний масив - перемножнення ваг у кожному шарі  

        нЯкщо перший шар, то вхідний масив дорівнює вектору х 

        нЯкщо шар не перший, вхід для поточног но шару дорівнюєн 

        нвиходу попередннього 

        if l == 0: 

            node_in = x 

        else: 

            node_in = h 

        нФормує вихідний масив для вузлів у шарі l + 1 

        h = np.zeros((w[l].shape[0],)) 

        нпроходить по рядкам масиву ваг 

        for i in range(w[l].shape[0]): 

            нрахує суму всерединні активацінйної функції 

            f_sum = 0 

            нпроходить по стовпцям масиву ваг 

            for j in range(w[l].shape[1]): 

                f_sum += w[l][i][j] * node_in[j] 

            ндодає зміщеннян 

            f_sum += b[l][i] 

            нвикористовує активацінйну функцію для розрахуннку 

            нi-того виходу, у даному випадку h1, h2, h3 

            h[i] = f(f_sum) 

    return h 

 

Ця функція приймає в якості входу номер шару в нейронні нй мережі, х - 

вхідний масив/вектор: 

 

w = [w1, w2] 

b = [b1, b2] 

нрандомізований вхідний вектор x 

x = [1.5, 2.0, 3.0] 



 

Ця функція спочатку перевірянє, чим є вхідний масив для відповіднного шару 

з вузлами/вагами. Якщо розгляда нється перший шар, то входом для другого шару 

являєтьсня вхідний масив x, перемножнений на відповід нні ваги. Якщо шар не перший, 

то входом для наступнонго являєтьсня вихід попередннього. 

Виклик функції: 

 

simple_looped_nn_calc(3, x, w, b) 

 

повертає результа нт 0.8354. Можна перевіри нти правильнність розрахун нку, 

вставившни ті ж самі значення в систему рівнянь: 

 

ℎ1
(2) = 𝑓(0.2 ∗ 1.5 + 0.2 ∗ 2.0 + 0.2 ∗ 3.0 + 0.8) = 0.8909 

ℎ2
(2) = 𝑓(0.4 ∗ 1.5 + 0.4 ∗ 2.0 + 0.4 ∗ 3.0 + 0.8) = 0.9677 

ℎ3
(2) = 𝑓(0.6 ∗ 1.5 + 0.6 ∗ 2.0 + 0.6 ∗ 3.0 + 0.8) = 0.9909 

ℎ𝑊,𝑏(𝑥) = ℎ1
(3) = 𝑓(0.5 ∗ 0.8909 + 0.5 ∗ 0.9677 + 0.5 ∗ 0.9909 + 0.2) = 0.8354 

 

Використання циклів – не є найефект нивнішим способом розрахун нку 

прямого поширенння мовою Python, тому що цикли в цій мові програму нвання 

працюють занадто повільно. Коротко розгляне нмо кращі рішення. Також можемо 

порівнятни роботу алгоритмнів, використнавши функцію в IPython: 

 

%timeit simple_looped_nn_calc(3, x, w, b) 

В даному випадку процес прямого поширенн ня із циклами займає приблизнно 

40 мікросек нунд. Це достатньно швидко, але не для великих нейронни нх мереж із 

більш ніж 100 вузлами на кожному шарі, особливо при їх навчанні. Якщо 

запустимно цей алгоритм на нейронні нй мережі із чотирма шарами, то отримаєм но 

результант в 70 мікросекнунд. Ця різниця в часі являєтьсня досить значною. 

Попередні рівняння можна більш компактн но написати, тим самим знайти 

результант більш ефективнніше. Спочатку додаємо іще одну змінну 𝑧𝑖
(𝑙), яка 



являєтьсня сумою входу в вузол i шару l, включаючни зміщення. Тоді для першого 

вузла в Ш2, z буде дорівнювнати: 

 

𝑧1
(2) = 𝑤11

(1)𝑥1 +𝑤12
(1)𝑥2 +𝑤13

(1)𝑥3 + 𝑏1
(1) =∑𝑤𝑖𝑗

(1)

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖 + 𝑏𝑖
(1)

 

 

, де n - кількістнь вузлів в Ш1. Використновуючи це позначен ння, систему 

рівнянь можемо скоротитни: 

 

𝑧(2) = 𝑊(1)𝑥 + 𝑏(1) 

ℎ(2) = 𝑓(𝑧(2)) 

𝑧(3) = 𝑊(2)ℎ(2) + 𝑏(2) 

ℎ𝑊,𝑏(𝑥) = ℎ
(3) = 𝑓(𝑧(3)) 

 

Звернемо увагу на велику W, яка означає матричну форму представ нлення 

ваг. Пам'ятаймо, що тепер всі елементи в рівнянні зверху є матрицям ни/векторами. 

Але спрощенння на цьому не закінчує нться. Дані рівняння можна звести до ще 

коротшогно вигляду: 

 

𝑧(𝑙+1) = 𝑊(𝑙)ℎ(𝑙) + 𝑏(𝑙) 

ℎ(𝑙+1) = 𝑓(𝑧(𝑙+1)) 

 

Таким чином виглядає загальна форма процесу прямого поширенн ня, до 

виходу шару l стає входом в шар l+1. Ми знаємо, що ℎ(1) являєтьсня вхідним шаром 

x, а ℎ(𝑛𝑙)(де 𝑛𝑙 - номер шару в мережі) є вихідним шаром. Також ми не стали 

використновувати індекси i та j через те, що простіше перемнож нити матриці - це 

дасть нам той самий результа нт. Тому даний процес і називаєт нься "векторизацією". 

Даний метод має ряд плюсів. По-перше, код його імплемен нтації виглядає менш 

заплутанним. По-друге, використновуються властивонсті із лінійної алгебри замість 



циклів, що робить роботу програми більш швидшою. За допомого ню numpy можна 

легко зробити такі підрахун нки.  

Розпишемо 𝑧(𝑙+1) = 𝑊(𝑙)ℎ(𝑙) + 𝑏(𝑙) на вираз з матриці та векторів із вхідного 

шару (ℎ(𝑙) = 𝑥): 

 

𝑧(2) = (

𝑤11
(1) 𝑤12

(1) 𝑤13
(1)

𝑤21
(1) 𝑤22

(1) 𝑤23
(1)

𝑤31
(1) 𝑤32

(1) 𝑤33
(1)

)(

𝑥1
𝑥2
𝑥3
) + (

𝑏1
(1)

𝑏2
(1)

𝑏3
(1)

) 

= (

𝑤11
(1)𝑥1 +𝑤12

(1)𝑥2 +𝑤13
(1)𝑥3

𝑤21
(1)𝑥1 +𝑤22

(1)𝑥2 +𝑤23
(1)𝑥3

𝑤31
(1)𝑥1 +𝑤32

(1)𝑥2 +𝑤33
(1)𝑥3

) + (

𝑏1
(1)

𝑏2
(1)

𝑏3
(1)

) 

= (

𝑤11
(1)𝑥1 + 𝑤12

(1)𝑥2 +𝑤13
(1)𝑥3 + 𝑏1

(1)

𝑤21
(1)𝑥1 +𝑤22

(1)𝑥2 +𝑤23
(1)𝑥3 + 𝑏2

(1)

𝑤31
(1)𝑥1 +𝑤32

(1)𝑥2 +𝑤33
(1)𝑥3 + 𝑏3

(1)

) 

 

Коли матриця ваг множитьсня на вектор, кожний елемент в рядку матриці ваг 

множитьсня на кожний елемент в стовпці вектора, після цього усі добутки 

сумуютьсня та створюєтнься новий вектор (3х1). Після перемнож нення матриці на 

вектор, додаютьс ня елементи із вектора зміщення та отримуєт нься кінцевий 

результант. 

Кожний рядок отримано нго вектора відповіднає аргументну активацінйної 

функції в оригіналньній не матричнінй системі рівнянь вище. Це означає, що в Python 

ми можемо все реалізув нати, не використновуючи повільні цикли. На щастя, 

бібліотенка numpy дає можливіснть зробити це із достатньно швидкими функціям ни-

операторами над матрицям ни. Розгляненмо код простої і швидкої версії функції 

simple_looped_nn_calc: 

 

def matrix_feed_forward_calc(n_layers, x, w, b): 

    for l in range(n_layers-1): 

        if l == 0: 

            node_in = x 



        else: 

            node_in = h 

        z = w[l].dot(node_in) + b[l] 

        h = f(z) 

    return h 

 

Звернемо увагу на рядок 7, на якому відбуває нться перемножнення матриці на 

вектор. Якщо ми використнаємо замість функції перемножнення a.dot(b) символ *, то 

вийде щось схоже на поелемен нтне множення замість справжнь ного добутку 

матриць. 

Якщо порівняє нмо час роботи цієї функції із попередн ньою на простій мережі 

із чотирма шарами, то отримаємно результа нт лише на 24 мікросекнунди менший. Але 

якщо збільшитни кількістнь вузлів в кожному шарі до 100-100-50-10, то отримаєм но 

значно більшу різницю. Функція із циклами в цьому випадку дає результа нт 41 

мілісекуннди, коли в функції із векториз нацією це займає всього лиш 84 

мікросекнунди. Також ще існують ефективнніші імплеменнтації операцій над 

матрицямни, які використновують такі пакети глибинно нго навчання, як TensorFl нow і 

Theano. 

На цьому закінчимно поясненння про процес прямого поширенн ня в нейроннинх 

мережах.  

 

2.3 Градієнтнний спуск та оптимізанція 

 

Розрахунки значень ваг, які з'єднують шари в мережі, та являєтьс ня тим, що 

ми називаємно навчаннянм системи. В контрольнованому навчанні ідея полягає в тому, 

щоб зменшити похибку між входом і потрібни нм виходом. Якщо ми маємо нейронну 

мережу із одним вихідним шаром і деякий вхід x та ми хочемо, щоб на виході було 

число 2, але мережа видає 5, то знаходже нння похибки виглядає як abs(2−5)=3. 

Говорячи мовою математинки, ми знайшли норму помилки  𝐿1 (це буде обговоренно 

пізніше). 



Сенс контроль нованого навчання в тому, що надаєтьс ня багато пар вхід-вихід 

вже відомих даних та потрібно змінюват ни значення ваг, базуючис нь на цих 

прикладанх, щоб значення помилки стала мінімальнною. Ці пари входу-виходу 

позначаюнться як (𝑥(1), 𝑦(1)),…,(𝑥(𝑚), 𝑦(𝑚)), де m являєтьсня кількістню екземплянрів 

для навчання. Кожне значення входу або виходу може представ нляти собою вектор 

значень, наприкланд 𝑥(1) не обов'язково матиме лише одне значення, воно може 

містити N - вимірний набір значень. Припусти нмо, що ми навчаємо нейронну 

мережу виявленнню спам-листів - в такому випадку 𝑥(1) може представнляти собою 

кількістнь відповіднних слів, які зустрічанються в повідомлненні: 

 

𝑥(1) =

(

 
 
 

𝑁𝑜. 𝑜𝑓“𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒”
𝑁𝑜. 𝑜𝑓“𝑛𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎”

No. of“extension”
⋮

𝑁𝑜. 𝑜𝑓“𝑚𝑢𝑚”
𝑁𝑜. 𝑜𝑓“𝑏𝑢𝑟𝑔𝑒𝑟” )

 
 
 
=

(

  
 

2
2
0
⋮
0
1)

  
 

 

 

𝑦(1)  в цьому випадку може представ нляти собою єдине скалярне значення, 

наприкланд, 1 або 0, що виясняє, було повідомл нення спамом чи ні. В інших 

застосуннках це також може бути вектор із K вимірами. Наприкла нд, ми маємо вхід 

x, який являєтьсня вектором чорно-білих пікселів, зчитаних із фотограф нії. При цьому 

y може бути вектором із 26 елемента нми з значеннянми 1 або 0, що позначаю нть, яка 

літера була зображен на на фото, наприкла нд (1,0,…,0) для літери а, (0,1,…,0) для 

літери б і так далі. 

В навчанні мережі, використ новуючи (x,y), метою являєтьсня покращитни її в 

знаходженнні правильн ного y при відомому x. Це робиться через зміну значень ваг, 

щоб мінімізунвати похибку. Тоді як змінюват ни їх значеннян? Для цього і знадобитнься 

нам градієнтнний спуск. Розгляненмо наступни нй графік: 

 



 

Малюнок 2.8 - одновимінрний градієнтнний спуск 

 

На малюнку 2.8 зображенно графік похибки, яка залежить від скалярно нго 

значення ваги, w. Мінімальнно можлива похибка позначенна чорним хрестом, але ми 

не знаємо яке саме значення w дає нам це мінімаль нне значення. Підрахун нок 

починаєтнься із рандомно нго значення змінної w, яка дає похибку, вона позначен ну 

червоною крапкою під номером "1" на кривій. Потрібно змінити w таким чином, 

щоб досягнут ни мінімальнної похибки (чорного хреста). Одним із найпошир неніших 

способів являєтьсня градієнтнний спуск. 

Спочатку знаходитнься градієнт похибки на "1" по відношен нню до w. 

Градієнт являєтьсня рівнем нахилу кривої в відповід нній точці. Він зображен ний на 

графіку в вигляді чорних стрілок. Градієнт дає також деяку інформац нію про 

напрямок - якщо він позитивнний при збільшеннні w, то в цьому напрямку похибка 

буде збільшувнатись, якщо негативнний то - зменшувантись. Як ви вже зрозумілни, ми 

намагаємнося зробити, щоб похибка із кожним кроком зменшува нлась. Величина 

градієнтну означає те, як швидко крива похибки або функція змінюєть нся в 

відповіднній точці. Чим більше значення, тим швидше змінюєть нся похибка в 

відповіднній точці в залежноснті від w. 

Метод градієнтнного спуску використновує градієнт, щоб приймати рішення 

щодо наступнонї зміни в w для того, щоб досягнут ни мінімальнного значення кривої. 

Він являєтьсня ітератив нним методом, кожен раз оновлюєтнься значення w через: 



 

𝑤н = 𝑤ст − 𝛼 ∗ ∇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

, де 𝑤н означає нове значення w, 𝑤ст - поточне або "старе" значення w, 

∇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 являєтьсня градієнтном похибки на 𝑤ст і 𝛼 є кроком. Крок 𝛼 також буде 

означати те, як швидко відповід нь наближаєнться до мінімальнної похибки. При 

кожній ітерації в такому алгоритмні градієнт повинен зменшува нтись. Із графіку вище 

можемо помітити, що із кожним кроком градієнт "стихає". Як тільки відповід нь 

досягне мінімальнного значення, ми виходимо з ітератив нного процесу. Вихід можна 

реалізувнати способом умови "якщо похибка менше деякого числа". Це число 

називаютнь точністю. 

Розглянемо приклад простої імплемен нтації градієнтнного спуску для 

знаходженння мінімуму функції 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 3𝑥3 + 2 мовою Python. Градієнт цієї 

функції можна знайти аналітичнно через похідну 𝑓′(𝑥) = 4𝑥3 − 9𝑥2. Це означає, що 

для будь-якого x ми можемо знайти градієнт за цією простою формулою. Ми 

можемо також знайти мінімум через похідну - x=2.25. 

 

x_old = 0  Немає різниці, яке значення, головне abs(x_new - x_old) > 

точністьн 

x_new = 6  Алгоритм починаєтнься з x=6 

gamma = 0.01  Розмір кроку 

precision = 0.00001  Точністьн 

def df(x): 

    y = 4 * x**3 - 9 * x**2 

    return y 

while abs(x_new - x_old) > precisioнn: 

    x_old = x_new 

    x_new += -gamma * df(x_old) 

print("Локальний мінімум знаходитнься на %f" % x_new) 

 



Ця функція виводить "Локальний мінімум знаходит нься на 2.249965", що 

задовольнняє правильн ній відповідні з деякою точністю. Цей код імплемен нтує 

алгоритм зміни ваги, про яку розповід налося вище, і може знаходитни мінімум 

функції з відповіднною точністю. Це був дуже простий приклад градієнт нного спуску, 

знаходженння градієнтну при навчанні нейронно нї мережі виглядає трохи інакше, хоч 

і головна ідея залишаєт нься та ж сама - ми знаходимно градієнт нейронно нї мережі і 

змінюємо ваги на кожному кроці, щоб наблизитнись до мінімальнної похибки, яку ми 

намагаємнось знайти. Але у випадку ШНМ нам потрібно буде реалізув нати 

градієнтнний спуск з багатовинмірним вектором ваг. 

Ми будемо знаходит ни градієнт нейронно нї мережі, використновуючи досить 

популярнний метод зворотно нго поширенння похибки, про який буде написано 

пізніше. Але спочатку нам потрібно розглянунти функцію похибки більш детально. 

Існує більш загальнинй спосіб зобразитни вирази, які дають нам можливіс нть 

зменшити похибку. Таке загальне представнлення має назву функція оцінки. 

Наприкланд, функція оцінки для пари вхід-вихід (𝑥𝑧, 𝑦𝑧) у нейроннінй мережі буде 

виглядатни наступнинм чином: 

 

𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥, 𝑦) =
1

2
‖𝑦𝑧 − ℎ(𝑛𝑙)(𝑥𝑧)‖

2
=
1

2
‖𝑦𝑧 − 𝑦п(𝑥

𝑧)‖2 

 

Вираз є функцією оцінки навчальн ного екземплянра 𝑧𝑡ℎ, де ℎ(𝑛𝑙) є виходом 

останньонго шару, тобто вихід нейронно нї мережі. ℎ(𝑛𝑙) також можна представнити як 

𝑦п, що означає отримани нй результант, коли нам відомий вхід 𝑥𝑧. Дві вертикалньні 

лінії означаютнь норму 𝐿2 похибки або суму квадратінв похибок. Сума квадраті нв 

похибок є досить поширени нм способом представ нлення похибок у системі 

машинногно навчання. Замість того, щоб брати абсолютн ну похибку 𝑎𝑑𝑠(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑥
𝑧) −

𝑦𝑧), ми беремо квадрат похибки. Ми не будемо обговорю нвати причину цього у 

даній статті. 
1

2
 у початку є просто константною, яка нормалізнує відповіднь після того, 

як ми продиферненціюємо функцію оцінки під час зворотно нго поширенння. 



Зверніть увагу, що приведен на раніше функція оцінки працює тільки з однією 

парою (x,y). Ми хочемо мінімізунвати функцію оцінки з усіма m парами вхід-вихід: 

 

𝐽(𝑤, 𝑏) =
1

𝑚
∑
1

2

𝑚

𝑧=0

‖𝑦𝑧 − ℎ(𝑛𝑙)(𝑥𝑧)‖
2
=
1

𝑚
∑𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧))

𝑚

𝑧=0

 

 

Тоді як же ми будемо використ новувати функцію J для навчання наших 

мереж? Звичайно, використновуючи градієнтнний спуск та зворотне поширенння 

похибок. Спочатку розгляненмо градієнтнний спуск у нейронни нх мережах більш 

детально. 

Градієнтний спуск для кожної ваги 𝑤(𝑖𝑗)
(𝑙) та зміщення 𝑏𝑖

(𝑙)
 i у нейроннінй 

мережі виглядає наступни нм чином: 

 

𝑤𝑖𝑗
(𝑙) = 𝑤𝑖𝑗

(𝑙) − 𝛼
𝜕

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏) 

𝑏𝑖
(𝑙) = 𝑏𝑖

(𝑙) − 𝛼
𝜕

𝜕𝑏𝑖
(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏) 

 

Вираз вище фактично є аналогіч нним представнленню градієнт нного спуску: 

𝑤𝑛𝑒𝑤 = 𝑤𝑜𝑙𝑑 − 𝛼 ∗ ∇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟. Немає лише деяких позначеннь, але достатньно розуміти, 

що ліворуч розташовнані нові значення, а праворуч - старі. Знову ж таки задіяно 

ітераційнний процес для розрахун нку ваг на кожній ітерації, але цього разу базуючис нь 

на функції оцінки J(w,b). 

Значення 
𝜕

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑙)

 та 
𝜕

𝜕𝑏𝑖
(𝑙) є частковинми похіднимни функції оцінки, базуючиснь 

на значеннянх ваги. Що це означає? Згадайте простий приклад градієнт нного спуску 

раніше, кожний крок залежить від нахилу похибки/оцінки по відношен нню до ваги. 

Похідна також має значення нахилу/градієнту. Звичайно, похідна позначає нться як 

𝑑

𝑑𝑥
. x у нашому випадку є вектором, а це значить, що наша похідна теж буде 

вектором, який є градієнт кожного виміру x. 



Розглянемо приклад стандарт нного двовимір нного градієнт нного спуску. 

Нижче представнлено діаграму роботи двох ітератив нних двовимірнних градієнтнних 

спусків (малюнок 2.9): 

 

 

Малюнок 2.9 - двовимірнний градієнтнний спуск 

 

Синім позначенні контури функції оцінки, вони позначаю нть області, у яких 

значення похибки приблизн но однакові. Кожен крок (𝑝1→𝑝2→𝑝3) у градієнтнному 

спуску використновує градієнт або похідну, що позначає нться стрілкоюн/вектором. 

Цей вектор проходитнь через два простори [𝑥1, 𝑥2] і показує напрямок, у якому 

знаходитнься мінімум. Наприкланд, похідна, обчисленна у 𝑝1 може бути 
𝑑

𝑑𝑥
= [2.1,0.7], 

де похідна є вектором з двома значення нми. Часткова похідна 
𝑑

𝑑𝑥1
у цьому випадку 

дорівнює скаляру →[2.1] - іншими словами, це є значення градієнтна лише у одному 

вимірі пошуковонго простору (𝑥1). 

У нейроннинх мережах не існує простої повної функції оцінки, з якої можна 

легко порахува нти градієнт, схожої на функцію, яку ми раніше розгляда нли (𝑓(𝑥) =

𝑥4 − 3𝑥3 + 2). Ми можемо порівнятни вихід нейронно нї мережі з нашим очікуван ним 

значеннянм 𝑦(𝑧), після чого функція оцінки буде змінюват нись через зміну у 

значеннянх ваги, але як ми це зробимо з усіма прихованними шарами у мережі? 



Тому нам потрібен метод зворотно нго поширенн ня. Цей метод дає нам 

можливіснть "ділити" функцію оцінки або похибку з усіма вагами у мережі. Іншими 

словами, ми можемо з'ясувати, як впливає кожна вага на похибку. 

Якщо математинка вам не дуже добре дається, то ви можете пропусти нти цей 

розділ. У наступно нму розділі ви дізнаєте нсь, як реалізувнати зворотне поширенння 

мовою програмунвання. Але якщо ви не проти трохи більше поговори нти про 

математинку, то продовжунйте читати, ви отримаєтне більш глибокі знання щодо 

навчання нейроннинх мереж. 

Спочатку, давайте згадаємо базові рівняння для нейронно нї мережі з трьома 

шарами з попереднніх розділів (малюнок 2.10): 

 

 

Малюнок 2.10 - схематичнне зображенння нейроннонї мережі з трьома шарами 

 

Вихід цієї нейроннонї мережі знаходитнься за формулою: 

 

ℎ𝑊,𝑏(𝑥) = ℎ1
(3) = 𝑓(𝑤11

(2)ℎ1
(2) +𝑤12

(2)ℎ2
(2) +𝑤13

(2)ℎ3
(2) + 𝑏1

(2)) 

 

Ми також можемо спроститни це рівняння до ℎ1
(3) = 𝑓(𝑧1

(2)), додавши нове 

значення 𝑧1
(2), яке означає: 

 

𝑧1
(2) = 𝑤11

(2)ℎ1
(2) +𝑤12

(2)ℎ2
(2) +𝑤13

(2)ℎ3
(2) + 𝑏1

(2)
 

 



Припустимо, що ми хочемо дізнатис нь, як впливає зміна у вазі 𝑤12
(2) на 

функцію оцінки. Це означає, що нам потрібно обчислит ни 
𝜕𝐽

𝜕𝑤12
(2)

. Щоб зробити це, 

потрібно використнати правило диференц ніювання складної функції: 

 

𝜕𝐽

𝜕𝑤12
(2)
=

𝜕𝐽

𝜕ℎ1
(3)

𝜕ℎ1
(3)

𝜕𝑧1
(2)

𝜕𝑧1
(2)

𝜕𝑤12
(2)

 

 

Якщо придивитнися, то права частина повністю скорочує нться (по принципу 

2

5

5

2
=
2

2
= 1). 

𝜕𝐽

𝜕𝑤12
(2)

 було розбито на три множники, два з яких можна чудово 

замінити. Почнемо з 
𝜕𝑧1

(2)

𝜕𝑤12
(2)

: 

 

𝜕𝑧1
(2)

𝜕𝑤12
(2)
=

𝜕

𝜕𝑤12
(2)
(𝑤11

(1)ℎ1
(2) +𝑤12

(1)ℎ2
(2) +𝑤13

(1)ℎ3
(2) + 𝑏1

(1)) 

𝜕

𝜕𝑤12
(2)
(𝑤12

(1)ℎ2
(2)) = ℎ2

(2)
 

 

Часткова похідна 𝑧1
(2) по 𝑤12

(2) залежить тільки від одного добутку у 

дужках, 𝑤12
(1)ℎ2

(2)
, так як усі елементи у дужках, крім 𝑤12

(2), не змінюютьнся. 

Похідна від константни завжди дорівнює 1, а 
𝜕

𝜕𝑤12
(2) (𝑤12

(1)ℎ2
(2)) скорочуєнться до 

просто h(2)2, що є звичайни нх виходом другого вузла з шару 2. 

Наступна часткова похідна складної функції 
𝜕ℎ1

(3)

𝜕𝑧1
(2)

 є частковоню похідною 

активацінйної функції вихідногно вузла ℎ1
(3)

. Через те, що нам потрібно брати похідні 

активацінйної функції, випливає основна умова її включенн ня у нейронні мережі - 

функція повинна бути диференц нійованою. Для сигмоїдн ної активацінйної функції 

похідна буде виглядат ни так: 

 

𝜕ℎ

𝜕𝑧
= 𝑓′(𝑧) = 𝑓(𝑧)(1 − 𝑓(𝑧)) 



 

, де 𝑓(𝑧) є самою активацінйною функцією. Тепер нам потрібно розібратнись, 

що робити з 
𝜕𝐽

𝜕ℎ1
(3). Згадайте, що J(w,b,x,y) є функція квадрату похибки, яка виглядає 

так: 

 

𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥, 𝑦) =
1

2
‖𝑦1 − ℎ1

(3)(𝑧1
(2))‖

2
 

 

Тут 𝑦1 є очікуван ним виходом для вихідногно вузла. Знову використ наємо 

правило диференцніювання складної функції: 

 

𝐿𝑒𝑡𝑢 = ‖𝑦1 − ℎ1
(3)(𝑧1

(2))‖та 𝐽 =
1

2
𝑢2 

Використовуючи 
𝜕𝐽

𝜕ℎ
=

𝜕𝐽

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕ℎ
 : 

𝜕𝐽

𝜕ℎ
= −(𝑦1 − ℎ1

(3)) 

 

Ми з'ясували, як знаходитни 
𝜕𝐽

𝜕𝑤12
(2)

 принаймнні для ваг зв'язків з вихідним 

шаром. Перед тим, як перейти до одного з прихован них шарів, введемо деякі нові 

значення 𝛿, щоб трохи скоротитни наші вирази: 

 

𝛿𝑖
(𝑛𝑙) = −(𝑦𝑖 − ℎ𝑖

(𝑛𝑙)) ∗ 𝑓′(𝑧𝑖
(𝑛𝑙)) 

 

, де i є номером вузла у вихідном ну шарі. У нашому прикладі є лише один 

вузол, тому i = 1. Напишемо повний вигляд похідної функції оцінки: 

 

𝜕

𝜕𝑊𝑖𝑗
(𝑙)
𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = ℎ𝑗

(𝑙)𝛿𝑖
(𝑙+1)

 

 

, де вихідний шар, у нашому випадку, l = 2, а i відповіднає номеру вузла. 



Що робити з вагами у прихован них шарах(у нашому випадку у шарі 2)? Для 

ваг, які з'єднані з вихідним шаром, похідна 
𝜕𝐽

𝜕ℎ
= −(𝑦𝑖 − ℎ𝑖

(𝑛𝑙)) мала зміст, т.я. 

функція оцінки може бути зразу знайдена через порівнян ння вихідногно шару з 

існуючимни даними. Але виходи прихован них вузлів не мають подібних вже 

існуючих даних для перевірк ни, вони зв'язані з функцією оцінки лише через інші 

шари вузлів. Як ми можемо знайти зміни у функції оцінки через зміни ваг, які 

знаходятнься глибоко у нейронні нй мережі? Як було вже сказано, ми використ новуємо 

метод зворотнонго поширенння. 

Ми вже зробили найважчу роботу з правилом диференц ніювання складних 

функцій, тепер розгляненмо усе більш графічно. Значення, яке буде зворотнь но 

поширювантись, - 𝛿𝑖
(𝑛𝑙), т.я. це є найближчним зв'язком із функцією оцінки. А що з 

вузлом j у другому шарі (прихованому шарі)? Як він впливає на 𝛿𝑖
(𝑛𝑙),  у нашій 

мережі? Він змінює інші значення через вагу 𝑤𝑖𝑗
(2) (див. діаграму нижче, де j=1 

i=1). 

 

 

Малюнок 2.11 - схематичнне зображенння ШНМ з прихованним вузлом через вагу 

 



Як можна бачити з малюнку 2.11, вихідний шар з'єднується з прихован ним 

вузлом через вагу. У випадку, коли у вихідномну шарі є тільки один вузол, загальнинй 

вираз прихованного шару буде виглядатни так: 

 

𝛿𝑗
(𝑙) = 𝛿1

(𝑙+1)𝑤1𝑗
(𝑙)𝑓′(𝑧𝑗)

(𝑙) 

 

, де j номер вузла у шарі l. Але що буде, якщо у вихідном ну шарі знаходитнься 

багато вихідних вузлів? У цьому випадку 𝛿𝑗
(𝑙)

 знаходитнься через зважену суму всіх 

зв'язаних між собою похибок, як показано на діаграмі нижче: 

 

 

Малюнок 2.12 - схематичнне зображенння нейроннонї мережі 

 

На малюнку 2.12 показано, що кожне значення δ з вихідногно шару сумуєтьсня 

для знаходженння 𝛿1
(2)

, але кожний вихід δ повинен бути зваженим відповід нними 

значеннянм 𝑤𝑖1
(2). Іншими словами, вузол 1 у шарі 2 сприяє змінам похибок у трьох 

вихідних вузлах, при цьому отримана похибка (або значення функції оцінки) у 

кожному з цих вузлів має бути "передана назад" значенню δ цього вузла. 

Сформуємно загальнинй вираз значення δ для вузлів у прихованному шарі: 



 

𝛿𝑗
(𝑙) = (∑ 𝑤𝑖𝑗

(𝑙)𝛿𝑖
(𝑙+1))

𝑠(𝑙+1)

𝑖=1

𝑓′(𝑧𝑗
(𝑙)) 

 

, де j є номером вузла у шарі l, i - номер вузла у шарі l+1 (що є аналогічнним 

позначеннням, яке ми використновували раніше). 𝑠(𝑙+1) - це кількіст нь вузлів у шарі 

l+1. 

Тепер ми знаємо, як знаходитни: 

 

𝜕

𝜕𝑊𝑖𝑗
(𝑙)
𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = ℎ𝑗

(𝑙)𝛿𝑖
(𝑙+1)

 

 

Але що робити із вагами зміщення н? Принцип роботи з ними аналогіч нний 

звичайнинм вагам, використновуючи правила диференцніювання складних функцій: 

 

𝜕

𝜕𝑏𝑖
(𝑙)
𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = 𝛿𝑖

(𝑙+1)
 

 

Чудово, тепер ми знаємо, як реалізув нати градієнтнний спуск у нейроннинх 

мережах: 

 

𝑤𝑖𝑗
(𝑙) = 𝑤𝑖𝑗

(𝑙) − 𝛼
𝜕

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏) 

𝑏𝑖
(𝑙) = 𝑏𝑖

(𝑙) − 𝛼
𝜕

𝜕𝑏𝑖
(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏) 

 

Проте, для такої реалізацнії, нам потрібно буде знову застосув нати цикли. Як 

ми вже знаємо з попереднніх розділів, цикли у мові програмунвання Python працюють 

досить повільно. Нам потрібно буде зрозуміт ни, як можна векторизнувати такі 

підрахун нки. 



Для того, щоб зрозуміт ни, як векториз нувати процес градієнт нного спуску у 

нейроннинх мережах, розгляненмо спочатку спрощену векториз новану версію 

градієнтну функції оцінки (увага: це поки що не є правильн ного версією!): 

 

𝜕𝐽

𝜕𝑊(𝑙)
= ℎ(𝑙)𝛿(𝑙+1) 

𝜕𝐽

𝜕𝑏(𝑙)
= 𝛿(𝑙+1) 

 

Що представнляє собою ℎ(𝑙)? Все просто, вектор (𝑠𝑙×1), де 𝑠𝑙 є кількістню 

вузлів у шарі l. Як тоді виглядає добуток ℎ(𝑙)𝛿(𝑙+1)? Ми знаємо, що 𝛼 ×
𝜕𝐽

𝜕𝑊(𝑙)
 має 

бути того самого розміру, що і матриця ваг 𝑊(𝑙), ми також знаємо, що результа нт 

ℎ(𝑙)𝛿(𝑙+1) має бути того самого розміру, що і матриця ваг для шару l. Іншими 

словами, добуток повинен бути розміру (𝑠𝑙+1 × 𝑠𝑙). 

Ми знаємо, що 𝛿(𝑙+1) має розмір (𝑠𝑙+1 × 1), а ℎ(𝑙) - розмір (𝑠𝑙 × 1). За 

правилом множення матриць, якщо матрицю (𝐧 ×𝑚) помножитни на матрицю (𝑜 ×

𝐩), то ми отримаємно матрицю розміру (𝐧 × 𝐩). Якщо ми просто перемножнимо ℎ(𝑙) 

на 𝛿(𝑙+1), то кількістнь стовпців у першому векторі (один стовпець н) не буде 

дорівнювнати кількостні рядків у другому веторі (3 рядки). Тому, для того, щоб 

можна було перемножнити ці матриці та отримати результа нт розміру (𝑠𝑙+1 × 𝑠𝑙), 

потрібно зробити транспон нування. Транспоннування змінює у матриці стовпці на 

рядки і навпаки (наприклад матрицю виду (𝑠𝑙 × 1) на (1 × 𝑠𝑙)). Воно позначаєнться 

як літера T над матрицею. Ми можемо зробити наступне: 

 

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

 

Використовуючи операцію транспон нування, ми можемо досягти результа нту, 

який нам потрібен. 

Ще одне транспоннування потрібно зробити з сумою похибок у зворотно нму 

поширеннні: 



 

𝛿𝑗
(𝑙) = (∑ 𝑤𝑖𝑗

(𝑙)𝛿𝑖
(𝑙+1))

𝑠(𝑙+1)

𝑖=1

𝑓′(𝑧𝑗
(𝑙)) = ((𝑊(𝑙))

𝑇
𝛿(𝑙+1)) • 𝑓′(𝑧𝑙) 

 

Символ • у попередн ньому виразі означає поелемен нтне множення (добуток 

Адамара), що не є множення нм матриць. Зверніть увагу, що добуток матриць 

((𝑊(𝑙))
𝑇
𝛿(𝑙+1)) потребує ще зайвого підсумовнування ваг та значень δ. 

Як тоді інтегрув нати векторизнацію у етапи градієнтнного спуску нашого 

алгоритмну? По-перше, згадаємо повний вигляд нашої функції оцінки, яку нам 

потрібно мінімізунвати: 

 

𝐽(𝑤, 𝑏) =
1

𝑚
∑𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧))

𝑚

𝑧=0

 

 

З формули видно, що повна функція оцінки складаєт нься з суми поетапнинх 

розрахун нків функції оцінки. Також слід згадати, як знаходит нься градієнтнний спуск 

(поелементна та векторизнована версії): 

 

𝑤𝑖𝑗
(𝑙) = 𝑤𝑖𝑗

(𝑙) − 𝛼
𝜕

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏) 

𝑊(𝑙) = 𝑊(𝑙) − 𝛼
𝜕

𝜕𝑊(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏) = 𝑊(𝑙) − 𝛼 [

1

𝑚
∑

𝜕

𝜕𝑊(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧))

𝑚

𝑧=1

] 

 

Це означає, що по проходженнню через екземплянри навчання нам потрібно 

мати окрему змінну, яка дорівнювнатиме сумі часткови нх похідних функції оцінки 

кожного екземплянра. Така змінна збере у собі всі значення для "глобального" 

підрахун нку. Назвемо таку "сумуючу" змінну ∆𝑊(𝑙). Відповіднна змінна для 

зміщення буде позначатнися як ∆𝑏(𝑙). Отже, при кожній ітерації у процесі навчання 

мережі нам потрібно буде зробити наступні кроки: 



 

∆𝑊(𝑙) = ∆𝑊(𝑙) +
𝜕

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

∆𝑏(𝑙) = ∆𝑏(1) + 𝛿(𝑙+1) 

 

Виконуючи ці операції на кожній ітерації, ми підрахов нуємо згадану раніше 

суму ∑
𝜕

𝜕𝑊(𝑙)
𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑥(𝑧), 𝑦(𝑧))𝑚

𝑧=1  (і аналогічнна формула для b). Після того, як будуть 

проітеронвані усі екземплянри та отримані усі значення δ, ми оновлюємно значення 

параметрнів ваги: 

 

𝑊(𝑙) = 𝑊(𝑙) − 𝛼 [
1

𝑚
∆𝑊(𝑙)] 

𝑏(𝑙) = 𝑏(𝑙) − 𝛼 [
1

𝑚
∆𝑏(𝑙)] 

 

І, нарешті, ми дійшли до означенн ня методу зворотно нго поширенння через 

градієнтнний спуск для навчання наших нейронни нх мереж. Фінальни нй алгоритм 

зворотно шо поширенння виглядає наступнинм чином: 

Рандомно ініціалінзуйте ваги для кожного шару 𝑊(𝑙) Коли ітерація < границі 

ітерації: 

1. Дайте ∆𝑊 та ∆𝑏 початковне значення нуль 

2. Для екземплянрів від 1 до m: а. Запустіт нь процес прямого поширенн ня 

через усі 𝑛𝑙 шарів. Зберігайнте вивід активацінйної функції у ℎ(𝑙) б. Знайдіть значення 

𝛿(𝑛𝑙) вихідногно шару в. Оновіть ∆𝑊(𝑙) та ∆𝑏(𝑙) для кожного шару 

3. Запустіть процес градієнтнного спуску, використновуючи: 

 

𝑊(𝑙) = 𝑊(𝑙) − 𝛼 [
1

𝑚
∆𝑊(𝑙)] 

𝑏(𝑙) = 𝑏(𝑙) − 𝛼 [
1

𝑚
∆𝑏(𝑙)] 

 



З цього алгоритм ну випливає, що ми будемо повторюв нати градієнтнний спуск, 

поки функція оцінки не досягне мінімуму. На цьому етапі нейронна мережа 

вважаєтьнся навченою та готовою до використнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПРАКТИЧНнА РЕАЛІЗАЦнІЯ ІНФОРМАЦнІЙНОЇ ВЗАЄМОДІ нЇ ПРИСТРОЇ нВ 

НА БАЗІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИнХ ТЕХНОЛОГнІЙ 

 

Розглянемо процедур ну первинно нї обробки значень параметр нів 

телекомуннікаційної мережі підприємнства. 

 

3.1 Процес збору інформацнії про роботу мережі. 

  

Для аналізу мережевонго трафіку з вересня 2019 року на сервері системи 

управліннської інформацнії підприємнства системнинм адміністнратором мережі 

здійснювався збір даних з допомого ню протоколну SNMP. На сервері 

використновувалися такі технологнії передачін 

даних, як: Fast Ethernet l/0, Fast Ethernet 4/0. Дані про функціоннування 

мережі реєструвналися за допомогоню чотирьохнбайтового лічильни нка з інтервалном 5 

хв. Для аналізу були визначенні наступні характер нистики: 

1. завантаження каналу на вході і виході (байт); 

2. число пакетів на вході і виході; 

3. число помилок в їх реєстрацнії; 

4. завантаження процесор на (%); 

5. обсяг вільної пам’яті процесор на і системи введеннян-виведення для 

маршрутинзатора (байт). 

Збір та реєстрац нія параметрнів телекомуннікаційної мережі здійснювналися 

протягом тривалогно періоду часу за допомого ню чотирьохнбайтових лічильнинків, при 

переповнненні лічильни нків відбувалнося їх обнулінн ня (або скиданнян), це призводинло 

до пилкоподнібності в поданні значень параметр нів телекомуннікаційної мережі і не 

дозволялно безпосернедньо використновувати відомі методи статистинчної обробки 

інформацнії. В таблиці 1 представнлений фрагмент отримани нх первиннинх значень для 

різних технологній. 

 

 



 

Таблиця 1.1 Фрагмент первиннинх значень різних технологній 

Час, с 
Загрузка каналу інтерфей нсу в байтах 

Fast Ethernet 1/0 Fast Ethernet 4/0 

972679200 0 0 

972679500 1591956794 4292426841 

972679800 1847131537 23553383 

972680100 2065629362 56449704 

972680400 2248183765 92505895 

972680700 2454219679 127426756 

972681000 2603268793 160571793 

972681300 2768885858 191229552 

972681600 2943932422 221035042 

972681900 3118191498 252665332 

972682200 3277795544 283981824 

972682500 3445428635 316374364 

972682800 3634525866 351033268 

972683100 3820092939 387842305 

 

3.2 Процедурна перетворнення первинно нї інформацнії в випадковну 

послідовнність.  

 

Дана процедур на передбачнає аналіз безпосернедньо первинно нї інформацнії 

«накопичувального» типу. Випадков ною величиноню, в даному випадку, є момент 

«обнулення». Для нормальн них періодів роботи мережі можна розгляда нти також 

число «обнулень» 𝑛𝑘, для k-го періоду часу 𝑇𝑘 або ж частоту «обнулень». В цьому 

випадку характернистиками випадковної послідовнності є функції розподілну або ж їх 

числові характернистики. Першим кроком монітори ннгу є візуаліз нація даних - 

графічне відображнення реєстрацнії інформацнії в процесі надходже нння, де Р - 



показанн ня лічильни нка, в байтах (або кількіст нь пакетів); t - час реєстрац нії інформацнії, 

що показано на малюнках 3.1, 3.2. 

 

 

Малюнок 3.1 - Залежніснть завантажнення каналу (packets/s) від часу (tame(s)) між 

компоненнтами системи DocFlow 

 

Малюнок 3.2 - Залежніснть завантажнення каналу (packets/s) від часу (tame(s)) між 

компоненнтами системи SAP ERP 

 

З наведенинх графіків на малюнках 3.1, 3.2 видно, що інтенсив нність 

накопиченння інформацнії в досліджунваних системах сильно різнитьс ня і, отже, при 

подальшінй обробці і усередненнні даних, періоди часу 𝑇𝑘, які обрані для обчисленння 

статистинчних характер нистик, повинні відповід нати спостеренжуваним 



інтенсивнностям. Так, для аналізу завантаж нення каналу інтерфей нсу Fast Ethernet 1/0 

доцільно, як період 𝑇𝑘 вибирати змінну, рівну 6 годинам, а для завантаж нення каналу 

інтерфейнсу Fast Ethernet 4/0 - весь період часу Т, що дорівнює 17 добам. 

Наступним кроком є перетвор нення вихідної інформац нії з кількостні байтів 

(пакетів) в частоти скидання або «обнулення» лічильни нка за певні періоди часу. 

Для зручностні була введена нова змінна - 𝑃𝑖(𝑡𝑗), де і - номер характер нистики, що 

спостерінгається, обраної для порівнянння профілів мереж. 

За даними стовпчик на 𝑃𝑖(𝑡𝑗) формуєтьнся стовпець 𝑃′𝑖(𝑡𝑗) відповіднно до 

наступнонї формули: 

 

𝑃′𝑖(𝑡𝑗) = {
1, якщо𝑃𝑖(𝑡𝑗) < 𝑃𝑖(𝑡𝑗−1),

0, віншомувипадку.
 

 

Сума елементі нв стовпця 𝑃′𝑖(𝑡𝑗), що складаєтнься з 0 і 1, дає число «обнулень» 

лічильнинка за весь часовий період Т, а аналіз розподіл ну одиниць на осі часу 

дозволяє встановинти чисельні оцінки їх розподіл ну на визначенних часових 

інтервалнах 𝑇𝑘 . Для моніториннгу розподілну моментів скидання лічильни нка змінної 

𝑃𝑖(𝑡𝑗) пo ряду 𝑃′𝑖(𝑡𝑗) формуєтьнся нова таблиця, елементи якої фіксують момент 

реєстрацнії «одиниці» і інтервал часу 𝑡𝑘 між сусіднімни скидами. 

За допомого ню описаної вище процедур ни перетвор нення даних з 

накопичунвального типу в випадковну послідовнність були отримані інші 

характернистики мережевонго трафіку: завантажнення каналів за рівнями протокол нів 

(інтерфейсів) Fast Ethernet 1/0, IP протокол, TCP протокол, а також деревопо ндібна 

структур на (малюнок 3.3) протоколнів з приблизнним процентнним співвіднношенням в 

загальнінй частині трафіку (кількість пакетів, кількістнь байт). 

 



 

Малюнок 3.3 - Деревопондібна структур на протоколнів з приблизнним процентнним 

співвіднношенням в загальнінй частці трафіку 

 

На основі отримани нх результантів були визначенні особливонсті статистинчного 

моніториннгу телекомуннікаційної мережі: 

1. нестаціонарність; 

2. неоднорідність; 

3. періодичність (нерівномірність завантажнення каналів); 

4. складна форма періодичнного сигналу; 

5. форми сигналів ближче до трапецієнподібних з явно вираженинм «плато» 

в області максималньних завантажнень; 

6. кількість шумів більше при максималньних завантажненнях. 

З вищевказнаних характернистик  мережі особливо можна виділити найбільш 

інформатнивний параметр - завантажнення каналу. Завантажнення каналів 

безпосернедньо впливає на стабільнність і надійніснть каналів зв’язку та відповіднно, 

на якість функціоннування мереж. 

Розроблені процедурни дозволяюнть більш детально розглянунти і 

проаналінзувати динаміку зміни інформацнійних потоків, циркулююнчих в мережах, і 

визначитни характернні особливонсті випадковних послідовнностей. 



 

3.3 Розробка схеми штучної нейроннонї мережі для паралельнного 

прогнозунвання завантажнення каналу та її аналіз у середовинщі NIMultisнim.  

 

На наступнонму етапі роботи було реалізовнано паралельнне прогнозунвання 

параметрнів мережі. Для цього, у вхідному шарі персептрнона, в якому знаходитнься 

3 нейрони, на які подаєтьсня значення кожної з координант 𝑥𝑖 та відповіднні значення 

вагових коефіцієннтів. На виході такої мережі отримуютнь координанту 𝑥4. 

Для того, щоб реалізувнати прогнозунвання більш ніж одної точки відліку 

завантажнення мережі було використнано схему наведену на малюнку 3.4. 

 

 

Малюнок 3.4 - Схема для паралельнного прогнозунвання 

 

У схемі на вхід ієрархічнного блоку НВ33 в якості координант подаютьсня 

значення (𝑥2, 𝑥3, HB21out). Тобто відбуваєнться прогнозунвання координанти 

наступнонї точки, використновуючи вже отриманинй результант. Таким чином, можна 

отримати будь-яку кількістнь точок. Але, враховуюнчи те, що результанти 

прогнозунвання не є абсолютнно достовірнними, з кожним наступнинм обрахункном 

буде накопичунватись похибка, яка, в кінці кінців призведе до неправилньних 

результантів. 

Для перевіркни роботи схеми, на вхід нейроннонї мережі в якості 3-х 

координант було подано певні напруги, а також були виміряні напруги на виході 

кожного з ієрархічнних блоків. Для тестуванння схеми вибиралонсь завантажнення 



каналу інтерфейнсу Fast Ethernet 1/0, де воно тільки починало зростати і де вже 

починало падати в залежноснті від сезонноснті та тренду. 

Після статистинчної обробки отриманинх значень, були побудованні графіки 

залежноснті на початку завантажнення каналу від часу та графік залежноснті 

завантажнення каналу від часу, коли воно починає падати (малюнок 3.5, а, б). 

 

 

Малюнок 3.5 - Залежніснть завантажнення каналу: а — на початку; б — коли 

воно починає падати; 1 — отриманинй аналітичнно; 2 — за допомогоню 

математинчного виразу; 3 — під час аналоговного моделюванння 

 

З аналізу отриманинх графіків (малюнок 3.5, а, б) видно, що кожна наступна 

координанта рахуєтьсня з більшою похибкою, ніж попередння, що пояснюєтнься 



систематничним накопиченнням похибки обрахункну окремої координанти. Також, на 

ділянці, де завантажнення каналу починає падати, для координанти у спостерінгається 

більша похибка ніж на тій ділянці, де завантажнення каналу починає наростатни. 

Це може свідчити про те, що на різних ділянках траєкторнії для координанти 

y потрібно задавати інші вагові коефіцієннти, тобто потрібно знову навчати 

нейронну мережу. 

 

3.4 Аналіз результантів дослідженння 

 

Серед сильних сторін даного дослідженння необхіднно відзначинти те, що 

показано можливіснть застосувнання нейроннонї мережі у статистинчній системі 

аналізу параметрнів телекомуннікаційної мережі. 

Слабкі сторони даного дослідженння пов’язані з тим, що процедурна 

налаштувнання архітектнури мережі і оцінки її параметрнів, які забезпечнують 

прийнятнну якість прогнозу (класифікації), є досить складною. 

Додаткові можливоснті, що забезпечнують досягненння мети дослідженння, 

криються в тому, що нейронні мережі та їхні аналоговні моделі можуть бути успішно 

використнані для вирішенння задачі апроксимнації неперервнних функцій багатьох 

змінних та прогнозу процесів у часі. 

Складнощі у впроваджненні отриманинх результантів дослідженння пов’язані з 

тим, що на сьогодні майже завжди моделюванння нейроннинх мереж проводитнься на 

цифрових обчислювнальних машинах архітектнурою Неймана. Це має велику 

кількістнь переваг: надзвичанйну універсанльність, велику точність (а отже 

передбачнуваність алгоритмну), стабільнність та багато інших. Але за всі ці переваги 

доводитьнся платити дуже малою швидкістню та продуктинвністю. 

З іншого боку сучасні операційнні підсилювначі можуть працюватни на частоті 

у кілька гігагерц. Максималньна частота обрахункну функції операційнним 

підсилювначем у декілька разів менша за його граничну частоту. Якщо кількістнь 

зв’язків модельнонго нейрона збільшитни у два рази, продуктинвність цифрової моделі 

зменшитьнся приблизнно в таку ж кількістнь разів, проте продуктинвність аналоговної 



майже не змінитьсня (хоча схема значно ускладнинться). Крім того ціна на процесор 

набагато більша, ніж ціна на аналоговну схему близької продуктинвності. 

Таким чином, розробка аналоговних моделей нейроннинх мереж є 

перспектнивною задачею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

 

По-перше, при вирішеннні задач аналізу та монітор нингу мереж в першу чергу 

розгляднається первиннна потоковна інформанцію та вирішуюнться такі завданння, як 

апроксинмації функцій, прогнознування, оптимізнація та ін. Для вирішен ння таких 

завдань можна та необхіднно викориснтовувати нейроннні мережі. 

Після аналізу інформанції про роботу телекомнунікаційної мережі, що 

викориснтовує технолонгії передачні даних Fast Ethemet l/0, Fast Etherneнt 4/0 

встановнлено, що ефективнність роботи мережі залежитнь від наступнних 

характенристик: завантанження каналу на вході і виході (байт); число пакетів на вході 

і виході; число помилок в їх реєстранції; завантанження процесонра (%); обсяг вільної 

пам’яті процесонра і системи введенння-виведення для маршрут низатора (байт). 

Найбільнш інформантивним параметнром є завантанження каналу. 

По-друге, розроблнено процедунру перетвонрення первиннної інформанції 

телекомнунікаційної мережі, сутніст нь якої полягає в перетвонренні вихіднонї 

інформанції з кількос нті байтів (пакетів) в частоти скиданн ня або «обнулення» за 

певний період. 

По-третє, визначенно особливності статист ничного монітор нингу мереж, а саме: 

нестацінонарність, періодинчність (нерівномірність завантанження каналів н), складна 

форма періодинчного сигналу, форми сигналінв ближче до трапеці нєподібних з явно 

виражен ним «плато» в області максиманльних завантанжень, кількіснть шумів більше 

при максиманльних завантанженнях. 

По-четверте, доведенно можливінсть викориснтання нейроннних мереж для 

прогнозну процесінв, що протіканють у телекомнунікаційних мережах в часовій області. 

Для цього була побудов нана схема паралелньного прогнознування параметнрів мережі. 

Схема являє собою нейронн ну мережу, причому у вхідномну шарі розташонвано 3 

нейрони. Після імітацінйностатистичного моделювнання та статистничного аналізу 

результнатів встановнлена можливінсть здійсненння прогнозну. 

 


