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ПК   персональний комп’ютер 

БД   база даних 

ОС   операційна система 

НМ   нейронна мережа 

ІТ   інформаційні технології 

 

  



6 

ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Людина виконує аналіз даних для 

отримання нової інформації, необхідної при прийнятті рішень в різних 

ситуаціях. З розвитком обчислювальної техніки все більшу роль набуває 

автоматизований аналіз великих обсягів даних. Для цих цілей були розроблені 

спеціальні алгоритми і підходи, об'єднані терміном Data Mining. 

У сферу застосування Data Mining входять всі області, в яких збираються 

великі обсяги даних для отримання з них корисних знань. Одним з напрямків 

Data Mining є пошук асоціативних правил, що відображають нетривіальні 

взаємозв'язку між наборами даних. 

Згідно з визначенням [1], Data mining – це процес виявлення в сирих 

даних раніше невідомих, нетривіальних, практично корисних і доступних 

інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах 

людської діяльності. 

Зростання обсягів інформації, що збирається і розвиток засобів і методів 

її надійного зберігання привели до підвищення актуальності розробки нових 

методів і алгоритмів аналізу великих і надвеликих наборів даних. Так, 

наприклад, в роботі [2] автором висловлено твердження, що виявлення 

закономірностей в великих масивах даних стає основним інструментом для 

дослідження і отримання нових знань в передових областях науки в наш час. 

Дійсно, стрімке зростання обсягів даних, призначених для обробки, 

характеризує не тільки IT-компанії (наприклад, Google [3]) і наукову сферу [4], 

але і широкий спектр організацій в самих різних областях [5]. У сучасній науці 

і техніці виник окремий напрямок, пов'язаний з аналізом великих і надвеликих 

наборів даних, Big Data [6]. Аналіз таких обсягів даних вимагає залучення 

технологій і засобів реалізації високопродуктивних обчислень. 

Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи виступає 

дослідження та розробка системи аналізу масивів даних із застосуванням 

нейронної мережі. 
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Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати низку 

завдань: 

− розкрити поняття нейронної мережі; 

− навести алгоритми реалізації аналізу масивів даних; 

− провести дослідження аналогів; 

− здійснити постановку проблеми дослідження; 

− запропонувати цільове призначення системи аналізу масивів 

даних із застосуванням нейронної мережі; 

− визначити функціональну структуру системи аналізу масивів 

даних із застосуванням нейронної мережі; 

− розробити структуру системи аналізу масивів даних із 

застосуванням нейронної мережі; 

− описати модулі системи аналізу масивів даних із застосуванням 

нейронної мережі; 

− провести тестування системи аналізу масивів даних із 

застосуванням нейронної мережі. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом роботи виступає нейронна 

мережі для аналізу масивів даних. 

Предметом є процес розробки системи аналізу масивів даних із 

застосуванням нейронної мережі. 

Методи дослідження. Вивчення та аналіз наукової літератури. 

Системний та порівняльний аналіз. Дедукція - вид умовиводу від загального 

до окремого, від абстрактного до конкретного. Моделювання. Конструювання 

та проектування. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 

− уперше розроблено програмний додаток систему аналізу масивів 

даних із застосуванням нейронної мережі; 

− удосконалено механізм аналізу масивів даних із застосуванням 

нейронної мережі; 
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− досліджено вплив факторів класифікації початкових даних з 

масиву на результат аналізу. 

Обґрунтованість і достовірність положень, висновків і 

рекомендацій. Усі положення, висновки, рекомендації, наведені в роботі, є 

обґрунтованими і достовірними, бо спираються на реальні науково-теоретичні 

матеріали, що викладені в багатьох працях учених.  

Наукове значення результатів роботи. Теоретичні положення та 

висновки можуть бути використані у вигляді окремих положень навчального 

курсу «Комп’ютерні системи та мережі», «Інформаційні системи» для 

студентів вищих навчальних закладів, а також для подальшого дослідження та 

впровадження системи аналізу масивів даних із застосуванням нейронної 

мережі. 

Практичне значення отриманих результатів. Окремі висновки та 

положення, сформульовані автором, можуть використовуватись сучасними 

науковцями в розкритті деяких питань щодо особливостей системи аналізу 

масивів даних із застосуванням нейронної мережі. 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі напрямку дослідження, 

постановці проблеми, вивченні методології дослідження, визначенні мети, 

об’єкта, предмета дослідження, аналізу та обґрунтуванню теоретичного 

матеріалу за темою дослідження, систематизації та узагальненні фактичного 

матеріалу, розробці системи аналізу масивів даних із застосуванням нейронної 

мережі, експериментальній перевірці роботи системи аналізу масивів даних із 

застосуванням нейронної мережі, інтерпретації отриманих даних, 

формулюванні висновків, написанні тексту магістерської роботи. 

 

Публікації 

 

Структура роботи. Структуру роботи складають: вступ, три розділи, 

висновки та список використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 

## сторінок.  
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1 ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ МАСИВІВ ДАНИХ 
 

1.1 Штучні нейронні мережі: поняття сутність 

 

Структурні моделі сьогодення включають кілька напрямків 

представлення даних, найбільш популярною є модель модель на основі 

штучних нейронних мереж (artificial neural network, ANN) [1]. 

 

Рисунок 1.1 – Модель нейронної мережі [3, 4] 

 

Ідею штучної нейронної мережі (ШНМ) вперше описали математик 

Уолтер Піттс і нейропсихолог Уоррен Маккалок в 1943 році[2]. ШНМ– це 

обчислювальна модель з величезним числом, паралельно діючих процесів, 

об'єднаних безліччю зв'язків. Її вузли – нейрони розподіляються в мережі за 

рівнями – верствами. Спочатку інформація надходить на нейрони вхідного 

шару. Нейрони вхідного шару приймають цей сигнал і передають його далі 

нейронам прихованого або внутрішнього шару. У прихованому шарі 

відбувається основна обробка даних. Після чого інформація відправляється в 

останній шар – вихідний. Число прихованих шарів і кількість нейронів 
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вибирається залежно від завдання, яке вирішує мережу обсягу даних і 

доступних обчислювальних ресурсів. 

Модель нейронної мережі наведено на рис. 1.1. 

 

Модель визначення нейрону: 

 

     𝑆 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖𝑖      (1.1) 

 

Структура тришарової нейронної мережі виглядає наступним чином 

(рис. 1.2): 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура тришарової нейронної мережі [5, 6] 
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Найбільш поширений спосіб отримання нейрону 𝑆 через функцію 

активації: 

 

     𝐴(𝑥) =
2

1+𝑒−𝑥
− 1    (1.2) 

 

Вихід вузла 𝑘 у другому шарі: 

 

     𝑂𝑘 = 𝐴(∑ 𝑤𝑖𝑘
1→2

𝑖 𝑥𝑖)   (1.3) 

 

Вихід вузла 𝑗 у вихідному шарі: 

 

     𝑂𝑗 = 𝐴(∑ 𝑤𝑘𝑗
2→3

𝑘 𝑥𝑘)   (1.4) 

    𝑂𝑗 = 𝐴[∑ 𝑤𝑘𝑗
2→3

𝑘 𝐴(∑ 𝑤𝑖𝑘
1→2

𝑖 𝑥𝑖)]  (1.5) 

 

На рис. 1.6 наведено структуру тришарової нейронної мережі прямого 

поширення. При виконанні даної мережі сигнал проходить пошарово в одному 

напрямку – від входу до виходу. На першому вхідному шарі нейрони не 

змінюють сигнал, а поширюють його на нейрони другого прихованого шару, 

на якому сигнали оброблюються та формується вихідний нейрон. 

У випадку використання більшої кількості шарів, логіка викладення 

аналогічна. Всі знання зберігаються у вагах. 

Наступним кроком є навчання нейромережі. Навчання нейромережі – це 

процес, заснований на відомих прикладах подій, які знаходять для набору ваг, 

та які мінімізують функцію втрат [7]. Навчання є найголовнішим процесом у 

використанні нейронних мереж, так як саме від навчання найбільшою мірою 

залежить кінцевий результат. 

Перш ніж використовувати нейронну мережу для планованого завдання, 

потрібно знайти найкращий набір ваг. Потрібна деяка міра [8], яка показує, 

який набір ваг найкраще виконує функцію втрат. 
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В якості опції втрати для нейронних мереж зазвичай використовується 

середньоквадратична помилка. 

Квадратична функція втрат: 

 

   𝜒2 = ∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗
2 =𝑗 ∑

1

2
∑ (𝑇𝑗𝑖 − 𝑂𝑗𝑖)

2
𝑖𝑗    (1.6) 

 

де 𝑇𝑗𝑖 - вихід мережі номер 𝑗; 

𝑂𝑗𝑖 – вірна відповідь мережі номер 𝑗 

 

Але середньоквадратична помилка це не єдиний варіант, також є 

тенденція до використання середньої крос-ентропії з усіх навчальних вибірок. 

Функція ентропії: 

 

  𝐸𝐷 = ∑ 𝑤𝑗𝐸𝐷
𝑗

= ∑ ∑ −𝑖𝑗𝑗 𝑙𝑜𝑔 (
1

2
(1 + 𝑇𝑗𝑖𝑂𝑗𝑖))  (1.7) 

 

Таким чином, функція ентропії дає підстави формально окреслити 

задачу навчання класифікатора: процедура навчання нейронної мережі це 

мінімізація функції втрати у просторі ваг. 

Класифікацію у найпростішому випадку можна представити як подію, 

коли потрібен окремий вихідний вузол, за умови якщо вихід вище обраного 

значення, це клас 1 (сигнал), інакше клас 2 (фон). 

Визначення величини значення умовної щільності ймовірності 

відбувається за умови наявності багатьох вузлів у вихідному шарі, кожен з 

яких відповідає на запитання, чи ймовірність більша за граничну величину. 

Вихідний вектор представляє собою інтегровану щільність імовірності [9]. 

На основі вищевикладеного, вірні твердження, що штучна нейронна 

мережа здатна здійснити моделювання нелінійної залежності майбутнього 

значення зовнішніх факторів. 
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Однак у випадку використання числових рядів із змінною фрактальною 

структурою ШНМ, навчена на одній ділянці числового ряду, у більшості 

випадках не дозволяє одержувати задовільні результати прогнозування на 

іншій ділянці, де характер числового ряду змінився. Таким чином обов’язково 

після кожної зміни структури часового ряду потрібно нове навчання нейронної 

мережі. 

Ще одним істотним недоліків ШНМ є форма інтерпретації отриманих 

результатів, вона є незрозумілою людині, однак цей істотний недолік відсутній 

в апараті нечіткої логіки і при використанні моделей нечітких часових рядів. 

 

1.2 Data Mining, як основа аналізу масивів даних 

 

В даний час обробка надвеликих масивів даних є одним з основних 

завдань розвитку інформаційних технологій. В основі аналізу масивів даних 

та виявлення прихованих знань лежать спеціальні методи автоматичного 

аналізу, за допомогою яких доводиться практично здобувати знання із масивів 

інформації. За цим напрямком міцно закріпився термін видобуток даних або 

Data Mining. Класичне визначення цього терміна дав в 1996 р один із 

засновників цього напрямку Пятецкий-Шапіро. 

Найбільшого поширення набуло застосування технологій Big Data та 

Data Mining в маркетингу, банківській справі і обробці даних соціальних 

мереж. Однак, застосування технологій обробки надвеликих масивів даних 

промисловими підприємствами далеко не так популярно. Це пов'язане зі 

специфічними вимогами до обробки даних, характерними тільки для 

підприємств. При обліку цих вимог можливо перестроювання вже наявних 

засобів роботи з даними під потреби виробництва. Так, наприклад технологія 

Data Mining може бути успішно застосована для вирішення різних виробничих 

завдань. 

Data Mining (дослівно «видобуток даних») - процес пошуку в 

необроблених масивах даних раніше невідомих, нетривіальних, але практично 
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корисних кореляцій, патернів і тенденцій. В Data Mining застосовуються різні 

статистичні і математичні методи і алгоритми. 

Технологію Data Mining, згідно [1], умовно можна розділити на три 

послідовних взаємопов'язаних етапи: 

1. Пошук закономірностей. На даному етапі відбувається сканування 

наявних даних з метою виявлення правил умовної і асоціативної логіки, а 

також загальних тенденцій. Потім результати пошуку проходять порівняльну 

перевірку. Виявлені закономірності застосовують по відношенню до частини 

масиву даних, яка не брала участі у виявленні саме цієї закономірності. Якщо 

застосовність виявленого правила вдається довести, то воно закріплюється в 

системі, якщо ж ні – переходить на 3 етап, де аналізується як виняток. 

2. Прогностичне моделювання. На базі закономірностей, виявлених в 

першому етапі, здійснюється прогнозування невідомих значень і 

передбачення розвитку процесів. 

3. Аналіз відхилень. На даному етапі відбувається аналіз раніше 

зібраних винятків етапу 1. 

Data Mining – дослідження і виявлення «машиною» (алгоритмами, 

засобами штучного інтелекту) в сирих даних прихованих знань, які раніше не 

були відомі, нетривіальні, практично корисні, доступні для інтерпретації 

людиною. Головними вимогами для реалізації є: 

1) Знання повинні бути нові, раніше невідомі. Витрачені зусилля на 

відкриття знань, які вже відомі користувачеві, не окупаються. 

Тому цінність представляють саме нові, раніше невідомі знання. 

2) Знання повинні бути нетривіальні. Результати аналізу повинні 

відображати неочевидні, несподівані закономірності в даних, що 

становлять так звані приховані знання. Результати, які могли б 

бути отримані більш простими способами (наприклад, візуальним 

переглядом), не виправдовують залучення потужних методів Data 

Mining. 
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3) Знання повинні бути практично корисні. Знайдені знання повинні 

бути застосовні, в тому числі і на нових даних, з досить високим 

ступенем достовірності. Корисність полягає в тому, щоб ці знання 

могли принести певну вигоду при їх застосуванні. 

4) Знання повинні бути доступні для розуміння людині. Знайдені 

закономірності повинні бути логічно пояснити, в іншому випадку 

існує ймовірність, що вони є випадковими. Крім того, виявлені 

знання повинні бути представлені в зрозумілому для людини 

вигляді. 

В Data Mining для представлення отриманих знань служать моделі. Види 

моделей залежать від методів їх створення. Найбільш поширеними є: правила, 

дерева рішень, кластери і математичні функції. Дана робота присвячена 

окремому класу моделей, заснованих на біологічної аналогії з мозком людини 

і призначених після проходження етапу навчання на наявних даних для 

вирішення різноманітних завдань аналізу даних – технології нейронних 

мереж. 

З огляду на перераховані вище характеристики технології Data Mining, 

можна виділити області застосування цієї технології на виробничих 

підприємствах: 

робота з подіями, що виникають в єдиному інформаційному просторі 

підприємства (ЄДП); 

прогнозування розвитку подій, що виникають на виробництві; 

прогнозування якості виробу в залежності від деяких параметрів 

технологічного процесу; 

виявлення прихованих тенденцій і закономірностей розвитку 

виробничих процесів; 

аналіз середовища взаємодії виробничих процесів і прогнозування зміни 

її характеристик; 

вироблення рекомендацій з управління виробничими процесами; 

візуалізація результатів аналізу. 
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Процес Data Mining може включати в себе різний набір технологічних 

методів для обробки даних. Кожен метод має свій набір характеристик: 

специфіку виконання, алгоритм роботи з даними, масштабованість, точність, 

швидкість, а також складність впровадження і роботи з ним. Залежно від 

перерахованих вище параметрів можна позначити область застосування 

кожного методу, виявити всі його сильні і слабкі сторони. І, як наслідок, 

створити набір технологічних методів Data Mining, найбільш придатних для 

обробки наявних даних в заданих умовах. 

Розглянемо придатність основних методів Data Mining по відношенню 

до областей застосування цієї технології. 

1 Нейронні мережі бувають різних типів. Проаналізуємо мережу 

Кохонена (складання карт розміщення нейронів) і нечітку нейронну мережу 

(використання існуючої вибірки даних для визначення параметрів функцій 

приналежності) як більш підходящі. Згідно [2], мережа Кохонена 

характеризується високою швидкістю навчання, однак це навчання є 

некерованим.  Мережі також стійкі до так званих зашумлених даних, мають 

можливість візуалізації і можливість спрощення багатовимірної структури. До 

недоліків можна віднести еврестичність алгоритму і зумовленість числа 

кластерів.  

Нечіткі нейронні мережі мають гарну збіжність, можливо їх 

застосування при використанні паралельних обчислень, розмір мережі легко 

визначити, вони здатні апроксимувати функції будь-якого ступеня 

нелінійності. До недоліків нечітких нейронних мереж можна віднести 

апріорне визначення компонентів. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 

мережі Кохонена дозволять спростити багатовимірну структуру подій єдиного 

інформаційного простору підприємства до простору, що володіє більш 

низькою розмірністю, з метою прискорення роботи і спрощення алгоритмів 

обробки даних. 

2 Метод k-найближчого сусіда. В основі цього методу лежить 

визначення подібності об'єктів, де k - кількість об'єктів, які будуть вважатися 
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схожими. Так, серед найближчих сусідів певного об'єкта виділяється 

максимально близький до заданих умов. Серед переваг методу можна виділити 

простоту реалізації, легкість розшифровки вихідних значень, можливість 

зміни алгоритму. Однак такий метод складно застосувати до дійсно великим 

за обсягом масивів даних. 

3 Дерева рішень – ряд алгоритмів, заснованих на уявленні 

класифікаційних правил в ієрархічній і послідовної структурі. Алгоритми 

побудови дерев рішень дозволяють передбачити значення будь-якого 

параметра для заданого випадку на основі раніше зібраного масиву даних про 

інші подібні випадки. так, наприклад можна прогнозувати ймовірність появи 

браку на виробництві, а також оцінити доцільність впровадження нових 

технологій. 

4 Методи візуалізації. Такі методи можна розглядати тільки як 

допоміжний засіб при аналізі даних підприємства. Якщо підприємство, на 

якому впроваджується технологія Big Data, має в своєму розпорядженні 

надвеликі масиви однорідних даних, то кількість ресурсів, що витрачаються 

на реалізацію методів візуалізації даних буде досягати невиправдано високих 

значень. 

Тому візуалізація виправдана тільки при використанні в якості вхідних 

значень наборів даних обмеженого обсягу, наприклад, при аналізі даних 

якогось одного проекту. 

5 Генетичні алгоритми являють собою визначення вихідних логічних 

закономірностей (хромосом) в базі даних і подальшу обробку популяцій 

(наборів хромосом) процедурами, що імітують біологічні процеси. Перевагою 

генетичних алгоритмів є простота їх розпаралелювання, а значить, і 

скорочення часу на їх обробку та завантаження процесора, що є важливим 

чинником при виборі методів обробки надвеликих масивів денних. 

Таким чином, можна виділити ряд технологічних методів Data Mining, 

найбільш придатних для обробки великих даних виробничого підприємства, а 

також виділити області, в яких застосування конкретних методів дасть 
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найбільший результат. Так, застосування нейронних мереж Кохонена при 

роботі з ЄДП підприємства дозволить підвищити ефективність роботи з ним. 

Метод k-найближчого сусіда не виправдовує витрат на його впровадження. 

Дерева рішень допоможуть в частині прогнозної аналітики подій, що 

виникають на підприємстві. Застосування методів візуалізації доцільно при 

необхідності обробки певної частини надвеликих масивів даних. Генетичні 

алгоритми найбільш ефективні при обробці цілих масивів даних, що мають 

великий обсяг. 

 

1.3 Аналоги системи аналізу даних заснований на нейронній 

мережі 

 

Розглянемо готові програмні продукти для аналізу. 

STATISTICA Automated Neural Networks. Автоматизовані нейронні 

мережі. STATISTICA Автоматизовані Нейронні Мережі – багате, сучасне, 

потужне і надзвичайно швидке середовище. 

STATISTICA Automated Neural Networks – єдиний в світі 

нейромережевий програмний продукт, повністю переведений на російську 

мову. 

STATISTICA Automated Neural Networks (SANN) є одним з найбільш 

передових і найефективніших нейромережевих продуктів на ринку. Він 

пропонує безліч унікальних переваг і багатих можливостей. Наприклад, 

унікальні можливості інструменту автоматичного нейромережевого пошуку, 

автоматизована нейронна мережа (АНС), дозволяють використовувати 

систему не тільки експертам по нейронних мережам, але і новачкам в області 

нейромережевих обчислень. 

Виняткова простота у використанні плюс неперевершена аналітична 

потужність; так, наприклад, не має аналогів інструменту автоматичного 

нейросетевого пошуку Автоматизована нейронна мережа (АНС) проведе 

користувача через всі етапи створення різних нейронних мереж і вибере 
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найкращу (в іншому випадку це завдання вирішується тривалим шляхом "проб 

і помилок" і вимагає серйозного знання теорії); 

Найсучасніші, оптимізовані і потужні алгоритми навчання мережі 

(включаючи методи спряжених градієнтів, алгоритм Левенберга-Марквардта, 

BFGS, алгоритм Кохонена); повний контроль над усіма параметрами, що 

впливають на якість мережі, такими як функції активації і помилок, складність 

мережі; 

Підтримка ансамблів нейромереж і нейромережевих архітектур 

практично необмеженого розміру; 

Багаті графічні і статистичні можливості, які полегшують інтерактивний 

дослідний аналіз; 

Повна інтеграція з системою STATISTICA; всі результати, графіки, звіти 

і т. д. можуть бути в подальшому модифіковані за допомогою потужних 

графічних і аналітичних інструментів STATISTICA (наприклад, для 

проведення аналізу передбачених залишків, створення докладного звіту і т. п.); 

Повна інтеграція з потужними автоматичними інструментами 

STATISTICA; запис повноцінних макросів для будь-яких аналізів; створення 

власних нейромережевих аналізів і додатків за допомогою STATISTICA Visual 

Basic, виклик STATISTICA Automated Neural Networks з усіх програм, що 

підтримує технологію СОМ (наприклад, автоматичне проведення 

нейромережевого аналізу в таблиці MS Excel або об'єднання декількох 

призначених для користувача додатків, написаних на мовах C, С ++, С #, Java 

і т. д.). 

Вибір найбільш популярних мережевих архітектур, включаючи 

Багатошарові персептрони, Радіальні базисні функції і карти ознак, що 

самоорганізуються. 

Є інструмент Автоматичного Мережевого Пошуку, що дозволяє в 

автоматичному режимі будувати різні нейромережеві архітектури і 

регулювати їх складність. 

Збереження найкращих нейронних мереж. 
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Підтримка різного роду статистичного аналізу і побудова прогнозують 

моделей, включаючи регресію, класифікацію, тимчасові ряди з безперервною 

і категоріальною залежною змінною, кластерний аналіз для зниження 

розмірності і візуалізації. 

Підтримка завантаження та аналізу декількох моделей. 

Опціональна можливість генерації вихідного коду на мовах C, C ++, C #, 

Java, PMML (Predictive Model Markup Language), який може бути легко 

інтегрований в зовнішнє середовище для створення власних додатків. 

 

 

Рисунок 1.3 – STATISTICA Automated Neural Networks. Автоматизовані 

нейронні мережі 

 

NeuralBase. Бібліотека компонентів, призначена для програмної 

реалізації нейронних мереж. Як приклад, створені компоненти реалізують дві 

нейромережеві парадигми: рекурентну нейронну мережу, це мережа Хопфілда 

і багатошарову нейронну мережу, що навчається за алгоритмом зворотного 

поширення помилки (back propagation). 

Основним призначенням бібліотеки є інтеграція нейронних мереж в 

інформаційні системи, для розширення аналітичних можливостей систем. 

Реалізація нейронних мереж у вигляді компонентів, наявність відкритого коду 
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дозволяє легко вбудовувати в інші програми. Об'єктно-орієнтоване виконання 

додає особливу гнучкість, досить переписати пару методів і ви можете 

отримати компонент, оптимізований під ваші завдання. 

 

 

Рисунок 1.4 – NeuralBase  

 

Neural Network Wizard. Neural Network Wizard v1.7 – це нейромережевий 

пакет, програмна реалізація багатошарової нейронної мережі зворотного 

поширення (back propagation). Простий інтерфейс. Можливість 

експериментування з різними конфігураціями нейромереж. 

В останній версії поліпшений алгоритм навчання, збільшена швидкість 

роботи і опублікований початковий текст модуля інтеграції навченої 

нейромережі в додатки. 
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Рисунок 1.5 – Neural Network Wizard 

 

Однак незважаючи на масштабність сучасних розробок систем 

застосування нейронних мереж для аналізу масивів даних, питання 

залишається відкритим, в силу наявності недоліків у реалізації програм, або ж 

високої вартості. 

 

Висновки до розділу 

 

У межах першого розділу детально розглянуто теоретико-методологічні 

аспекти застосування нейронних мереж для аналізу масивів даних. Визначено 

поняття штучних мереж, наводиться алгоритм формування масивів даних. 

Окреслено методи обробки інформації. 
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2 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ 

МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ МАСИВІВ ДАНИХ 

 

2.1 Цільовий аналіз системи аналізу масивів даних на основі 

нейронних мереж 

 

Ціль розробки даного програмного продукту – це розробка системи 

аналізу масивів даних на основі нейронних мереж, яка дозволяє користувачу 

здійснювати аналіз масивів даних на основі нейронних мереж в зручній формі 

з виведенням графіку яскравості.  

Цільова аудиторія системи аналізу масивів даних на основі нейронних 

мереж – індивідуальні користувачі, підприємства різної спрямованості. 

Дана система має помітну відмінність від інших аналогічних систем, за 

рахунок того, що розрахована на велике коло користувачів та має можливість 

виведення графіку. Тобто кожен бажаючий має можливість скористатися 

послугами системи та отримати результат аналізу масивів даних з додаванням 

графіку. 

Користувацький інтерфейс 

Інтерфейс – сукупність технічних, програмних і методичних 

(протоколів, правил, угод) засобів поєднання в обчислювальній системі 

користувачів з пристроями і програмами, а також пристроїв з іншими 

пристроями і програмами.  

Інтерфейс – в широкому сенсі слова, це спосіб (стандарт) взаємодії між 

об'єктами. Інтерфейс в технічному сенсі слова задає параметри, процедури і 

характеристики взаємодії об'єктів. Розрізняють:  

Інтерфейс користувача – набір методів взаємодії комп'ютерної програми 

і користувача цієї програми.  

Програмний інтерфейс – набір методів для взаємодії між програмами.  

Фізичний інтерфейс – спосіб взаємодії фізичних пристроїв. Частіше за 

все мова йде про комп'ютерні порта.  
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Інтерфейс користувача – це сукупність програмних і апаратних засобів, 

що забезпечують взаємодію користувача з комп'ютером. Основу такої 

взаємодії складають діалоги. Під діалогом в даному випадку розуміють 

регламентований обмін інформацією між людиною і комп'ютером, який 

здійснюється в реальному масштабі часу і спрямований на спільне вирішення 

конкретної задачі. Кожен діалог складається з окремих процесів введення / 

виводу, які фізично забезпечують зв'язок користувача і комп'ютера. 

Обмін інформацією здійснюється передачею повідомлення.  

В основному користувач генерує повідомлення наступних типів:  

− запит інформації  

− запит допомоги  

− запит операції або функції  

− введення або зміна інформації  

У відповідь користувач отримує підказки або 

довідки, інформаційні повідомлення, що потребують відповіді; накази, що 

вимагають дії; повідомлення про помилки та іншу інформацію.  

Інтерфейс користувача прикладної програми включає:  

− засоби відображення інформації, що відображається інформацію, 

формати та коди;  

− командні режими, мова "користувач - інтерфейс";  

− пристрої та технології введення даних;  

− діалоги, взаємодія і транзакції між користувачем і комп'ютером, 

зворотний зв'язок з користувачем;  

− підтримку прийняття рішень у конкретній предметній області;  

− порядок використання програми і документацію на неї.  

Інтерфейс користувача (ПІ) часто розуміють тільки як зовнішній вигляд 

програми. Однак на ділі користувач сприймає через нього всю програму в 

цілому, а значить, таке розуміння є занадто вузьким. У дійсності ПІ об'єднує в 

собі всі елементи і компоненти програми, які здатні впливати на взаємодію 

користувача з програмним забезпеченням (ПЗ).  
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Це не тільки екран, який бачить користувач. До цих елементів 

відносяться:  

− набір задач користувача, які він вирішує за допомогою системи;  

− використовувана системою метафора (наприклад, робочий стіл 

у MS Windows ®);  

− елементи керування системою;  

− навігація між блоками системи;  

− візуальний (і не тільки) дизайн екранів програми;  

− засоби відображення інформації, яка 

відображається інформація та формати;  

− пристрої та технології введення даних;  

− діалоги, взаємодія і транзакції між користувачем і комп'ютером;  

− зворотній зв'язок з користувачем;  

− підтримка прийняття рішень у конкретній предметній області;  

− порядок використання програми і документація на неї.  

Користувацький інтерфейс програми має бути організованим зручним 

чином для користувача і відповідати стандартам дизайну інтерфейсів. 

Інтерфейс буде складатися з таких вікон: 

− Вікно запуску; 

− Головне меню програми; 

− Вікно виведення яскравості; 

− Вікно результату аналізу даних 

Структура інтерфейсу зображена на рисунку (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Схема інтерфейсу системи аналізу масивів даних на основі 

нейронних мереж 

 

Організація роботи з інтерфейсом програми має виглядати наступним 

чином: 

Запуск програми; 

Вивід головного меню програми. Вибір пункту меню з списку: 

«Додавання даних», «Вікно даних», «Вікно вибору рівня яскравості», 

«Результат аналізу»; 

У вікні «Додавання даних» користувач має змогу обрати файл з даними, 

який необхідно піддавати аналізу, використовуючи спеціальні форми 

введення; 

У «Вікно вибору рівня яскравості» користувач може побачити загальні 

напрямки яскравості та за допомогою шкали обрати необхідний рівень; 

У  «Вікно межі яскравості» користувач може ознайомитися графіком 

яскравості для певного набору даних, що підлягають аналізу за допомогою 

нейронних мереж; 

У «Результат аналізу» користувач може ознайомитися з всіма етапами 

аналізу масивів даних. 
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2.2 Алгоритм реалізації аналізу даних заснований на нейронній 

мережі 

 

В основі алгоритму реалізації лежить чотири основних етапи: 

1) Збір даних 

2) Препроцессінг 

3) Побудова моделі  

4) Аналіз якості та інтерпретація моделі  

Розглянемо структуру, створення і навчання нейромережі.  

Збір даних. Спочатку потрібно зрозуміти, які питання будуть 

представляти клієнта (або просто об'єкт) в майбутньої моделі.  

 Булеві (бікатегоріальні), відповіддю на які є: Так або Ні (1 або 

0). Наприклад, відповідь на питання: чи є у клієнта аккаунт? 

Категоріальні, відповіддю на які є конкретний клас. Зазвичай класів 

більше двох (мультікатегоріальні), інакше питання можна звести до 

булевого. Наприклад, колір: червоний, зелений або синій. 

Кількісні, відповідями на які є числа, що характеризує конкретну 

міру. Наприклад, кількість звернень в місяць: п'ятнадцять. 

Зазвичай, коли розглядають класичну задачу, вирішувану алгоритмами 

машинного навчання, маємо справу лише з чисельними даними. Наприклад, 

розпізнавання чорно-білих рукописних цифр з картинки 20 на 20 пікселів. У 

цьому прикладі 400 чисел (що описують яскравість чорно-білого пікселя) 

представляють один приклад з вибірки. У загальному випадку дані 

необов'язково повинні бути числовими. Справа в тому, що при побудові 

моделі потрібно розуміти, з якими типами питань алгоритм може мати 

справу. Наприклад: дерево прийняття рішення навчається на всіх типах 

питань, а нейромережа приймає тільки числові вхідні дані і навчається лише 

на кількісних ознаках.  

 Дані повинні мати наступну класичну структуру: вектор ознак для 

кожного i-го клієнта X (i) = {x (i) 1, x (i) 2, ..., x(i) n} і клас Y (i) - категорія, що 
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показує купив він чи ні. Наприклад: клієнт (3) = {зелений, гіркий, 4.14, та} - 

купив. 

Грунтуючись на вищесказаному, наведемо формат даних з типами 

питань, для подальшої підготовки 

 

Таблиця 2.1 – Приклад даних навчальної вибірки до препроцессінгу 

клас:  

(Категорія)  

колір:  

(Категорія)  

-який смак:  

(Категорія)  

вага:  

(Число)  

твердий:  

(Bool)  

- червоний кислий 4.23 да 

- зелений гіркий 3.15 немає 

+ зелений гіркий 4.14 да 

+ синій солодкий 4.38 немає 

- зелений солоний 3.62 немає 

 

Препроцессінг. Після того як дані зібрані, їх необхідно підготувати. Цей 

етап називається препроцессінг. Основне завдання препроцессінгу – 

відображення даних в формат придатний для навчання моделі. Можна 

виділити три основних маніпуляції над даними на етапі препроцессінгу:  

1. Створення векторного простору ознак, де будуть жити приклади 

навчальної вибірки. По суті, це процес приведення всіх даних в числову 

форму. Це позбавляє нас від категорійних, булевих і інших не числових типів. 

2. Нормалізація даних. Процес, при якому добиваємося, наприклад 

того, щоб середнє значення кожної ознаки за всіма даними було нульовим, а 

дисперсія - одиничною. Ось самий класичний приклад нормалізації даних: X 

= (X - μ) / σ  функція нормалізації 

3. Зміна розмірності векторного простору. Якщо векторне простір 

ознак занадто велике (мільйони ознак) або мало (менше десятка), то можна 

застосувати методи підвищення або зниження розмірності простору:  

• Для підвищення розмірності можна використовувати частину 

навчальної вибірки як опорні точки, додавши в вектор ознак відстань до цих 
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точок. Цей метод часто призводить до того, що в просторах вищої розмірності 

безлічі стають лінійно нероздільні, і це спрощує завдання класифікації. 

• Для зниження розмірності найчастіше використовують 

PCA. Основне завдання методу головних компонент – пошук нових лінійних 

комбінацій ознак, уздовж яких максимізується дисперсія значень проекцій 

елементів навчальної вибірки. 

Одним з найважливіших трюків в побудові векторного простору є метод 

уявлення у вигляді числа категоріальних і булевих типів One-Hot. Основна 

ідея такої кодування - це уявлення категоріального ознаки, як вектора у 

векторному просторі розмірністю, що відповідає кількості можливих 

категорій. При цьому значення координати цієї категорії береться за одиницю, 

а всі інші координати обнуляються. Булеві значення перетворюються в речові 

одиниці або нулі.  

Наприклад, елемент вибірки може бути або гірким, або солодким, або 

солоним, або кислим, або умами (м'ясним). Тоді One-Hot кодування буде 

наступною: гіркий = (1, 0, 0, 0, 0), солодкий = (0, 1, 0, 0, 0), солоний = (0, 0, 1, 

0, 0), кислий = (0, 0, 0, 1, 0), умами = (0, 0, 0, 0, 1).  

Провівши всі маніпуляції над даними, отримаємо навчальну вибірку, яка 

підходить будь-якій моделі.  

Таблиця 2.2 – Приклад даних навчальної вибірки після препроцессінгу 

class: red: green: blue: bitter: sweet: salti: sour: weight: solid: 

0 1 0 0 0 0 0 1 0.23 1 

0 0 1 0 1 0 0 0 -0.85 0 

1 0 1 0 1 0 0 0 0.14 1 

1 0 0 1 0 1 0 0 0.38 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 -0.48 0 

  

Можна сказати, що препроцессінг – це процес відображення даних. 

Формула скорингу найчастіше представляє з себе таку лінійну модель: 
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𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = ∑ 𝑤𝑘𝑥𝑘

|𝑤|

𝑘=1

 

 

де, k – це номер питання в анкеті, w k – коефіцієнт вкладу відповіді на це 

k-е питання в сумарний скоринг, | w | - кількість питань (або коефіцієнтів), x k - 

відповідь на це питання. При цьому питання можуть бути будь-якими: булеві 

(так чи ні, 1 або 0), числовими (наприклад, зростання = 175) або 

категоріальним, але представленими у вигляді унітарного кодування (зелений 

з переліку: червоний, зелений або синій = [0, 1, 0]). При цьому можна вважати, 

що категоріальні питання розпадаються на стільки булевих, скільки категорій 

присутній в варіантах відповіді  

Вибір моделі. На сьогоднішній день існує безліч алгоритмів машинного 

навчання, на основі яких можна побудувати скоринг модель: Decision Tree 

(дерево прийняття рішень), KNN (метод k-найближчих сусідів), SVM (метод 

опорних векторів), NN (нейромережа). І вибір моделі варто засновувати на 

результат. По-перше, наскільки рішення, що вплинули на результати моделі, 

повинні бути зрозумілими. Іншими словами, наскільки важливо мати 

можливість інтерпретувати структуру моделі.  

У виборі алгоритму машинного навчання зупинимося на нейронній 

мережі. По-перше, зараз існує багато фреймворків, таких як TensorFlow, 

Theano. Вони дають можливість дуже глибоко і серйозно налаштовувати 

архітектуру і параметри навчання. По-друге, можливість змінювати пристрій 

моделі від одношарової нейронної мережі, до багатошарової, що володіє 

відмінною здатністю знаходити нелінійні залежності, змінюючи при цьому 

всього пару рядків коду. До того ж, навчену одношарову мережу можна 

перетворити в класичну адитивну скоринг модель.  

Уоррен Мак-Каллок і Уолтер Піттс в 1943 році запропонували модель 

математичного нейрона. А в 1958 році Френк Розенблат на основі нейрона 

Мак-Каллока-Питтса створив комп'ютерну програму, а потім і фізичний 
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пристрій – перцептрон. З цього і почалася історія штучних нейронних 

мереж. Структурна модель нейрона наведена на рис. 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурна модель нейрона 

 

де:  

X - вхідний вектор параметрів. Вектор (стовпець) чисел (біол. Ступінь 

активації різних рецепторів), які прийшли на вхід нейрона.  

W - вектор ваг (в загальному випадку - матриця ваг), числові значення, 

які змінюються в процесі навчання (біол. Навчання на основі синаптичної 

пластичності, нейрон вчиться правильно реагувати на сигнали з його 

рецепторів). 

Суматор – функціональний блок нейрона, який складає всі вхідні 

параметри помножені на відповідні їм ваги. 
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Функція активації нейрона – це залежність значення виходу нейрона від 

значення, яке прийшло від суматора. 

Наступні нейрони, куди на один з безлічі їх власних входів подається 

значення з виходу даного нейрона (цей шар може бути відсутнім, якщо цей 

нейрон останній, термінальний). 

Потім з цих мінімальних структурних одиниць збирають класичні 

штучні нейронні мережі. Прийнята наступна термінологія:  

Вхідний (рецепторний) шар – це вектор параметрів (ознак). Цей шар не 

складається з нейронів. Можна сказати, що це цифрова інформація, знята 

рецепторами із «зовнішнього» світу. У нашому випадку це інформація про 

клієнта. Прошарок повинен містити лише стільки елементів, скільки вхідних 

параметрів (плюс bias-term потрібний для зсуву порогу активації). 

Асоціативний (прихований) шар – глибинна структура, здатна до 

запам'ятовування прикладів, знаходженню складних кореляцій і нелінійних 

залежностей, до побудови абстракцій та узагальнень. У загальному випадку це 

навіть не шар, а безліч шарів між вхідними та вихідними. Можна сказати, що 

кожен шар готує новий (більш високорівневий) вектор ознак для наступного 

шару. Саме цей шар відповідає за появу в процесі навчання високорівневих 

абстракцій. Структура містить стільки нейронів і шарів, скільки душі 

завгодно, а може і взагалі бути відсутнім (в разі класифікації лінійно 

розділених множин). 

Вихідний шар – це шар, кожен нейрон якого відповідає за конкретний 

клас. Вихід цього шару можна інтерпретувати як функцію розподілу 

ймовірності приналежності об'єкта різних класів. Шар містить лише один 

нейрон класів, який представлено в навчальній вибірці. Якщо класи два, то 

можна використовувати два вихідних нейрона або обмежитися лише одним. В 

такому випадку один нейрон як і раніше відповідає тільки за один клас, але 

якщо він видає значення близькі до нуля, то елемент вибірки по його логіці 

повинен належати іншого класу. 
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Рисунок 2.2 – Класична топологія нейромережі, з вхідним 

(рецепторним), вихідним, які приймають рішення про клас, і асоціативним 

(прихованим) шаром 

 

Саме завдяки наявності прихованих асоціативних верств, штучна 

нейронна мережа здатна будувати гіпотези, засновані на знаходженні 

складних залежностей. Наприклад, для згортальних нейромереж, які 

розпізнають зображення, на вхідний шар будуть подаватися значення 

яскравості пікселів зображення, а вихідний шар буде містити нейрони, що 

відповідають за конкретні класи (людина, машина, дерево, будинок і т. д.) У 

процесі навчання в близьких до «рецепторів» прихованих шарах почнуть «самі 

собою» з'являтися (спеціалізуватися) нейрони, що збуджуються від прямих 

ліній, різного кута нахилу, потім реагують на кути, квадрати, кола, примітивні 

патерни: чергуються смужки, геометричні сітчасті орн нти. Ближче до 

вихідних верств – нейрони, що реагують, наприклад, на око, колесо, ніс, крило, 

лист, особа і т. д.  
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Рисунок 2.3 – Утворення ієрархічних асоціацій в процесі навчання 

нейронної мережі  

 

у найпростішому випадку вся нейромеержа може бути представлена 

одним єдиним нейроном! При цьому навіть один нейрон часто добре 

справляється із завданням, особливо, коли справа стосується розпізнавання 

класу об'єкта в просторі, в якому об'єкти цих класів є лінійно 

сепарабельними. Часто домогтися лінійно сепарабельності можна 

підвищивши розмірність простору, і обмежитися лише одним нейроном. Але 

іноді простіше додати в нейромережу пару прихованих шарів і не вимагати від 

вибірки лінійної сепарабельності.  

На вході нейрона маємо вектор параметрів. У нашому випадку це 

результати анкетування клієнта, представлені в числовій формі X (i) = 

{x (i) 1, x (i) 2, ..., x (i) n}. При цьому кожному клієнту зіставлений Y (i) - клас, що 

характеризує успішність ліда (1 або 0). Нейромережа, по суті, повинна знайти 

оптимальну розділяючи гіперповерхню у векторному просторі, розмірність 

якої відповідає кількості ознак. Навчання нейронної мережі в такому випадку 

- знаходження таких значень (коефіцієнтів) матриці ваг W, при яких нейрон, 
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який відповідає за клас, буде видавати значення близькі до одиниці в тих 

випадках, якщо клієнт купить, і значення близькі до нуля, якщо ні.  

 

 

Рисунок 2.4 – Лінійно роздільні безлічі і лінійно нероздільні безлічі  

 

 

ℎ𝑤(𝑋) = ∫ (∑ 𝑤𝑘𝑥𝑘 = 𝜎(𝑤 ∙ 𝑥)

|𝑤|

𝑘=1

) 

 

Як видно з формули, результат роботи нейрона - це функція активації 

(часто позначається через) від суми вхідних параметрів на шукані в процесі 

навчання коефіцієнти.  

Так як на вхід нейромережі можуть надходити будь-які дійсні значення, 

і коефіцієнти матриці ваг теж можуть бути різними, то і результатом суми 

їхніх творів може бути будь-яке дійсне число від мінус до плюс 

нескінченності. У кожного елемента навчальної вибірки є значення класу 

щодо цього нейрона (нуль або один). Бажано отримати від нейрона значення в 

цьому ж діапазоні від нуля до одиниці, і прийняти рішення про клас, в 

залежності від того, до чого це значення ближче. Ще краще інтерпретувати це 

значення як ймовірність того, що елемент відноситься до цього класу. Значить, 

потрібна така монотонна гладка функція, яка буде відображати елементи з 
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безлічі дійсних чисел в область від нуля до одиниці. Це робота сигмоїда (рис. 

2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Графік логістичної кривої, однієї з найбільш класичних 

представниць класу сигмоїд  

 

До речі, в реальних біологічних нейронах така безперервна функція 

активації реалізувалася. Якщо на нейрон подається інформація, то 

активований рецептор, відкриває пов'язані з ним іонні канали, що призводить 

до підвищення або зниження потенціалу в клітці. Можна провести аналогію 

між силою реакції на активацію рецептора і отриманим в процесі навчання 

одним коефіцієнтом матриці ваг. Як тільки потенціал досягає значення в – 

50mV, виникає ПД, і хвиля збудження доходить по аксону до пресинаптичного 

закінчення, викидаючи нейромедіатор в межсинаптичній середі. Тобто 

реальна біологічна активація – ступінчаста, а не гладка: нейрон або 

активувався, або ні. Це показує, наскільки ми математично вільні в побудові 

наших моделей. Взявши у природи основний принцип розподіленого 
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обчислення і навчання, ми здатні побудувати обчислювальний граф, що 

складається з елементів, що володіють будь-якими бажаними властивостями.  

Результат роботи нейромережі прийнято називати гіпотезою (англ. 

Hypothesis). Позначають через h (X), показуючи залежність гіпотези від 

вхідних ознак (параметрів) об'єкта. Необхідно, щоб гіпотеза нейромережі 

якомога більше відповідала дійсності (реальним класам об'єктів). Власне тут і 

народжується основна ідея навчання на досвіді. Тепер потрібна міра, яка 

описувала якість нейромережі. Цей функціонал зазвичай називають 

«функцією втрат» (англ. Loss function). Функціонал зазвичай позначають через 

J (W), показуючи його залежність від коефіцієнтів матриці ваг. Чим 

функціонал менше, тим рідше нейромережа помиляється і тим це краще. Саме 

до мінімізації цього функціонала і зводиться навчання. Залежно від 

коефіцієнтів матриці ваг нейромережа може мати різну точність. Процес 

навчання – це рух по гіперповерхні функціоналу втрати, метою якого є 

мінімізація цього функціоналу. 

 

 

Рисунок 2.5 – Процес навчання, як градієнтний спуск до локального 

мінімуму функціоналу втрати 
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Зазвичай коефіцієнти матриці ваг ініціалізуються випадковим чином. В 

процесі навчання коефіцієнти змінюються. На графіку показані два різних 

ітераційних шляхи навчання як зміна коефіцієнтів w 1 і w 2матриці ваг 

нейромережі. 

Навчання нейромережі. Для цього існує безліч варіантів, розглянемо два 

найбільш головні: еволюційний (генетичний) алгоритм і метод градієнтного 

спуску.  

Еволюційні алгоритми – це напрямок в штучному інтелекті, яке 

ґрунтується на моделюванні природного відбору. Еволюційний метод 

навчання дуже простий в розумінні. Зараз він використовується в основному 

для тренування глибинних шарів нейромережі. Метод градієнтного спуску і 

зворотного поширення помилки більш складний, але зате один з найбільш 

ефективних і популярних методів навчання. 

Еволюційне навчання. В рамках цього методу оперуємо наступною 

термінологією: коефіцієнти матриці ваг - геном, один коефіцієнт - ген, 

«перевернута догори дригом» функція втрат - ландшафт пристосованості.  

Етапи реалізації: 

 Проініціалізувати геном (матрицю ваг) випадковим чином в діапазоні 

від -1 до 1. Повторити це кілька разів, тим самим створивши початкову 

популяцію різних, але випадкових нейромереж. Розмір популяції позначимо 

через P - population or parents. 

Створити кількох нащадків. Наприклад, три-чотири клони кожного з 

батьків, внісши невеликі зміни (мутації) в їх геном. Наприклад: 

перепризначити випадковим чином половину ваг, або додати випадковим 

чином до половини ваг випадкові значення в діапазоні від -0.1 до 0.1. 

Оцінити пристосованість кожного нащадка, на основі того, як він 

справляється з прикладами з навчальної вибірки (в найпростішому варіанті - 

відсоток правильно вгаданих класів, в ідеалі - перевернута функція 

втрат). Відсортувати нащадків за їхніми пристосованості. 
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 «Залишити в живих» тільки P самих пристосованих. І повернутися до 

пункту 2, повторюючи цей цикл кілька разів. Наприклад: сто раз або поки 

точність не стане 80%. 

Реалізація еволюційного алгоритму 

Таку нейроеволюції можна поліпшити. Наприклад, можна ввести 

додаткові гени-параметри, як τ - темп мутагенезу і μ - сила мутагенезу. Тепер 

адитивні мутації в матрицю ваг нейронів будуть вноситься з ймовірність τ, 

додаючи кожному параметру випадкове число в обраному діапазоні 

(наприклад від -0.1 до 0.1) помножене на μ. Ці гени теж будуть схильні до 

мінливості.  

В ідеалі, відбір повинен контролювати силу і темп мутагенезу на різних 

етапах еволюції, збільшуючи ці параметри до тих пір, поки стрибком можливо 

вибратися з локального максимуму ландшафту пристосованості, або 

зменшуючи їх, щоб повільно і без різких стрибків рухатися до глобального 

максимуму. Також можна додати в модель кроссинговер. Тепер нащадки 

будуть утворюватися шляхом схрещування, отримавши випадковим чином по 

половині генів від двох випадкових батьків. У цій схемі теж необхідно 

залишити внесення випадкових мутацій в геном. 

 

Рисунок 2.6 – Графіки функції штрафів, як функції від виходу нейрона: 

1) в тому випадку якщо об'єкт належить цьому класу (очікуємо одиницю), 2) в 

тому випадку якщо об'єкт не належить цьому класу (очікуємо нуль)  
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Тепер залишилося записати функцію втрати у вигляді виразу. Ще раз 

нагадаю, що Y для кожного i-го елемента навчальної вибірки розміром m 

завжди приймає значення або нуль, або один, так що в вираженні завжди 

залишиться тільки один з двох членів.  

 

𝐽(𝑤) = − 1
𝑚⁄ ∑ (𝑦(𝑖)𝑙𝑜𝑔 (ℎ𝑤(𝑥(𝑖))) + (1 − 𝑦(𝑖))𝑙𝑜𝑔 (1 − ℎ𝑤(𝑥(𝑖))))

𝑚

𝑖=1

 

 

Це перехресна функція ентропії (англ. Cross entropy). C точки зору теорії 

інформації, навчанням є мінімізація перехресної ентропії між реальним 

класами і гіпотезами моделі. 

Проініціалізувати коефіцієнти матриці ваг випадковим чином, ми 

хочемо внести в них зміни, які зроблять модель краще, або по-іншому кажучи, 

зменшать втрату. Якщо буде відомо, наскільки впливають ваги на функцію 

втрат, то буде відомо, наскільки їх потрібно змінити. Градієнт показує, як 

функція залежить від її аргументів.  

Повторювати цей крок потрібно ітеративно. По-суті, це і є поступовий 

градієнтний спуск маленькими кроками, розміром з α (цей параметр ще 

називають темпом навчання), в локальний мінімум функціоналу втрати. 

Іншими словами, в кожній точці, що задається нинішніми положеннями W, ми 

дізнаємося напрямок, в якому функціонал втрати змінюється найшвидшим 

чином, і динаміка навчання нагадує кульку, поступово скочується в локальний 

мінімум. 
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Рисунок 2.7 – Очікувана реакція нейрона на вік клієнта з різним 

ступенем «впевненості» в результаті, регульованою коефіцієнтом при 

аргументі  

 

Метод зворотного поширення помилки продовжує цей ланцюжок 

міркувань на випадок багатошарової нейронної мережі. Завдяки йому можна 

навчати глибинні шари на основі градієнтного спуску. 

 

 

Рисунок 2.8 – Обчислювальний граф класичної штучної нейромережі  

 Навчання відбувається крок за кроком від останнього шару до першого. 

Думаю, що цієї інформації цілком вистачить, щоб зрозуміти суть цього 

методу. 
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2.3 Апаратне забезпечення для реалізації системи аналізу даних 

заснований на нейронній мережі 

 

Для успішного функціонування системи необхідні персональні 

комп'ютери. Параметри комп'ютерів повинні відповідати таким вимогам 

(параметри залежать від підсистеми): 

Перший тип комп'ютера (для управління системою): 

− Комп'ютер на базі процесора Intel (не нижче 1 GHz); 

− Оперативна пам'ять не менше 856 Mb; 

− Вільна пам'ять на жорсткому диску не менше 6 Gb; 

− Відеопам'ять не менше 132 Mb; 

− Наявність мережевого адаптера. 

Другий тип комп'ютера (для користувача): 

− Комп'ютер на базі процесора Intel (не нижче 450 MHz); 

− Оперативна пам'ять не менше 128 Mb; 

− Вільна пам'ять на жорсткому диску не менше 10 Gb; 

− Відеопам'ять не менше 16 Mb; 

− Наявність мережевого адаптера. 

− Пристрій безперебійного живлення комп'ютера (UPS). 

Вимоги до мережі: 

− Пропускна здатність мережі 10 Мбіт / с; 

Програмні інтерфейси 

− Операційна система: Windows, Linux, OS X; 

− Браузер Opera, Chrom та ін.  

 

Висновки до розділу 

 

У межах другого розділу здійснено опис апаратного забезпечення для 

реалізації системи аналізу даних заснований на нейронній мережі, описано 
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алгоритм реалізації системи аналізу даних заснований на нейронній мережі. 

Наведено цільовий аналіз для системи аналізу даних заснований на нейронній 

мережі. 
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3 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ МАСИВІВ ДАНИХ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

3.1 Функціональна структура системи аналізу масивів даних на 

основі нейронних мереж 

 

Розробка системи аналізу масивів даних на основі нейронних мереж 

проводиться в три етапи: 

1. Об'єктно-орієнтований аналіз предметної області: визначення 

ключових абстракцій, ідентифікація класів і об'єктів. 

2. Концептуальне, логічне і фізичне моделювання системи аналізу 

масивів даних на основі нейронних мереж; побудова відповідних діаграм. 

3. Програмна реалізація розробленої моделі.  

Перший етап включає аналіз дій щодо аналізу масивів даних на основі 

нейронних мереж, виділення активних і пасивних класів (об'єктів). Актором 

(активним об'єктом) тут є користувач, пасивними об'єктами – масиви даних, 

що надаються для аналізу на основі нейронних мереж [14]. 

На другому етапі створюється інформаційна модель проектованої 

системи аналізу масивів даних на основі нейронних мереж, для чого 

використовується уніфікована мова моделювання UML. Спочатку 

формулюються вимоги до розроблюваної системі, визначаються функції, які 

вона повинна реалізувати, і завдання, які вона повинна вирішувати. На основі 

цих даних формується діаграма варіантів використання (рис.3.1). 

У процесі роботи з системою працюватимуть два актори (активних 

об'єкта), один з яких буде займатися роботою з даними «користувач-

адміністратор», а другий – власне індивідуальний користувач (диспетчер-

упорядник). Передбачається наявність таких варіантів використання системи: 

аналіз масивів даних, формування звіту і робота з даними, яка передбачає 

введення, модифікацію і перегляд даних. 
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Рисунок 3.1– Діаграма варіантів використання системи аналізу масивів 

даних на основі нейронних мереж 

 

Динамічні аспекти поводження системи (власне процесу аналізу масивів 

даних на основі нейронних мереж) відображаються на діаграмах кооперації і 

послідовності. На діаграмі кооперації поведінка системи описується на рівні 

окремих об'єктів, які обмінюються між собою повідомленнями, щоб досягти 

потрібної мети або реалізувати певний варіант використання (рис. 3.2). 

За допомогою діаграм послідовності можна описати повний контекст 

взаємодій як своєрідний часовий графік «життя» всієї сукупності об'єктів, які 

взаємодіють між собою для реалізації варіанту використання програмної 

системи, досягнення бізнес-мети або виконання будь-якої задачі (рис. 3.3). 

На діаграмі видно, що ініціатором взаємодії є диспетчер-адміністратор, 

який володіє фокусом управління протягом всієї роботи системи, постійно 

контролюючи її діяльність. З об'єктів «Аналіз», «Масив» і «Графік» збирається 
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відповідна інформація шляхом переходу фокуса управління від керівника 

вікна до відповідного об'єкту і назад [16]. Коли зібрана вся необхідна 

інформація, створюється об'єкт «Результат аналізу», який одержує тимчасовий 

фокус управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Діаграма кооперацій 

 

Діаграма станів описує процес зміни станів системи або її підсистеми 

при реалізації всіх варіантів використання. При цьому зміна станів окремих 

елементів системи може бути викликана зовнішніми впливами з боку інших 

елементів або ззовні системи. Саме для опису реакції системи на подібні 

зовнішні впливи і використовуються діаграми станів (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.3 – Діаграма послідовності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Діаграма станів 
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 Рисунок 3.5 – Діаграма компонентів 

 

Для моделювання процесу виконання операцій в мові UML 

використовуються так звані діаграми діяльності. Кожен стан на цій діаграмі 

відповідає виконанню деякої елементарної операції, а перехід в наступний 

стан спрацьовує тільки при завершенні операції в попередньому стані.  

Для створення конкретної фізичної системи необхідно певним чином 

реалізувати всі елементи логічного представлення в конкретні матеріальні 

сутності [17]. Для опису таких реальних сутностей призначений інший аспект 

модельного уявлення, а саме – фізичне представлення моделі. У мові UML для 

фізичного представлення моделей систем використовуються так звані 

діаграми компонентів і діаграми розгортання, які дозволяють визначити 

Файл 

програмного 

коду 

Вибір масиву 

даних 

 

Файл  

допомоги 

 

Принтер  

Введення 

Перегляд 

Зміна 

Звіт Перегляд 



49 

архітектуру розроблюваної системи, встановивши залежності між 

програмними компонентами (рис. 3.5). 

Функціональні вимоги: 

1) Вимоги до інтерфейсу програмного засобу. Інтерфейс програмного 

засобу повинен бути простим, зрозумілим для користувача, інформативним, 

наявність інформаційних і допоміжних панелей обов'язково. На панель 

швидкого доступу повинні бути винесені кнопки, що дублюють пункти меню. 

Природність інтерфейсу полягає в тому, що він не змушує користувача істотно 

змінювати звичні для нього способи вирішення завдань. В системі ця 

властивість реалізована наступним чином: збережені позначення і 

термінологія предметної області, використовуються знайомі поняття та 

образи, що забезпечують інтуїтивне розуміння інтерфейсу. Узгодженість 

інтерфейсу дозволяє користувачеві використовувати раніше набуті знання для 

з'ясування нових аспектів роботи. Так як в основу системи аналізу масивів 

даних на основі нейронних мереж закладений стандартний 

користувальницький інтерфейс роботи в середовищі Windows, то проектована 

система володіє даними властивостями [18]. Дружній інтерфейс: вивчення 

будь-якого програмного продукту відбувається методом проб і помилок, тому 

для цього в підсистемі передбачено попередження таких ситуацій, які можуть 

викликати помилку. Простота інтерфейсу, не потрібно ускладнювати 

сприйняття і розуміння інформації, що виникає перед очима користувача. Для 

цього при виконанні чергового кроку завдання перед користувачем буде 

відображатися мінімально необхідна інформація. Необхідно також уникати 

багатослівних командних імен та повідомлень і розміщувати елементи 

управління на екрані з урахуванням їх смислового значення і логічного 

взаємозв'язку. 

Гнучкість, необхідно враховувати як професійний досвід роботи з 

комп'ютером, так і продуктивність праці конкретного користувача. Естетична 

привабливість полягає в тому, щоб на екрані формувалася така середа, яка 

допомагала користувачеві зрозуміти надану інформацію, зосереджуватися на 
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ній і, по можливості, зменшувати навантаження на людину (неприпустиме 

використання яскравих фарб в заголовках меню, різких переміщень, 

зображеня котрі лякають і т. д.). 

2) Вимоги до розділення доступу. Розроблюваний програмний засіб має 

бути доступний за своїми функціональними можливостями кожному 

користувачеві без обмеження. Обмеження накладаються тільки на доступ до 

виконуваного файлу і файлів з даними, доступ до яких визначається 

системним адміністратором або користувачем комп'ютера. 

3) Вимога до програмного забезпечення: 

- Операційна система – не нижче MS WINDOWS 2007 / NT ; 

- Наявність графічних редакторів 

4) Вимога до апаратного забезпечення: 

- Наявність відеокарти RADEON XFX Radeon R9 280X 3GB DDR5 Black 

edition (R9-280X_TDBD) або RADEON R7 250 (R7250-OC-2GD3); 

- Процесор Intel  Core i3-4160 Box, 2x3,6GHz 

5) Вимоги до ергономіки та технічної естетики. Програмний засіб 

повинен бути оптимізований для перегляду при дозволі 1024 * 768, 1280 * 1024 

без горизонтальної смуги прокрутки і без порожніх полів для основних типів 

дозволу. Результатом розробки має стати програмний засіб, який 

встановлюється на ПЕОМ без будь яких специфічних вимог до апаратної та 

програмної частини комп'ютера. Зручність і простота у використанні 

припускають комфортну і продуктивну роботу з даним програмним засобом 

6) Вимоги до реактивності системи. 

До показників, що описує реактивність системи, відносять всі тимчасові 

характеристики, які повинні забезпечувати комфортну роботу користувача. 

При проектуванні системи накладається умова швидкого і точного введення 

даних, знаходження рішення, швидкого формування звітів по результатам 

обчислень. 

Час формування вихідної документації (аналіз масивів даних), 

включаючи час друку не повинно перевищувати 1 хвилини. 
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7) Вимоги до захисту інформації. Захист інформації ґрунтується на 

доступі до робочого місця користувача (персонального комп'ютера) певного 

кола осіб, які мають права на користування даним комп'ютером. 

8) Вимоги до надійності системи. Надійність системи має на увазі 

надійну роботу ПК, на якому встановлена проектована системи аналізу 

масивів даних на основі нейронних мереж. 

Вимоги до операційної системи 

Для реалізації системи аналізу масивів даних на основі нейронних мереж 

обрано операційну систему Windows 2007, так як програма, яка вирішує дану 

задачу моделювання, повинна забезпечувати зручний графічний інтерфейс для 

кращого розуміння моделі. 

Сформуємо нефункціональні вимоги до функціональної поведінки 

проектованої системи. 

Суть даної діаграми полягає в наступному: проектована система 

представляється у вигляді безлічі сутностей або акторів, що взаємодіють з 

системою за допомогою так званих варіантів використання. При цьому 

актором (actor) або дійовою особою називається будь-яка сутність, що 

взаємодіє з системою ззовні. Це може бути людина, технічний пристрій, 

програма або будь-яка інша система, яка може служити джерелом впливу на 

модельовану систему так, як визначить сам розробник. У свою чергу, варіант 

використання (use case) служить для опису сервісів, які система надає 

акторові. Іншими словами, кожен варіант використання визначає деякий набір 

дій, який чинять системою при діалозі з актором. При цьому нічого не 

говориться про те, яким чином буде реалізовано взаємодія акторів з системою. 

Поведінка системи визначається множиною об’єктів, що обмінюються  

повідомленнями,  і  задається  діаграмами  діяльності,  діаграмами  взаємодії  

діаграмами кінцевого автомата.  

Для  опису  потоку  управління,  тобто  послідовності  виконуваних  

елементарних  кроків  при  виконанні  окремої  операції  або  реалізації  
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складного  варіанта використання, зручно використовувати діаграму 

діяльності.   

Взаємодія  декількох  програмних  об’єктів  між  собою  описується  

діаграмами  взаємодії  в  одній  з  двох  еквівалентних  форм  (діаграми  

послідовності або діаграми комунікації).  

 

3.2 Розробка системи аналізу масивів даних на основі нейронних 

мереж 

 

При розробці бібліотеки однією з головних ідей було зробити її гнучкою, 

багаторазово використовуваною, простою у застосуванні і 

зрозумілою. Замість об'єднання декількох сутностей нейронної мережі в один 

клас і створення плутанини, яка веде до ослаблення гнучкості і ясності коду і 

конструкції, всі сутності були розбиті на окремі класи, що полегшує їх 

розуміння і багаторазове використання. Деякі бібліотеки нейронних мереж 

об'єднують сутність нейронної мережі разом з алгоритмом навчання, що 

ускладнює розробку іншого алгоритму навчання, що застосовується до тієї ж 

архітектури нейронної мережі. Деякі інші бібліотеки та програми не 

отримують такі сутності, як нейрони, шари нейронів або мережу шарів, а 

реалізують всю архітектуру нейронної мережі в одному класі. 

Іноді спірно, що краще, тому що бувають незвичайні архітектури 

нейронної мережі, де важко розділити мережу на шари і нейрони. У деяких 

інших випадках мережі не схильні до багатошарової архітектурі, тому не 

потрібна додаткова сутність начебто шару. Але в більшості випадків вигідно 

розбити всі ці сутності на окремі класи, що не тільки полегшує розуміння, але 

і забезпечує багаторазове використання всіх компонентів і побудова нових 

архітектур нейронних мереж з більш дрібних типових частин. 

Бібліотека містить шість основних сутностей:  

Neuron – базовий абстрактний клас для всіх нейронів, інкапсулюючих 

такі загальні сутності, як вага нейрона, вихідне значення і вхідне 
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значення. Інші класи нейрона успадковуються від базового класу, щоб 

розширити його додатковими властивостями і спеціалізувати його.  

Layer – представляє колекцію нейронів. Це базовий абстрактний клас, 

що інкапсулює загальний функціонал всіх верств нейронів.  

Network – представляє нейронну мережу, є колекцією шарів 

нейронів. Це базовий абстрактний клас, що надає загальний функціонал 

типовій нейронній мережі. Для реалізації конкретної архітектури нейронної 

мережі потрібно успадкувати клас, розширивши його специфічним 

функціоналом будь-якої архітектури нейронної мережі.  

IActivationFunction – інтерфейс функції активації. Функції активації 

використовуються в нейронах активації – типі нейрона, де обчислюється 

зважена сума його входів, і потім значення передається на вхід функції 

активації, і вихідне значення стає вихідним значенням нейрона.  

IUnsupervisedLearning –  інтерфейс для алгоритмів некерованого 

навчання  –  типу алгоритмів навчання, де системі даються зразки входів 

тільки на етапі навчання, але без бажаних виходів. Завдання системи  –  

організуватися так, щоб знайти взаємозв'язок і подібності між вибірками 

даних.  

ISupervisedLearning –  інтерфейс для алгоритмів керованого навчання  –  

типу алгоритмів навчання, де системі на етапі навчання даються зразки входів 

разом з бажаними вихідними значеннями. Завдання системи  –  узагальнити 

навчальні дані і навчитися надавати правильне вихідне значення, коли їй 

пред'являється тільки вхідне значення. 
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Рисунок 3.6 – Структура бібліотеки нейронної мережі 

 

Бібліотека надає наступні архітектури нейронної мережі: 

Мережа активації - нейронна мережа, де кожен нейрон обчислює свій 

вихід як вихід функції активації, і аргумент є зваженою сумою його входів в 

поєднанні з граничним значенням. Мережа може складатися з одного шару або 

з декількох шарів. Навчена за алгоритмом керованого навчання, мережа 

дозволяє вирішувати такі завдання, як наближення, пророкування, 

класифікація і розпізнавання.  

Мережа дистанції - нейронна мережа, де кожен нейрон обчислює свій 

вихід як дистанцію між своїми ваговими значеннями і вхідними 

значеннями. Мережа складається з одного шару і може служити основою для 

таких мереж, як самоорганізована карта Кохонена, еластична мережа та 

мережа Хеммінга. 

Різні алгоритми навчання застосовуються для навчання різних 

нейронних мереж і для вирішення різних завдань:  

Навчання перцептрону - алгоритм вважається першим алгоритмом 

навчання нейронної мережі, історія якого починається з 1957 р Алгоритм 

застосовується до одношарової мережі активації, де кожен нейрон має 
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порогову функцію активації. Діапазон його застосувань малий і обмежений 

класифікацією лінійно розділених даних.  

Навчання по дельта-правилам - алгоритм є наступним кроком після 

алгоритму навчання перцептрона. Він використовує похідну функції активації 

і застосовується лише до одношаровим мереж активації, де кожен нейрон має 

безперервну функцію активації замість порогової функції 

активації. Найвідоміша безперервна функція активації - однополярна і 

двополярна сигма-функція. Оскільки алгоритм застосуємо тільки до 

одношарових мереж, він обмежений деякими завданнями класифікації і 

розпізнавання.  

Навчання зі зворотним поширенням - один з найвідоміших алгоритмів 

для навчання багатошарової нейронної мережі. 

Спочатку він був описаний в 1974 р., І з тих пір він активно вивчався і 

застосовувався до широкого спектру різних завдань. Оскільки алгоритм 

здатний навчати багатошарові нейронні мережі, діапазон його застосування 

дуже великий і включає в себе такі завдання, як наближення, пророкування, 

розпізнавання об'єкта і т.д.  

Навчання SOM - цей алгоритм був розроблений Кохоненом і вважається 

одним з найвідоміших алгоритмів некерованого навчання для задач 

кластеризації. Він розглядає нейронну мережу як двовимірну карту вузлів, де 

кожен вузол являє окремий клас. Алгоритм організовує мережу так, що їй 

вдається знаходити взаємозв'язок і подібності між вибірками даних.  

Навчання еластичною мережі – алгоритм походить на ідею алгоритму 

навчання SOM, але розглядає нейрони мережі не як двовимірну карту вузлів, 

а як кільце. В ході навчання кільце набуває деяку форму, що представляє 

рішення. Одна з найпоширеніших демонстрацій цього алгоритму навчання – 

завдання комівояжера (TSP). 

Існує три базових класи TNeuron, TLayer, TNeuralNet. Всі інші є 

похідними від них. На рис.3.7 приведена ієрархія класів, суцільними лініями 
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показано успадкування (стрілкою вказаний нащадок), пунктирними в яких 

класах вони використовуються. 

 

 

Рисунок 3.7 – Ієрархія класів 

 

TNeuron є базовим класом для нейронів, несе всю основну 

функціональність, має індексовану властивість Weights, що представляє 

собою вагові коефіцієнти (синапси), властивість Output, яке є виходом нейрона 

(результатом обчислень) і акумулятор, роль якого, виконує метод ComputeOut. 

TNeuronHopf, нащадок TNeuron, реалізує нейрон використовуваний в 

нейронній мережі Хопфілда, єдиною відмінністю від базового класу, є 

використання активаційної функції в перекритому методі ComputeOut. 

Наступним породженим класом, є TNeuronBP службовець для 

програмної реалізації багатошарових нейронних мереж.  

Переписаний метод ComputeOut, який використовує тепер нелінійну 

активаційну функцію, яка реалізована у вигляді індексованої властивості 

процедурного типу OnActivationF. Крім того, додані дві важливі властивості, 

Delta – містить локальну помилку і індексовану властивість PrevUpdate – 

містить величину корекції вагових коефіцієнтів на попередньому кроці 

навчання мережі. 

Основним призначенням базового класу TLayer і його нащадків 

TLayerHopf іTLayerBP є об'єднання нейронів в шар, для спрощення роботи з 

нейронами. 
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Компонент TNeuralNet базовий компонент для всіх видів нейронних 

мереж. TNeuralNet забезпечує необхідну функціональність похідних 

компонентів. Цей компонент підтримує методи для роботи з шарами мережі 

(AddLayer, DeleteLayer) і методи для маніпуляцій з вихідними даними 

(AddPattern, DeletePattern, ResetPatterns).Метод Init служить для побудови 

нейронної мережі. Більшість методів оголошених в розділі public в базовому 

компоненті і його нащадків – віртуальні, що дозволяє легко перекривати їх.  

Компонент TNeuralNetHopf реалізує нейронну мережу Хопфілда. 

Додатково включені наступні методи: InitWeights – запам'ятовує 

пред'явлені зразки в матриці образів і метод Calc – обчислює вихід мережі 

Хопфілда. 

Компонент TNeuralNetBP реалізує багатошарову нейронну мережу 

навчаються за алгоритмом зворотного поширення помилки. 

Додатково включені наступні методи: Compute – обчислює вихід 

нейронної мережі, використовується після навчання мережі; TeachOffLine – 

навчає нейронну мережу. Компонент дозволяє в режимі design-time, у вікні 

Object Inspector, конструювати нейронну мережу додаючи або видаляючи 

шари і нейрони в мережі. Для цього використовується редактор властивостей 

NeuronsInLayer, що має такий вигляд: 
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Рисунок 3.8 – Редактор властивості NeuronsInLayer – конструювання 

мережі 

 

Сумісність з Neural Network Wizard 

Наступним компонентом є TNeuralNetExtented породжений від 

TNeuralNetBP, який забезпечує повну сумісність з Neural Network 

Wizard. Додатково включені наступні методи: для запису (LoadPhase1, 

LoadPhase2, LoadPhase4, LoadNetwork) і читання (SavePhase1, SavePhase2, 

SavePhase4, SaveNetwork) навченої нейронної мережі в форматі * 

.nnw; LoadDataFrom – завантажує дані з текстового файлу, а також метод 

NormalizeData нормалізації вхідних і вихідних даних; Train – для навчання 

нейронної мережі; ComputeUnPrepData – для обчислення виходу мережі, 

використовується в тому випадку, якщо у вас вхідні значення 

ненормалізованих. 

Компонент дозволяє в режимі design-time, у вікні Object Inspector, 

вибирати потрібні поля, а також задавати тип нормалізації полів. Для цих 

цілей використовується редактор властивостей, має такий вигляд: 

 

Рисунок 3.9 – Редактор властивості – шари 
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Компонент TNeuralNetExtented один з найпотужніших в бібліотеці 

NeuralBase.  

 

3.3 Тестування розробленої системи аналізу масивів даних на 

основі нейронних мереж 

 

 

3.4 Верифікація результатів 

 

 

 

Висновки до розділу 

 

У межах третього розділу здійснено розробку системи аналізу масивів 

даних на основі нейронних мереж, описано функціональну структуру системи 

аналізу масивів даних на основі нейронних мереж. Здійснено верифікацію 

результатів дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 

У межах даної дипломної роботи проведено дослідження механізмів 

застосування нейронних мереж для аналізу масивів даних з подальшою 

розробкою системи аналізу масивів даних за допомогою нейронної мережі. 

На основі вищевикладеного варто навести наступний висновки: 

-Вже існуючі програмні засоби не задовольняють поставленій задачі, що 

обумовлює доцільність створення власного програмного додатку для аналізу 

масивів даних; 

-Були досліджені та описані особливості функціональної структури 

системи аналізу масивів даних із застосуванням нейронної мережі, визначені 

апаратні потреби для її реалізації та функціонування; 

-На основі даних про функціональні особливості системи аналізу була 

створена своя, із урахуванням функціональних, апаратних, та програмних 

вимог, удосконалюючи механізм аналізу масивів даних із застосуванням 

нейронної мережі; 

-Створено бібліотеку даних для ініціалізації машинного навчання 

створеного застосунку, досліджений вплив класифікації початкових даних з 

масиву на результат аналізу; 

-Аналізуючи результати роботи системи аналізу масивів даних довели, 

що робота відповідає своїй актуальності та має практичну цінність та можлива 

для використання та масштабування у наступних проектах широкого спектру 

поширення. 


