
АНОТАЦІЯ

Розмір пояснювальної записки становить 94 сторінок. Записка містить

44 ілюстрації та 18 таблиць. Загалом опрацьовано 34 джерел.

Мета – розробити програмне забезпечення для класифікації зображень

за допомогою багатошарового персептрона.

Для реалізації мети, поставлені наступні задачі:

 Проаналізувати літературні джерела
 Реалізувати алгоритм для класифікацій зображень за допомогою 

БП
 Розробити відповідну комп’ютеризовану систему класифікації 

зображень.
 Дослідити можливості алгоритму зворотного поширення похибки

У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек при 

роботі в комп’ютерній лабораторії з  комп'ютером.

Ключові слова: персептрон, нейронна мережа, багатошаровий 

персептрон, класифікація.



ABSTRACT

Size of the explanatory notes is 94 pages. The note contains 44 illustrations

and 18 tables. 34 sources processed in total. 

The goal  is  to develop software for  image classification using multilayer

perceptron.

To implement the goal, the following tasks are stated: 

 Analyze literature sources; 
 Implement  the  algorithm  of  image  classification  using  multilayer

perceptron; 
  Develop the corresponding software system for image classification; 
  Explore the possibilities of an error backpropagation algoritm;

In the section on health potential hazards when working in the computer lab

with the computer.

Key words: perceptron, neural network, multilayer perceptron, classification.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
БП – багатошаровий персептрон  

ІТ – інформаційні технології

КФ – квадратична функція 

НМ – нейронна мережа  

ФA  – функція  активації   

CGBP  – Conjugate gradient backpropagation 

LMBP – Levenberg-Marquardt Backpropagation  

MOBP – Momentum modification to backpropagation 

SDBP –  Steepest descent backpropagation 

VLBP –  Variable learning rate backpropagation algorithm. 

ВСТУП
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У  наш  час  найпоширенішими  є  послідовні  обчислення,  але  вони

вичерпали  свої  технічні  можливості,  тому  надзвичайно  гостро  постає

проблема  розвитку  методів  паралельного  програмування  та  створення

паралельних комп’ютерів. Штучні НМ як найсучасніший метод розвитку

цього  напряму  виникли  на  основі  знань  про  функціонування  нервової

системи живих істот і є спробою використати процеси, які відбуваються в

нервовій системі, для розроблення нових технологічних рішень. У центрі

уваги теорії НМ перебувають моделі паралельно розподіленої обробки, в

яких  інформація  обробляється  за  рахунок  взаємодії  великої  кількості

нейронів, кожен з яких передає сигнали збудження і гальмування іншим

нейронам мережі.   

Серед  завдань,  які  можуть  вирішити  інтелектуальні  системи  на

основні штучних НМ, можна виокремити такий:

Класифікація  образів  або  віднесення  об’єкта  до  певного  класу

(наприклад,  розпізнавання  мовного  сигналу  чи  рукописного  символу,

класифікація  сигналів  електрокардіограми  або  клітин  крові).  Завдання

полягає у визначенні одного з наперед заданих класів, до якого належить

вхідний образ, зображений у вигляді вектора ознак. 

Актуальність  дослідження  зумовлена  інтенсивністю  розробок

медичних інформаційних технологій на основі нейронних мереж.

Мета даної  теми полягає в тому щоб розробити програмний продукт

для класифікації зображень за допомогою багатошарового персептрона.

Задачі даної роботи: 

• Проаналізувати літературні джерела
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• Реалізувати алгоритм для класифікацій зображень за 

допомогою БП

• Розробити відповідну комп’ютеризовану систему класифікації 

зображень.

• Дослідити можливості алгоритму зворотного поширення 

похибки

РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
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1.1 Аналіз існуючих аналогів

1.1.1 Недоліки методу зворотного поширення

Алгоритм  зворотного  поширення був  головним  досягненням   у

дослідженні  багатошарових НМ, проте  у  більшості  практичних додатків

він  виконується  дуже повільно, тому було  розроблено  модифікації цього

методу для прискорення його збіжності. Нагадаємо, що метод  зворотного

поширення  є   наближенням   алгоритму  найшвидшого  спуску.  Було

показано,  що  метод  найшвидшого  спуску  –  найпростіший  і,  зазвичай,

найповільніший  метод   мінімізації,  а  алгоритми  спряжених  градієнтів  і

Ньютона  забезпечують  більш  швидку  збіжність.  Ці   більш  швидкі

алгоритми  можна  використати  для  прискорення  збіжності  алгоритму

зворотного  поширення.

Дослідження  з  розробки  більш  швидких  алгоритмів  зворотного

поширення можна розбити  на такі дві групи: 

1)  евристичні  методи  (наприклад,  основані  на  зміні   швидкості

навчання або  на використанні коефіцієнта імпульсу),

2) методи, основані  на стандартних числових методах  оптимізації. 

У цьому контексті  розглянемо застосування  двох методів  числової

оптимізації  до  навчання  БП:  алгоритми   спряжених  градієнтів  та

Левенберга-Марквардта  (модифікований метод Ньютона).  Зазначимо,  що

всі  використовувані  алгоритми  застосовують  процедуру  зворотного

поширення,  тому  їх  можна  назвати  алгоритмами  «зворотного  зв’язку».

Відмінності між алгоритмами полягають у механізмі отримання похідних,

які  використовують для  налаштування вагової матриці. Іноді цей  процес

буває  невдалим й алгоритм  зворотного зв’язку є фактично алгоритмом

найшвидшого  спуску.  Надалі  скорочено  називатимемо  стандартний
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алгоритм зворотного поширення найшвидшим спуском зворотного зв’язку

SDBP (Steepest Descent Backpropagation).

Оскільки  середньоквадратична  похибка  для  одношарової  лінійної

мережі є КФ, що має тільки одну стаціонарну точку мінімуму, то алгоритм

LMS  гарантує збіжність до розв’язку за мінімізації середньоквадратичної

похибки.  Крім того,  матриця Гессе   КФ є постійною, тому викривлення

функції  не відбувається  й контурні лінії мають еліптичну форму. 

Алгоритм SDBР є узагальненням алгоритму LMS (для одношарових

лінійних  мереж  він  еквівалентний   LMS).  Як  і  алгоритм   LMS,  цей

алгоритм   також збігається  до  мінімальної  точки,  реалізуючи  алгоритм

найшвидшого  спуску для  середньоквадратичної  похибки. Однак  для  БП

алгоритм  SDВP має  відмінності,  пов’язані  з  формою  поверхонь,  що

описують  ефективність  функціонування  одношарових  лінійних  мереж  і

багатошарових  нелінійних  мереж  (у  вигляді  середньоквадратичної

похибки):  якщо поверхня   одношарової  лінійної  мережі  має  одну  точку

мінімуму, то поверхня багатошарової мережі може мати багато локальних

точок мінімуму, при цьому її викривлення може змінюватися на великому

діапазоні та на різних ділянках простору параметрів мережі (на «плоских»

ділянках можна використовувати велике значення швидкості навчання, тоді

як  ділянки  із сильним викривленням вимагають застосовувати невеликі

значення).

Зазвичай  початкові  значення  ваги  та  зсуву (параметри   алгоритму

SDВP) вибирають у вигляді малих випадкових значень. Не  доцільно брати

початкові параметри рівними нулю, оскільки початок координат простору

параметрів  може   бути  сідловою  точкою  поверхні  ефективності

функціонування  мережі.  Щоб  переконатися,  що  алгоритм  збігається  до

глобальної  точки  мінімуму, корисно   використовувати   декілька  різних

початкових припущень. 
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Розглянемо методи вдосконалення (модифікації) алгоритму SDВP [3],

а саме евристичні методи (наприклад,  основані на  числовому  імпульсі) та

методи,  основані на  алгоритмах оптимізації.

1.1.2 Евристичні модифікації методу SDBP

Метод  із  використанням  імпульсу.  Це  –   модифікація  алгоритму

SDBP,  основана  на  спостереженні,  що  збіжність  алгоритму  можна

покращити, якщо вирівняти траєкторію коливання. Це можна зробити за

допомогою  фільтра  низьких  частот.  Перш   ніж  застосувати  імпульс  до

мережі,  розглянемо простий приклад, який  показує  ефект  згладжування.  

Приклад 4.1.   Розглянемо  такий  фільтр першого рівня:

y (k )=γy (k−1 )+(1−γ )w (k ) ,0≤ γ<1 ,

де у(k) – вихід фільтра;   – коефіцієнт імпульсу; w(k) –  вхід фільтра. Дію

цього фільтра для входу у вигляді синусоїди w (k )=1+sin( 2πk16 )  та значень

коефіцієнта  імпульсу  = 0,9 і  = 0,98 зображено на рис. 1.1. 

а б
Рисунок 1.1 - Ефект згладжування завдяки  імпульсу: а -  = 0,9; б -  = 0,98

Можна  побачити, що: 

1) коливання  виходу фільтра менші, ніж коливання його входу; 
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2) зі збільшенням значення коефіцієнта імпульсу  коливання виходу

фільтра зменшуються; 

3) середнє значення виходу фільтра збігається  з середнім значенням

його входу. 

Застосуємо  одержані  результати  до  НМ.  Значення   параметрів

оновлюються  відповідно до алгоритму SDВP:

∆W m (k )=−α sm ( ym−1 )
T
; ∆bm (k )=−α sm .                                    (1.1)

Додавши  імпульс  до  формул  (1.1),  одержимо  рівняння  зміни

параметрів  для  модифікованого  алгоритму   зворотного  поширення  з

імпульсом MOBP (Momentum modification to backpropagation) вигляду

∆W m (k )=γ ∆Wm (k−1 )−(1−γ )αm ( ym−1 )
T

;

∆bm ( k )=γ ∆bm ( k−1 )−(1−γ )α sm .   

Використання імпульсу,  як правило,  прискорює  процес збіжності. 

Метод із застосуванням змінного значення  коефіцієнта  швидкості

навчання. Як  відомо,  форма  поверхні  функціонування  мережі  для

алгоритму   SDВP може  бути  різною  на  різних  ділянках  простору

параметрів. Можна прискорити збіжність алгоритму, коригуючи значення

коефіцієнта  швидкості навчання   протягом   всього  періоду  навчання

мережі. Для  цього  потрібно лише  вирішити, коли і як саме треба змінити

коефіцієнт. Існують   різні  підходи   щодо  зміни   коефіцієнта  швидкості

навчання. Покажемо, яким чином можна прискорити збіжність алгоритму

SDBР, збільшуючи  значення  коефіцієнта  навчання  на  плоских  ділянках

поверхні функціонування мережі, а потім зменшуючи  його за збільшенням

кривизни. Опишемо процедуру пакетного функціонування НМ, коли цей

коефіцієнт змінюється відповідно до ефективності функціонування мережі.

Алгоритм  зворотного  поширення   зі  змінним  значенням  коефіцієнта

швидкості навчання VLBP (Variable learning rate backpropagation algorithm)

складається з таких  кроків:
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Крок 1. Якщо квадратична похибка на всій  вибірці  навчання після

оновлення ваги збільшилася більш ніж на декілька відсотків від значення 

(зазвичай 1 - 5 %),  то останнє оновлення ваги відміняється,  а коефіцієнт

швидкості навчання зменшується через множення його на коефіцієнт 

ρ :0<ρ<1 , при цьому  встановлюється  значення імпульсу γ=0 .

Крок  2. Якщо квадратична  похибка  зменшилася  після оновлення

ваги, то це оновлення ваги є прийнятним і коефіцієнт швидкості навчання

збільшується через  множення його на деякий коефіцієнт ¿1 . 

Якщо коефіцієнт імпульсу  γ=0 ,  то його значення змінюється  на

початкове.

Крок 3. Якщо квадратична похибка збільшилася менше, ніж на , то

оновлення  ваги  є  прийнятним,  а  коефіцієнт  швидкості  навчання  не

змінюється. Якщо коефіцієнт імпульсу γ=0 , то його значення змінюється

на попереднє.

Існує  багато  версій  алгоритму  VLBP,  серед  них  алгоритми

Т. Толленаера  й  Р. Джейкобса.  Евристичні  модифікації  алгоритму  SDBP

часто забезпечують набагато швидшу збіжність  для деяких задач,  проте

мають два основні недоліки: вони, по-перше,  вимагають вибору декількох

параметрів (наприклад, ,   та ), тоді як для алгоритму SDBP потрібний

єдиний  параметр  –  коефіцієнт  швидкості   навчання  α;  по-друге,  іноді

можуть не вирішити завдання, які вирішує алгоритм SDBP.

1.1.3. Методи, основані на  алгоритмах оптимізації

Розглянемо методи, основані на  алгоритмах оптимізації: спряжених

градієнтів і  Левенберга-Марквардта. Було розглянуто  алгоритм спряжених

градієнтів  для  квадратичних  функцій.  Щоб  застосувати  цей  алгоритм  у

загальному випадку,  додамо до  нього дві  процедури.  Другий числовий
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метод  оптимізації  –  алгоритм  Левенберга-Марквардта  є  модифікацією

методу Ньютона і придатний  для  навчання НМ.

Метод  спряжених  градієнтів. Алгоритм  спряжених  градієнтів  не

вимагає обчислення других похідних і є збіжним  для КФ. Покажемо, як

такий 

алгоритм  можна використати для  навчання НМ. Назвемо його алгоритмом

спряжених градієнтів  зворотного поширення  CGBP  (Conjugate gradient

backpropagation).

Алгоритм спряжених  градієнтів складається з таких кроків:

Крок  1. Обираємо  як   перший   напрямок  пошуку  p0 від’ємного

градієнта: p0=−g0 ,  де gk=∇F ( x )|x=xk    

Крок 2. Визначаємо  швидкість  навчання  k таким  чином,   щоб

мінімізувати функцію за напрямом пошуку (для КФ α k=
−gk pk
pk Ak pk ) : 

xk+1=xk=αk pk .    

Крок 3. Обираємо   наступний   напрям  пошуку  відповідно  до

формули  pk=−gk+βk pk−1  з  використанням  однієї  з  формул:

βk=
∆gk−1

T gk
∆ gk−1

T gk−1
, βk=

gk
T gk

gk−1
T gk−1

   або   βk=
∆ gk−1

T gk
gk−1
T gk−1

.

Крок 4. Повторюємо  кроки  2 і 3, якщо алгоритм не збігається. 

Оскільки показник ефективності функціонування НМ не є квадратичною

функцією,  то   алгоритм  спряжених  градієнтів  не  можна  застосовувати

напряму для  навчання НМ. Це  впливає на  алгоритм двома способами:

1) не можна  використати рівняння α k=
−gk pk
pk
T Ak pk   для мінімізації  функції

уздовж  прямої, як  цього вимагає  крок 2;  2) точного мінімуму не буде
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досягнуто за скінченну кількість  кроків, і тому  після  деякої   кількості

ітерацій  алгоритм  потрібхідно  зупинити.  Враховуючи  це,  розглянемо

спочатку метод лінійної оптимізації. 

Загальна процедура визначення мінімуму функції у певному напрямі

включає  такі етапи: 

1) визначення  деякого  початкового  інтервалу,  який  містить  точку

мінімуму; 

2) зменшення розміру попереднього інтервалу, поки не буде отримане

значення мінімуму з бажаною точністю.

Визначення  інтервалу. Використаємо  метод  порівняння  значень

функції (рис. 1.2). Розпочнемо визначення інтервалу з оцінювання значення

функції у початковій точці  а1,  яка відповідає початковим значенням ваги

та зсуву  мережі (інакше кажучи, оцінимо  значення F(x0)). На наступному

кроці треба  оцінити значення функції у точці  b1, яка розміщена на відстані

 від   точки  а1   уздовж першого напрямку пошуку p0 (інакше кажучи,

оцінюється  значення  F(x0+ε p0) ). Продовжимо  оцінювати  показник

ефективності  функціонування  НМ  у  нових  точках  bі, послідовно

подвоюючи  відстань  між  ними.  Цей  процес  зупиняється,  коли  функція

зростає між двома послідовними точками – на рис. 1.2  між точками  b3 і b4,

тому мінімум  розміщений між точками a5 і b5. 

Рисунок 1.2 - Розміщення інтервалів
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Звузити  інтервал  не  можна,  оскільки  мінімум  може  бути  або  в

інтервалі [a4 , b4 ] , або в  інтервалі [a3 ,b3]  (рис. 1.3).

Звуження  інтервалу. Тепер,  коли   визначено  інтервал,  що  містить

точку мінімуму, виконаємо процедуру його звуження, оцінивши функцію в

точках  інтервалу  [a5 ,b5] .  З рис. 1.3 видно, що для зменшення розміру

інтервалу необхідно оцінити функцію принаймні  в двох точках. Рис. 1.3, a

показує,  що жодна  внутрішня оцінка функції  не  надає  інформації  щодо

розташування точки мінімуму. Проте, якщо оцінити функцію в двох точках

с і d (рис. 1.3, б), то можна зменшити інтервал невизначеності. 

Якщо F (c )>F (d) , то мінімум розташований в інтервалі  [c ,d ] ,   а якщо

F (c )<F (d) , то мінімум розташований в інтервалі [a ,d] .

Алгоритм  золотого  перетину.  Існують  різні   способи  визначення

розміщення точок с і d.

а б 
Рисунок  1.3 - Зменшення розміру інтервалу невизначеності: а - інтервал не

зменшується, б -  мінімум між точками с і b

Розглянемо метод золотого перетину,  результатом якого є зменшення

необхідної  кількості  оцінок  функції.  На  кожній   ітерації   потрібно

визначити лише одну нову оцінку. Наприклад, у випадку, зображеному  на

рис. 1.3, б, інтервал [a;d ]  буде замінено на інтервал [c ;d ] .  

Зазвичай  для  КФ   алгоритм  спряжених  градієнтів  збігається  до

мінімуму  за  n  ітерацій,  де  n  –  кількість  параметрів,  які  оптимізуються.
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Оскільки показник ефективності функціонування БП не є КФ, то алгоритм

не  буде  збігатися  за  n  ітерацій.  Існують  різні  процедури  визначення

напрямку  пошуку  після  закінчення  n  ітерацій,  найпростішою   з  них  є

повторне  використання   методу  найшвидшого  спуску  (від’ємного

градієнта). 

Алгоритм  спряжених  градієнтів  застосовують  до  БП (рис.  1.4),

реалізуючи пакетний режим, оскільки градієнт обчислюється після того, як

мережа отримала всю множину навчання.  При цьому  використовується

алгоритм зворотного поширення для обчислення значень градієнтів:

∂ F́
∂wij

m=si
m y j

m−1 ;
∂ F́
∂ b i

m=si
m

  

та алгоритм спряжених градієнтів – для оновлення ваги.

       y1
=logsig(W 1 p+b1

)          y2
=logsig(W 2 y1

+b2
)   

Рисунок  1.4 - Архітектура НМ, яка апроксимує  задану функцію

Алгоритм Левенберга–Марквардта зі зворотним зв’язком.  Levenberg–

Marquardt Backpropagation (LMBP), або алгоритм Левенберга–Марквардта зі 

зворотним зв’язком – це модифікований метод Ньютона, призначений для 

визначення мінімуму функції, яка є сумою квадратів нелінійних функцій. 

Відомо, що метод Ньютона (розд. 5) використовують для оптимізації 

функції F(x), він  має вигляд 

xk+1=xk−Ak
−1gk ,                     (1.2)
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де    A k=∇2 F(x )|x=x1 ,  gk=∇F( x)|x=x1 . Якщо  припустити, що функція

F(x) є сумою квадратів функцій: 

F ( x )=∑
i=1

N

v i
2 ( x )=vT (x) v( x) (1.3)

то   j-й  елемент її градієнта  має такий вигляд:

[∇F ( x ) ] j=
∂F (x)
∂ x i

=2∑
i=1

N

vi(x )
∂vi(x )

∂ x j
                 (1.4)

У матричній формі градієнт можна записати як ∇F (x )=2 JT (x)v (x ) , 

де J (x )=[
∂v1(x )

∂x1

⋯
∂v1(x)

∂ xn
⋯ ⋯ ⋯

∂vN (x)
∂x1

⋯
∂v N(x )
∂ xn

]                        (4.5)

є матрицею  Якобі.
Визначимо матрицю Гессе, (k, j)-й елемент якої  

[∇F ( x ) ]kj=
∂2F ( x )

∂xk ∂ x j
=¿ .  У матричній  формі  матрицю  Гессе  можна

записати як ∇2F ( x )=2 JT ( x ) J ( x )+2S (x) , де S (x )=∑
i=1

N

v i ( x )∇2 v i(x)

Якщо   припустити,  що  функція  S(x)  має  мінімальне  значення,  то

матриця Гессе  наближено дорівнює 

∇2F ( x )=2 JT (x)J (x) .    (2.6)  

Враховуючи формулу  (2.6) і  підставивши  (2.4) у (2.2),  одержимо

формулу Ньютона-Гаусса: 

xk+1=xk− [2JT ( xk )J (xk ) ]
−1

2JT ( xk) v (xk )=xk−[JT (xk ) J (xk ) ]
−1
J T(xk )v (xk)

Зазначимо, що перевага цього методу відносно стандартного методу

Ньютона полягає в тому, що він не вимагає обчислення других похідних.

Недоліком методу Ньютона є  те,  що матриця Гессе  H=(J T J )  може не

мати  оберненої.  Однак  цю  ситуацію  можна  змінити,  використавши
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наближену  матрицю  Гессе:  G=H+μI . Розглянемо,  чи  існує  матриця,

обернена до G. 

Нехай власні значення і власні вектори матриці H дорівнюють відповідно

{λ1 ,…, λn }  і {z1 ,…, zn} . Тоді маємо:

Gzi= [H+μI ] zi=H z i+μ zi=λ i z i+μzi=(λi+μ ) z i

Отже, власні вектори матриці G  збігаються з власними векторами 

матриці H, а власні значення G мають вигляд (λi+μ) . Матрицю G можна

зробити додатно визначеною, збільшивши  µ так, щоб  (λi+μ )>0  для всіх

1≤ i≤n . Тому можна стверджувати, що існує обернена до G матриця. 

Отже,  алгоритм Левенберга-Марквардта має  такий вигляд:

xx+1=xk−[J T (xk )J (xk )+μk I ]
−1
J T(xk )v (xk) ,

або    ∆ xk=−[JT (xk ) J (xk )+μk I ]
−1
J T(xk )v (xk ) .

Збільшення значення k  наближає алгоритм Левенберга-Марквардта

до алгоритму найшвидшого  спуску з маленьким значенням коефіцієнта

швидкості навчання. Для великих значень k маємо

 xk+1=xk−
1
μk
J T (xk )v ( xk)=xk−

1
2μk

∇F (xk)   . Якщо μk→0 , то алгоритм 

Левенберга-Марквардта збігається з методом Ньютона–Гаусса.

Алгоритм  розпочинається  з  вибору  невеликого  значення  k

(наприклад,  k = 0,01).  Якщо  після  першої  ітерації  значення  F(x)  не

зменшиться,  то  операцію  повторюють зі  значенням   k,  де  коефіцієнт

 > 1  (наприклад,   = 10).  У  результаті  значення  F(x)  має  зменшитися,

оскільки  було  зроблено  крок  у  напрямку  мінімуму  функції  за  методом

найшвидшого  спуску.  Якщо  після  першої  ітерації  значення  F(x)
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зменшиться,  то  на  наступному кроці  використовують значення  μk /¿  й

алгоритм  наближатиметься  до  методу  Ньютона–Гаусса,  який  повинен

забезпечити  швидшу  збіжність.  Отже,  алгоритм  Левенберга–Марквардта

забезпечує узгодження між  швидкістю методу Ньютона та гарантованою

збіжністю методу найшвидшого спуску.

Розглянемо, як можна застосувати алгоритм Левенберга–Марквардта

до  навчання  БП.  Показник  ефективності  функціонування  багатошарової

мережі – це квадратична похибка вигляду

F ( x )=E [eT e ]=E [ (t− y )T (t− y)] .  Якщо  кожна  ціль  досягається  з  однаковою

ймовірністю,  то  квадратична  похибка  пропорційна  сумі  квадратичних

похибок для Q  цілей у  множині  навчання:

F ( x )=∑
q=1

Q

(t q− yq )
T

(t q− y q )=∑
q=1

Q

eq
T eq=∑

q=1

Q

∑
j=1

SM

(e jq )
2
=∑

i=1

N

(v i ( x ) )
2

      

(1.7)

де  ejq –  j-й   елемент  похибки  для  q-ї   пари   вхідціль.  Формула  (1.7)

еквівалентна  формулі  (1.3),  для  якої  було  запропоновано  алгоритм

Левенберга-Марквардта,  тому  потрібно  адаптувати  цей  алгоритм  до

навчання мережі.

Обчислення матриці Якобі. Основний крок в алгоритмі 

Левенберга-Марквардта  –  обчислення  матриці  Якобі.  Щоб  виконати  це

обчислення,  змінимо  алгоритм  зворотного  поширення.  Відповідно  до

стандартної  процедури  зворотного  зв’язку  SDPB необхідно  обчислити

похідні квадратів похибок щодо ваги та зсуву мережі. На відміну від цього,

для визначення  матриці Якобі слід обчислити похідні самих похибок.

Знову розглянемо формулу (1.7).  Якщо застосувати вектор похибок v

та вектор параметрів х, а саме  

v=[v1…vN ]
T
= [e11…eSM1

e12…eSM Q]
T

x=[ x1…xn ]
T
=[w11

1 …wS 1R
1 b1

1…bS 1

1 w 11
2 …bSM

M
] (1.8)
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N=Q SM   n=S1 (R+1 )+S2 (S1
+1 )+…+SM (SM−1

+1)

до формули (1.5),  то матриця Якобі для навчання багатошарової мережі

матиме вигляд

J (x )=[
∂e11

∂w11
1 L

∂e11

∂w11
1

∂e11

∂b1
1 L

∂e21

∂w11
1 L

∂e21

∂wS1R
1

∂e21

∂b1
1 L

⋯ ⋯
∂eSM1

∂w11
1 L

∂esM1

∂ wS11
1

∂eSM 1

∂b1
1 L

∂e12

∂w11
1 L

∂e12

∂wS1R
1

∂e12
∂b1

1 L

⋯ ⋯

]       (1.9)

Елементи  матриці  Якобі  можна  обчислити  завдяки  простій

модифікації    алгоритму  зворотного  поширення.  Стандартний  зворотний

зв’язок обчислює 

елементи
∂ F́ (x)
∂ x1

=
∂eq

T eq
∂x i . Елементи матриці Якобі обчислюють  за 

формулою [J ]hl=
∂vh
∂ x i

=
∂ekq
∂ x i .  З  урахуванням  напрямку  в  алгоритмі

зворотного зв’язку  маємо: 
∂ F́
∂wij

m=
∂ F́
∂ui

m ∙
∂ ui

m

∂wij
m , 

де si
m=

∂ F́
∂ui

m  –  коефіцієнт  чутливості.

Алгоритм зворотного зв’язку SDPB обчислює коефіцієнт чутливості

через  рекурентне співвідношення від останнього шару до першого. Цей

спосіб  можна  використати  для  обчислення  елементів  матриці  Якобі  за

формулою (1.9), якщо ввести нове поняття –  чутливість Марквардта:
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~Sih
m
=
∂vh
∂uiq

m =
∂ekq
∂uiq

m ,  де   з  формули  (1.8)  маємо  h=(q−1 )SM+k .  Тепер

елементи матриці Якобі можна обчислити за однією з формул: 

1) якщо  xi  є  вагою,  маємо

[J ]hi=
∂ vh
∂ x i

=
∂ekq
∂w ij

m=
∂ekq
∂uiq

m ∙
∂u iq

m

∂w ij
m=

~S ih
m ∙
∂uiq

m

∂wij
m=

~Sih
m ∙ y jq

m−1

         (1.10) 

2) якщо  xi  є  зсувом, маємо

 [J ]hi=
∂ vh
∂ x i

=
∂ekq
∂bi

m =
∂ekq
∂u iq

m ∙
∂u iq

m

∂bi
m=

~Sih
m ∙
∂ uiq

m

∂bi
m =

~S ih
m

  `    (1.11)

Чутливість Марквардта можна обчислити за формулою (2.13):

sm=Fm (um ) (W m+1 )
T
sm+1

, яка визначає стандартне значення чутливості та має

лише одну відмінність на вихідному шарі, а саме:

1) для стандартного зворотного зв’язку  SDPB чутливість знаходять

за 

формулою sm=−2 FM
(uM)(t− y ) , 

2) для LMBP чутливість Марквардта визначають за формулою 

~Sih
m=

∂vh
∂uiq

m =
∂ekq
∂uiq

M =
∂(t kq− y kq

M
)

∂uiq
M =

∂ ykq
M

∂uiq
M ={

´
−f (u iq

M ) , якщо i=k ;
0, якщо i≠k .

Тому, коли на вхід мережі подається значення pq і мережа виводить

значення yq
M

, то алгоритм LMBP визначає початкове значення чутливості

Марквардта  як
~
Sq
m
=−FM

(uq
M
)     (1.12)

де  F́m (um )=[
f́ m(u1

m
) ⋯ 0

⋯ ⋯ ⋯
0 ⋯ f́ m(usm

m
)]  Щоб визначити один рядок матриці Якобі,

потрібно провести через мережу в зворотному напрямку кожний стовпець
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матриці 
~
Sq
M

.  Ці  стовпці   також можна  одержати  на  основі  алгоритму

зворотного зв’язку за формулою  
~Sq
m
=−FM (uq

M ) (W m+1 )
T~Sq

m+1
.  (1.13)

Отже, повна матриця чутливості Марквардта для кожного шару має

вигляд

Sm=[S1
m
∨…| SQ

m
]        (1.14)

У зв’язку з тим, що алгоритм обчислює похідні кожної похибки, а не

похідну  суми  квадратів  похибок,  необхідно  поширити   назад  вектори

чутливості  
~
Si
m

 для  кожного  входу. Зазначимо,  що  для  кожного  входу

мережі  маємо  SM  похибок,  що  відповідає  кількості  нейронів  вихідного

шару, а для кожної похибки – один рядок матриці Якобі. Після визначення

чутливості  за  допомогою алгоритму  зворотного поширення  обчислюємо

матрицю  Якобі  за  формулами  (1.10)  і  (1.11).  Отже,  алгоритм   LMBP

включає  такі дії:

Крок 1. У  мережу  вводять  всі  значення  входів p=pq ,1≤q≤Q ,  та

обчислюють відповідні виходи мережі: 

y0
=p ; ym+1

=f m+1 (Wm+1 ym+bm+1 ) ,m=0,1,…,M−1  і похибки  

eq=t q− yq
M

. 

За формулою (1.7) обчислюють значення  F(х)  –  суму квадратів похибок

на всіх входах.

Крок 2. Матрицю Якобі обчислюють за формулою (1.9), а значення

чутливості  – за рекурентним співвідношенням (1.13). Після ініціалізації

матриці  чутливості  Марквардта  (1.12)   її   розширюють  за  формулою

(1.14). Елементи матриці Якобі обчислюють за формулами (1.10) і (4.11).

Крок 3. Обчислюють значення 

∆ xk=−[JT (xk ) J (xk )+μk I ]
−1
J T(xk )v (xk ) .



Изм.Лист № докум.Підпис Дата

Лист

65
ІМ-22.2212.1300.1732.ПЗ

Крок 4. Повторно  обчислюють  суму  квадратів  похибок  F(Х)  для

xk+1=xk+∆xk . Якщо F (xk+1 )<F (xk ) , то встановлюється μ=μ /¿  й 

алгоритм повертається  до кроку 1 зі значенням  x=xk+1 ,  в іншому разі

встановлюється μ=μ   й  алгоритм повертається до кроку  3 зі значенням

x=xk . Вважають, що алгоритм збігається, якщо норма градієнта 

∇F (x )=2 JT (x)v (x )  менша за деяке наперед встановлене значення.

Зазначимо, що алгоритм LMBP збігається за меншу кількість ітерацій, 

ніж  розглянуті раніше алгоритми, але,  зазвичай, він вимагає більшої

кількості  обчислень  на  кожній  ітерації,  оскільки  використовує  операцію

обернення  матриць.  Основний  недолік  алгоритму LMBP –  необхідність

зберігати наближення матриці Гессе  J T J  у вигляді матриці розмірністю

[n×n ]  (де  n  –  кількість   параметрів  мережі),  інші  методи  вимагають

зберігати тільки градієнт, який має вигляд n-вимірного вектора. У зв’язку з

цим  використовувати  алгоритм  LMBP  для  навчання  НМ  з  великою

кількістю параметрів  непрактично.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Враховуючи все  вище написане,  можна з  впевненістю сказати,  що

наразі є потреба у створенні ПЗ для класифікації зображень за допомогою

багатошарового  персептрону,  який  би  враховував  всі  недоліки  своїх

аналогів, був більш сучасним та простим у використанні.
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РОЗДІЛ 2 ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1 Опис завдання

Було  поставлено  завдання:  Створити  програмний  засіб,  який

забезпечує  можливість  класифікації  (розпізнавання)  зображень  за

допомогою  багатошарового  персептрона.  При  цьому, програма  повинна

задовольняти наступним критеріям: 

 Сучасна мова програмування
 Простота допуску
 Сучасний зрозумілий інтерфейс
 Можливість зберігати результати у форматі *.txt.

2.2 Опис предметної області

2.2.1 Нейронні мережі

Нейронні  мережі -  математичні  моделі,  а  також їхня програмна та

апаратна реалізація, побудовані за принципом Функціонування біологічних

нейронних  мереж  -  мереж  нервово  клітин  живого  організму.  Системи,

архітектура  и  принцип  Дії  базується  на  аналогії  з  мозком  живих  істот.
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Ключовий елементом ціх систем Виступає штучний нейрон як імітаційна

модель нервової Клітини мозком - біологічного нейрона. Цей термін виник

при  вивченні  процесів,  Які  відбуваються  в  мозком,  та  при  спробі

змоделюваті  ЦІ  процеси.  Дерло  такою  Спроба  були  нейронні  мережі

Маккалок  и  Піттса.  Як  наслідок,  після  розробки  алгоритмів  навчання,

отримані  моделі  стали  використовувати  в  практичних  цілях:  в  задачах

прогнозування, для розпізнавання образів, в задачах керування та інші.

2.2.2 Модель штучного нейрона

Розглянемо  спрощену  математичну  модель  штучного  нейрона  та

пояснимо, яким чином штучні нейрони можуть формувати мережі різної

архітектури,    проілюструємо  роботу  таких   мереж  на  прикладах. У наш

час немає стандартної математичної форми запису архітектури НМ.

Нейрон з одним  входом  (вхідним  параметром) [3]. Вхідними

параметрами  моделі  нейрона  (рис. 2.1)  є  скалярні  значення  входу  p з

коефіцієнтом  ваги w,  які  формують  значення  wp та   число  1,  яке

множиться  на  значення  зсуву   b,  вони  передаються  на  суматор.  Вихід

суматора (вхід мережі) u передається  функції активації (ФА) f, яка формує

вихід  нейрона у вигляді скалярного значення  y й може бути як лінійною,

так і нелінійною. 

Рисунок 2.1  Модель нейрона з одним

входом: y= f (℘+b)  

Вихід  нейрона  обчислюють  за

формулою   y=f (℘+b) .

Скалярні  параметри  w і  b

зазвичай налаштовуються на дані

задачі  за  визначеним  правилом

навчання так,  щоб нейрон, який

відображає  відношення  вхід-

вихід, досягнув заданої мети.
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Відповідно  до  біологічного  нейрона   вага w відповідає  довжині

синапсу,  суматор  разом  із  функцією  активації  зображує  клітинне  тіло

нейрона, а вихід  нейрона  y зображує сигнал, який  надходить  на аксон.

Розглянемо означення   найбільш поширених ФА відповідно  до  системи

MatLab. 

Означення  2.1.  Графік  ФА з  різким  порогом  (або  одинарним

стрибком) y=f (u )={1, якщоu≥0 ;
0, якщоu<0;  а також вплив на цей графік значень 

вагового коефіцієнта w  та зсуву b зображено на рис. 2.2.       

y=hardlim (u)       y=hardlim (℘+b)

а б
Рисунок 2.2 - Графіки ФА з різким порогом для нейронів з одним входом 

Означення 2.2 Графік лінійної ФА y=f (u )=u=℘ зображено на рис. 2.3.

y=purelin (u) y=purepin(℘+b)

а б
Рисунок. 2.3 -  Графіки лінійної  ФА для нейронів з одним входом 

Означення 2.3  Графік   сигмоїдної   ФА f (u )=
1

1+e−u  ,  аргументом

якої є будь-яке дійсне число  з інтервалу (-; +), а  її  значення  належать
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інтервалу (0; 1), зображено на рис. 2.4.  

Сигмоїдну  ФА  найчастіше   використовують  у  багатошарових

мережах, які реалізують режим навчання на основі  алгоритму зворотного

поширення похибки.

y=logsig (u)                     y=logsig (℘+b)

а  б
Рисунок. 2.4 -  Графіки сигмоїдної  ФА для нейронів з одним входом 

Нейрон із декількома входами [3]. У більшості випадків нейрон має

більше одного входу. Модель  нейрона  із  R  входами   зображено на  рис.

2.5.  Користувач  мережі   задає   вектор  входу p=[ p1…pR ]
T

,   якому

відповідає вектор  вагових  коефіцієнтів  w=[w11…w1R ]
T

. Зсув нейрона  b

підсумовується зі зваженими вхідними елементами та формує вхід  мережі

u: 

u=w11 p1+…+w1R pR+b . (2.1)

Вираз   (2.1)  можна  записати у матричній формі: u=wT p+b , а вихід

нейрона – у вигляді: y= f (wT p+b) .

                            y= f (wT p+b)                                        y= f (wT p+b)
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Рисунок 2.5. Модель нейрона  із  R входами:   повна та скорочена форми
зображення (відповідно до системи MatLab)

2.2.3 Архітектура мережі

За кількістю шарів розрізняють такі види мереж [3]:  які складаються

з одного шару нейронів  та  з декількох шарів нейронів.

Мережі, які складаються з одного шару нейронів.  Одношарову НМ,

яка складається із  S  нейронів,  зображено на  рис. 2.6.  У і-го  нейрона  є

зсув  bi,   суматор,   функція  активації   f  та   вихід  yi ( i=1,2,…,S ).  Усі

нейрони   разом   формують   вектори  входу   p=[ p1…pR ]
T

,  зсуву

b=[b1…bR ]
T

   та   виходу   y=[ y1… yR ]
T

. Одношарова мережа включає

вагову  матрицю  W, суматор,  вектор  зсуву  b,   ФА та  вектор  виходу  y.

Зазначимо, що  кожний із  R елементів вхідного вектора  p  пов’язаний з

окремим  нейроном і  вагові  коефіцієнти тепер утворюють матрицю W, яка

має S рядків:

 W=[
w11 … w1R

… … …
wS1 … wSR

] . Iндекси елементів вагової  матриці   W відповідають

такій  умові:  перший  індекс  вказує  на  номер  нейрона,  з  яким

встановлюється зв’язок; другий індекс – на джерело сигналу (вхід), який

отримує нейрон. Наприклад, елемент w32 означає ваговий коефіцієнт, який

зображує  зв’язок  третього нейрона   з   другим  входом. Комбінуючи  дві

мережі,  які  розміщені  паралельно  і  мають   однакові   входи,  можна

визначити шар нейронів, які мають різні ФА.
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              y= f (℘+b)     y= f (℘+b)

Рисунок 2.6 Одношарова мережа, яка складається із S нейронів 
(повна та скорочена форми зображення відповідно до системи MatLab)

Мережі,  які  складаються  з  декількох  шарів  нейронів.  Розглянемо

мережу, яка складається з декількох шарів нейронів. Кожен шар має власну 

вагову  матрицю, вектори  зсуву,  входу і виходу мережі. Щоб розрізняти

шари нейронів, введемо такі  позначення: Wi  –  вагова матриця i-го шару; R

– довжина вектора  входу p; Si  –  кількість нейронів у і-му шарі (різні шари

можуть мати різну кількість нейронів);   виходи  першого шару  є  входом

для  другого й  т. д.  Таким чином,  другий шар можна інтерпретувати  як

одношарову  мережу, в   якій   є   R  =  S l  входів,  S  =  S 2  нейронів,  а

розмірність  

вагової  матриці W2 становить [ S1 x S2
].  Входом  другого шару  є вектор

yl, а виходом  –  y2.  Шар, який формує вихід мережі, називають вихідним,

інші  шари  називають  прихованими. У  мережі  з  трьома  шарами,

зображеній  на рис. 2.7, є  вхідний шар (вхід), вихідний шар (третій) і два

приховані шари (перший і другий).

Архітектура багатошарової  мережі визначається умовами завдання,

яке  розв’язує  мережа: кількість  входів  відповідає  кількості  вхідних

змінних,  кількість  виходів  –  кількості   нейронів   у  вихідному  шарі.

Зазначимо, що мережі зі зсувом більш ефективні порівняно з мережами без
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зсуву. Багатошарові НМ (які, зазвичай, використовують два шари) можуть

вирішувати набагато ширший клас завдань, ніж мережі з одним шаром.

                y1
=f 1(W 1 p+b)      y2

=f 2(W 2 y1
+b2

)     y3
=f 3(W 3 y2

+b3
)       

                     y1
=f 1

(W 1 p+b)    y2
=f 2 (W 2 y1

+b2 )  y3
=f 3

(W 3 y2
+b3

)  

y3
=f 3(W 3 f 2 (W 2 f 1 (W 1 p+b1 )+b2 )+b3

)

Рисунок 2.7 - Мережа з  трьома  шарами (повна та скорочена форми
зображення відповідно до системи MatLab)

Найбільш часто використовують багатошаровий персептрон  (БП) і

НМ  з  радіальними  базисними  функціями,  або  RBF-мережі.  Мережі  на

основі  радіальних  базисних  функцій  і  БП  є   універсальними

апроксиматорами  в  тому  сенсі,  що  за  великої   кількості  елементів  у

прихованому  шарі  вони  здатні  досить  добре   апроксимувати  будь-яку

неперервну функцію на компактній підмножині з R-вимірного евклідового

простору RR . 

Важливим фактором описання нейрона є вибір стратегії (правила або

алгоритму)  навчання.  Під  правилом  навчання  розуміють  ітераційну

процедуру зміни значень ваги та  зсуву  мережі з  метою навчити  мережу
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вирішувати  поставлене  перед  нею  завдання.  Оскільки  найбільш  часто

використовуються  структури,  що  містять   два   шари,  один  з  яких  є

прихованим, то завдання визначення структури зводиться до визначення

кількості  нейронів S  у прихованому шарі та взаємозв’язків між нейронами

окремих шарів. Мета налаштування (навчання) мережі полягає в отриманні

такої  поверхні  апроксимації  відображення  вхід–вихід  модельованої

системи, яка відповідає даним вимірювань про систему і дає інформацію

про характер її функціонування. При цьому має залишатися справедливим

таке   загальне  твердження  про  структуру  мережі:  чим  складнішою   є

поверхня    виконуваного    системою  відображення  РY,  тим  більша

кількість  нейронів  прихованого  шару  потрібна  для  її  моделювання

(рис. 2.8). 

                                        а б
Рисунок 2.8 - Залежність між складністю поверхні відображення РY, 

яку  реалізує  модельована  система, і кількістю нейронів  НМ: 
а -  проста поверхня (прихований шар містить невелику кількість

нейронів);  
б - складна  поверхня (прихований шар містить більшу кількість

нейронів)

На  жаль,  під  час  моделювання  реальних  систем  інформація  про

рівень  складності  поверхні  найчастіше  виявляється  неповною,  особливо

для   систем з  багатьма  входами.  Зазвичай  наявна  лише інформація  про

результати  вимірювання  вхідних  значень  і  вихідних,  які  відповідають

вхідним (при цьому ця інформація містить численні помилки вимірювання

і зазнає впливу вхідних 
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параметрів, які не були враховані у процесі моделювання). Для систем, які

мають більше двох входів,  модель неможливо уявити у графічній формі

(що дозволяє оцінити складність поверхні),  і тому використовується метод

проб.

На  початку  процесу  моделювання  кількість  нейронів  можна

покласти рівною середньому геометричному значенню кількості входів r і

виходів  l:  S ≅√ rl .  З  урахуванням  точності  спроектованої  мережі

кількість  нейронів  можна  відповідним  чином  скоригувати.  Перед

початком  процесу   налаштування   мережі  множину  Um ,  що  містить

вимірювання даних 

вхід-вихід  про систему, слід розділити на дві підмножини – множину Utr

даних  навчання  і  множину  Uts даних  тестування  (множини  Utr  і  Uts не

повинні  перетинатися): Um=U tr+U ts ,U tr ≠U ts .  Множину  Uts

використовують для тестування мережі, навченої на основі  множини  Utr,

вона  повинна  містити  дані,  відібрані  з  множини   вимірювань  Um

відповідно до принципу рівномірного розподілу даних у просторі вхідних

даних  Р (рис. 2.9). 

а

б
Рисунок 2.9 - Ілюстрація проблеми розбиття множини  вимірювань Um  на

Utr і Uts: а - неправильне розбиття; б - правильне розбиття

У випадку, зображеному на рис. 2.9, а, після налаштування мережа

виконуватиме точне моделювання системи лише на даних, розташованих
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у лівій частині вхідного простору, а використання для тестування даних із

правої  частини  цього  простору  спричинятиме  значну   похибку  (у

розглянутому випадку мережа не мала можливості «ознайомитися»  з 

модельованою системою  на  всьому просторі її функціонування).

У випадку, зображеному на рис. 2.9, б, як для навчання, так і для

тестування мережі використовуються дані, розподілені на всьому просторі

функціонування системи. У цьому випадку множина  даних  тестування

буде забезпечувати об’єктивне, коректне оцінювання точності мережі. За

результатами аналізу початкової структури необхідно коригувати кількість

нейронів  S у  прихованому  шарі  доти,  поки  не  буде  зафіксовано

покращення  результатів тестування, тобто поки середня похибка мережі

на множині  

тестових даних Uts або на загальній множині даних Um не зменшиться. 

В  окремих  випадках  навчання  виконується  без  використання

тестових  даних,  особливо  якщо  множина   даних  невелика.  Процес

навчання  і  коригування  структури  триває  до  досягнення  функцією

похибки мінімального значення (за умови, що мережа не перенавчилася).

Зміна  структури  НМ  може  виконуватися  з  використанням  двох

методів:  конструктивного  і  деструктивного.  Конструктивний  метод

передбачає,  що  процес  навчання  починається  з  невеликої  кількості

нейронів,  яка  поступово  збільшується,  поки  не  буде  досягнуто

оптимального  результату.  У  разі  використання  деструктивного методу

навчання  розпочинається  з  великої  кількості   нейронів,  яка  потім

поступово зменшується. 

Основне завдання,  пов’язане з  навчанням мережі,  полягає в тому,

щоб забезпечити коректність узагальнення мережею даних й уникнути її

перенавчання. Недостатньо навчена мережа демонструє надмірно високий

ступінь узагальнення даних. Похибка мережі є високою як для множини

даних  навчання  Utr,  так  і  для  множини  тестових  даних  Uts.  Причиною
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цього  можуть   бути,  наприклад,  занадто  мала  кількість  нейронів  або

недостатність   навчання.  Для  відповідної   моделі   НМ  зазвичай

характерний  простий  вигляд  відображення  поверхні  Р   Y.  Середня

похибка перенавчання мережі є надто малою, а її поверхня відображення

дуже точно проходить через точки, що відповідають даним вимірювань,

однак між цими точками поверхня може 

докорінно  відрізнятися  від  реальної  поверхні  системи  моделювання.

Розпізнати випадок, пов’язаний з перенавчанням мережі, легко, оскільки

при  цьому  мережа  демонструє  дуже  низьку  похибку  на  навчальній

множині й високу –  на тестовій множині. Причиною перенавчання може

бути  як  занадто  велика  для  певного  рівня  складності  модельованої

системи кількість нейронів, так і занадто малий обсяг навчальних даних.

Обсяг  даних  не  має   бути  меншим  від   кількості  параметрів,  які

підлягають  налаштуванню.   Якщо   даних  недостатньо,  налаштування

деяких параметрів здійснюється випадковим чином  і поверхня моделі між

навчальними елементами має непередбачуваний характер.

Отже,  мережа,  яка  виконує  апроксимацію  множини  навчальних

даних Utr,   не  обов’язково є  оптимальною мережею.  «Оптимальною» є

мережа,  яка  навчена  на  множині  навчальних  даних  і  забезпечує

мінімальну похибку на всій множині  результатів вимірювань Um.

2.2.4 Перша модель штучної нейронної мережі та її особливості

У 1943 р.  У. Маккаллок та У. Піттс запропонували  одну  з перших

моделей   штучних   нейронів [5].  На   вхід  певного  нейрона  подається

вектор  p=[ p1…pR ]
T

,  де  вхідні  сигнали p j( j=1,2,…,R) ,  які  набувають

значення «1» або «0», підсумовуються з урахуванням відповідних вагових
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коефіцієнтів  w1j, при  цьому  вихідний  сигнал  нейрона  y визначають  за

формулою y=f (∑
j=1

R

w1 j p j+b)  , де b – зсув нейрона; f – ФА вигляду  

y= f (u )={ 1, якщоu≥0 ;
−1, якщоu<0.  У. Маккаллок та У. Піттс показали, що  на основі

запропонованих  ними  нейронів  можна  побудувати  будь-яку  логічну

функцію,  а  мережі  цих  нейронів  дозволяють  обчислити  будь-яку

арифметичну  функцію.  Отже,  система  таких  нейронів  реалізує  повну

обчислювальну модель. 

Приклади обчислення логічних функцій «І» та «АБО» за допомогою

нейронів  Маккаллока-Піттса  [4]  зображено на  рис.  2.10.  Кожний із  цих

нейронів  має  вхід  p=[ p1 p21 ]
T

 з  трьома елементами:  p1 і   p2   задають

аргументи функцій, а третій завжди дорівнює одиниці. Вагові коефіцієнти 

становлять відповідно «1», «1» та  «-2», тому  для будь-яких  значень p1  і

p2  нейрон обчислює значення: p1+ p2−2  (рис. 2.10, а). Якщо це значення

менше  нуля,  вихідним  значенням  нейрона  є  «-1»,  в  іншому  випадку  –

одиниця. Такий нейрон обчислює значення функції  p1∩ p2  (табл. 2.1).

Аналогічно можна побачити,  що другий нейрон (рис.  2.10,  б)  обчислює

значення функції  p1∪ p2 . 

Попри  те,  що  У. Маккаллок  та  У. Піттс  продемонстрували  можливості

нейронів,  реально  ними  зацікавилися  лише  після  розробки  алгоритмів

навчання, які можна було використовувати на практиці. 

З  часом  модель  нейрона  Маккаллока–Піттса  була розширена  за

рахунок  формування  шарів нейронів  і  розробки  алгоритмів  їхньої

взаємодії.  Першу  версію  такої нейроподібної структури   назвали

персептроном.
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Таблиця  2.1 -  Модель  Маккаллока-Піттса  для  обчислення  логічної

функції «I»: p1∩ p2

р1 р2 (p1 + p2 – 2) Вихід
1 1 0 1
1 0 –1 –1
0 1 –1 –1
0 0 –2 –1

а Б

Рисунок 2.10 - Обчислення логічних функцій «І» (а) та «АБО» (б) за
допомогою нейронів Маккаллока-Піттса

2.2.5 Класифікація нейронних мереж

Різноманіття структур НМ дозволяє їх класифікувати з урахуванням

різних критеріїв. Окрім поділу на одношарові та багатошарові відомі інші 

види класифікації. Серед них виділимо такі.

1.  Мережі,  які  реалізують контрольоване навчання (з  учителем) та

неконтрольоване навчання (без  учителя). 

Під час навчання з учителем задається  множина  прикладів  

необхідної  поведінки мережі, яка називається множиною навчання:

 { p1 ,t 1 } ,…,{pQ ,tQ } , де   p1,…, pQ  –  входи нейрона;  t1 ,…, tQ  –  бажані

(цільові)  виходи.  Правило  навчання  використовують  для  налагодження
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ваги та зсуву нейрона  таким чином, щоб наблизити значення виходу до

цільового  значення.  Навчання  з  учителем  розглядають  як  задачу

апроксимації,  яка  полягає  у  визначенні  функції  F( p ,w) ,  що найкраще

наближає бажану  (цільову) функцію f (p)  і реалізується у вигляді НМ.   

Під час навчання без учителя  зміна   ваги та зсуву  пов’язана тільки

зі зміною  входів мережі. У цьому випадку цільові виходи в явному вигляді

не  задаються.  Головна  позитивна  риса  навчання  без  учителя  –  це  його

самоорганізація,  обумовлена,  найчастіше,  використанням  зворотних

зв’язків. 

Відомі  різні алгоритми навчання, які, однак, поділяють на два великі

класи:  детерміністичні  та  стохастичні.  У  першому  з  них  налаштування

ваги має вигляд  чіткої  послідовності дій, у другому  воно  виконується на

основі дій, що підкоряються деякому  випадковому процессу (наприклад,

правило  навчання  Л. Больцмана).   Серед  детерміністичних  методів

навчання  можна  виділити  [5]   навчання  на  основі  корекції  похибок,

навчання на основі пам’яті, навчання Хебба,  конкурентне навчання.

2. Статичні і  динамічні мережі. У статичних НМ зміна параметрів

системи  відбувається  за  певним  алгоритмом  у  процесі  навчання.  Після

навчання  параметри  мережі  не  змінюються.  У  динамічних  НМ

відображення зовнішньої інформації та її обробка здійснюється у вигляді

деякого динамічного процесу (тобто процесу, що залежить від часу).

3.  Бінарні  та  аналогові  НМ.  Перші  з  них  оперують  двійковими

сигналами і  вихід кожного нейрона може набувати тільки двох значень:

логічний  нуль  («загальмований»  стан)  і  логічна  одиниця  («збуджений»

стан). До цього класу мереж належить і  персептрон, тому що виходи його

нейронів, що формуються ФА з різким порогом,  дорівнюють або нулю, або

одиниці. В аналогових мережах вихідні значення нейронів здатні набувати

неперервних  значень,  що  пов’язано  з  використанням  сигмоїдної  ФА

нейронів персептрона.
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4. Асинхронні та синхронні НМ. У першому випадку у визначений

момент  часу  свій  стан  змінює  лише  один  нейрон,  у  другому   стан

змінюється  відразу у  цілої  групи нейронів,  зазвичай  у  всього шару, на

основі ітераційного алгоритму виконання однотипних дій над нейронами. 

2.3.1 Персептрон

Персептрон  —  математична  або  комп'ютерна  модель  сприйняття

інформації мозком (кібернетична модель мозку), запропонована Френком 

Розенблатом  в  1957  році  й  реалізована  у  вигляді  електронної  машини

«Марк-1» у. 1960 році.

Персептрон став однією з перших моделей нейромереж, а «Марк-1»

—  першим  у  світі  нейрокомп'ютером.  Незважаючи  на  свою  простоту,

персептрон  здатен  навчатися  і  розв'язувати  досить  складні  завдання.

Основна математична задача, з якою він працює — це лінійне розділення

довільних  нелінійних  множин,  так  зване  забезпечення  лінійної

сепарабельності.

Персептрон складається з трьох типів елементів, а саме: сигнали, що

надходять від давачів, передаються до асоціативних елементів, а відтак до

реагуючих.  Таким  чином,  персептрони  дозволяють  створити  набір

«асоціацій» між вхідними стимулами та необхідною реакцією на виході. В

біологічному  плані  це  відповідає  перетворенню,  наприклад,  зорової

інформації  у  фізіологічну  відповідь  рухових  нейронів.  Відповідно  до

сучасної  термінології,  персептрони  може бути  класифіковано  як  штучні

нейронні мережі:

 з одним прихованим шаром;
 з пороговою передавальною функцією;
 з прямим розповсюдженням сигналу.
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2.3.2 Архітектура нейрону типу персептрон

Відповідно  до  принципів  функціонування  біологічних  нейронів

існують  різні  математичні  моделі  штучних  нейронів,  які  реалізують

властивості  біологічної нервової клітини. Узагальнена  схема, покладена в

основу більшості таких моделей, відповідає моделі нейрона Маккаллока-

Піттса. Ця модель містить суматор зважених вхідних сигналів і нелінійний

блок, який формує вихідний сигнал нейрона, що функціонально залежить

від вихідного сигналу суматора.  Властивості  нелінійної  ФА (особливо її

неперервність)  впливають  на  спосіб  навчання  нейрона  (вибір  вагових

коефіцієнтів та зсуву).

Нейрон, який використовується в моделі персептрона (рис. 2.11), має

ФА з різким порогом:  повертає значення «1»,  якщо  вхід ФA u≥0  ,  і

значення  «0»,  якщо  u<0 .  Кожному  елементу  pj  вектора  входу   p

персептрона  відповідає  вага  w1j.   Завдяки  ФА  персептрон  може

класифікувати вхідні вектори, розділяючи  простір  вхідних  даних  на  дві

області, як це зображено для персептрона з  двома входами та зсувом на

рис. 2.12. При цьому простір вхідних даних розділяється на дві області за

допомогою  прямої  L,  яка  задається  рівнянням wT p+b=0 .  Ця  пряма

перпендикулярна до вагового  вектора w і зміщена на величину b. Вектори 

входу,  розміщені   вище  прямої  L,  відповідають  додатному  потенціалу

нейрона,  тому  вихід  персептрона  для  цих  векторів  буде  дорівнювати

одиниці. 
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 y=hardlim (wT p+b)

Рисунок 2.11 - Схема  персептрона

Рисунок 2.12 - Робота  персептрона з
двома входами і зсувом

Вектори  входу,  розміщені  нижче  прямої  L,  відповідають  виходу

персептрона,  який дорівнює нулю. Зі зміною значень зсуву та ваги пряма

змінює своє положення. Коли  розмірність вектора входу перевищує «2»,

межею поділу буде  гіперплощина.

Модель НМ на основі  одношарового персептрона,  рівняння якої  в

системі MatLab  має  вигляд  y=hardlim (W T p+b)  зображено на рис. 2.13.

Розглянемо  матрицю вагових коефіцієнтів мережі:

W=[
w11 … w1R

… … …
wS1 … wSR

] .

Зобразимо  вагову матрицю  у такому вигляді: W=[1
wT

…
sw

T ]  , 

де  iw=[
wi1

…
wiR

]  ,  i=1,2,…,S .   

Це дозволяє записати  i-й елемент вектора виходу  мережі у вигляді

y1=hardlim (ui )=hardlim ( wi
❑ T p+b) ,

де hardlim (u )={1,якщоu≥0 ;
0, якщоu<0.
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       Отже,  ключова  властивість

персептрона,  який  складається  з

одного  нейрона,  полягає  в  тому, що

він може розбити  вхідні вектори на

дві  групи,  граничний  розв’язок  між

якими  визначається  рівнянням

wT p+b=0 . Оскільки границя поділу

є  лінійною,  то  одношаровий

персептрон  можна  використовувати

тільки  для  розпізнавання  вхідних

векторів,  які  є  лінійно  подільними

(тобто  можуть  бути  розділені

прямою). 

       
y=hardlim (℘+b)

Рисунок 2.13 - Модель  мережі  на
основі  одношарового персептрона

2.3.3 Принципи функціонування однонейронного персептрона

Розглянемо   однонейронний  персептрон із  двома  входами  [5,  3].

Вихід цієї мережі в системі MatLab визначається  таким  чином:

y=hardlim (u )=hardlim ( w1
❑ T p+b)=hardlim (w11 p1+w12 p2+b ) .

Граничний розв’язок  визначається вхідними векторами, для яких 

виконується умова u=wT p+b=w11 p1+w12 p2+b=0  . 

Приклад 2.1. Нехай  w11=1,w12=1,b=−1 .  Тоді граничний  розв’язок

набуває вигляду  u=w11 p1+w12p2+b=p1+ p2=0  і  визначає пряму в просторі

входів (рис. 2.14), з  одного боку  від  якої  вихід мережі  дорівнює одиниці,

а з другого –  нулю. Для  визначення цієї  прямої знайдемо точки перетину

з  осями  р1 і  р2: 
p2=

−b
w12

=
−−1

1
=1  , якщо p1 = 0;
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 p1=
−b
w11

=
−−1

1
=1  , якщо p2 = 0. Щоб визначити, який бік границі 

відповідає виходу у = 1, потрібно перевірити хоча б  одну точку. 

Наприклад, для входу p=[2 0 ]
T

 вихід мережі

 y=hardlim ( w1
❑ T p+b )=hhardlim([1 1 ] ∙[20]−1)=1 . 

Отже, виходу мережі  y = 1  відповідає область,  яка міститься справа

від  граничного   розв’язку.  Граничний   розв’язок  можна   також знайти

графічно, звернувши увагу на те, що границя, яка визначається  рівнянням 

w1
❑ T p+b=0 , (2.2)

завжди ортогональна до вектора 1w  (рис. 2.4). Застосуємо  персептрон  для

реалізації  простої логічної функції «І», для якої  пари вхід-ціль  мають

такий  вигляд:

{p1=[00] , t 1=0}{p2=[00] , t2=0}{p3=[10] , t3=0}{p4=[11] ,t 4=1} .

Проблему реалізації  функції «І» графічно ілюструє рис. 2.15, а,  де

входи інтерпретуються таким чином:  темні кола   вказують на те,  що

ціль дорівнює  одиниці; світлі  кола  O вказують на те, що ціль дорівнює

нулю.  Перший  крок  функціонування  нейрона  полягає  у  визначенні

граничного  розв’язку  (тобто  прямої,  яка  відокремлює  темні  кола  від

світлих). Таких прямих нескінченна кількість. Оберемо серед них пряму,

яка проходить  посередині  між  двома  видами  входів (рис. 2.15, б). Далі

виберемо ваговий вектор, який є ортогональним до граничного  розв’язку.

Оскільки  вагові   вектори   можуть  мати  будь-яку  довжину,  то  їх  існує

нескінченна кількість, 
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наприклад (рис. 2.15, б): w=[2 2 ]
T

1

❑

. Тепер необхідно визначити значення

зсуву, вибравши  точку  граничного розв’язку, тобто точку, яка задовольняє

рівняння (2.2). 

а б
Рисунок 2.14 -  Розв’язок,  який

відповідає   прикладу 2.1
Рисунок 2.15 - Вхідні дані для
реалізації логічної функції «І»

Для вхідного вектора p=[1,5 0 ]
T

 одержимо: 

w1
❑ T p+b=[2 2 ] x [1,50 ]=3+b=0  , звідки  b = -3. Перевіримо тепер мережу на

одній з пар вхід-ціль. Для вхідного  вектора  р2 одержимо  вихід  вигляду 

y=hardlim (wT p2+b=hardlim (2 2 )∙ [01]−3)=hardlim (−1 )=0

який  дорівнює  t2.  Можна  перевірити,  що  всі  входи  класифікуються

правильно.

2.3.4 Процедура навчання одношарового персептрона

Для  персептрона, який складається із  S нейронів (рис. 2.16), існує

один граничний  розв’язок для  кожного нейрона,  при  цьому  граничний

розв’язок  для  i-го нейрона має вигляд w1
❑ T p+bi=0  ,  i=1,…,S .  .Один

нейрон персептрона може  розбити  вхідні вектори на два  класи, оскільки

його вихід набув  одного із двох значень: «0» або «1». Кожний клас можна

зобразити різними  векторами  виходу. Отже, загальна кількість можливих

класів дорівнює  2S.
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Визначимо  алгоритм  (правило)  навчання  персептрона,  який

складається з  S нейронів [3]. Це правило визначається набором прикладів

поведінки 

мережі: { p1 ,t 1 } ,…,{pQ ,tQ }  , де pі – вхід  мережі;  tі – бажаний  вихід 

i=1,…,Q . Правило змінює значення ваги та зсуву мережі таким чином,

щоб  наблизити  виходи  мережі  до  цілі.  Розглянемо приклад  алгоритму

навчання такого персептрона.  

Нехай  необхідно  визначити  мережу  типу  персептрон,  яка  здатна

класифікувати вхідні вектори для заданих пар вхід-ціль, вигляду 

(рис. 2.16, а): 

1) пара {p1=[12] , t1=1}    зображена темним колом ; 

2) пари  {p2=[−1
2 ] ,t 2=0};{p3=[ 0

−1] ,t 3=0}   зображені світлими колами

O. 

Для  вирішення  цього завдання мережа повинна мати два входи та

один вихід. Щоб спростити  правило навчання нейрона, побудуємо мережу

без зсуву, яка матиме два параметри: w11 та  w12.  Нагадаємо: якщо зсуву

немає,   граничний  розв’язок  проходить  через  початок  координат.

Переконаємося, що визначена мережа може вирішити поставлене завдання.

Для  цього  має  існувати  граничний  розв’язок,  який  може  відокремити

вектори  p2 і  p3 від  вектора  p1.  Нескінченну  кількість  таких  граничних

розв’язків  і вагових векторів, які їм відповідають, зображено на рис. 2.16,

б. Зазначимо, що ваговий вектор є ортогональним до граничного  розв’язку

і має значення тільки його напрямок.

Навчання  розпочинається з  присвоєння деяких  початкових значень

параметрам мережі. Необхідно  навчити  мережу з двома входами та одним

виходом без зсуву, тому треба ініціалізувати  тільки два вагові коефіцієнти
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мережі. Нехай початковий ваговий  вектор w=[1 −0,8 ]
T

 , тоді  для входу

р1 

y=hardlim ( w1
❑ T p1 )=hardlim([1 −0,8 ] ∙[12])=hardlim (−0,6 )=1

(тобто вихід мережі y = 0,  тоді  як  має  дорівнювати одиниці: t1 = 1). 

Результат роботи розглянутої НМ зображено на рис. 2.16, в. Початковому 

ваговому  вектору 1w відповідає  граничний розв’язок, який  неправильно

класифікує вектор p1, тому слід змінити ваговий вектор таким чином, щоб

мати  правильну  класифікацію.  Додавання p1 до  1w  наближає  1w до  p1.

Повторне додавання p1  асимптотично наближає  1w  до  р1. 

               

                 

                 а                               б              в 
Рисунок 2.16 - Приклад функціонування одношарового персептрона:

а - вхідні вектори; б - нескінченна кількість можливих граничних

розв’язків; в - результат роботи  мережі.

Це правило має такий  вигляд, якщо  t = 1  і  y = 0, то  

w1
❑ new

= w1
❑ old

+ p1          (2.3)
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Застосовуючи це правило до розглянутого вище завдання, одержимо

нове значення 1w: 

wnew
=wold

+ p1=[ 1,0
−0,8]+[12]=[2,01,2]

Для вхідного вектора  р2  матимемо: 

y=hardlim ( w1
❑ T p2 )=hardlim([2 1,2 ] ∙[−1

2 ])=hardlim (0,4 )=1 .

Ціль  t2,  пов’язана із  входом  p2,  дорівнює нулю, тоді  як на виході

мережі маємо одиницю. Отже, вектор p2 класифіковано неправильно. 

Тепер  необхідно  перемістити  ваговий вектор   1w  подалі  від  вхідного

вектора.  Для  цього  можна  замінити  правило   (2.3)  на   правило  такого

вигляду: 

якщо  t = 0  і  y = 1, то  

w1
❑ new

= w1
❑ old

−p   (2.4)

одержимо wnew
=wold

−p2=[2,01,2]−[−1
2 ]=[ 3,0

−0,8]
        Для вхідного вектора  p3 матимемо:        

y=hardlim ( w1
❑ T p3 )=hardlim( [3,0 0,8 ] ∙[ 0

−1])=hardlim (0,8 )=1

Відповідний  результат  роботи  мережі  y = 1  є  неправильною

класифікацією  вектора   p3,  оскільки   t3  = 0.  Цей  випадок  вже  було

розглянуто, і йому відповідає правило навчання (2.4), згідно з яким

w1
❑ new

= w1
❑ old

−p3=[ 3,0
−0,8 ]−[ 0

−1]=[3,00,2] .

Результат  роботи  НМ показує,  що  персептрон   нарешті  навчився

правильно класифікувати вектори  p1,  p2  і   p3.  Отже,  для трьох заданих

векторів  остаточне  правило навчання має вигляд:  якщо  t = y,  то  

w1
❑ new

= w1
❑ old

 і  всі  можливі  комбінації  вихідних  і  цільових  змінних

охоплюють такі  три правила навчання:
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{
w1

❑ new
= w1

❑ old
+ p , t=1, y=0 ;

w1
❑ new

= w1
❑ old

−p , t=0, y=1 ;

w1
❑ new

= w1
❑ old ,t= y .

 (2.5)

Три  правила навчання із (2.5)  можна переписати у вигляді окремого

виразу.  Для  цього   визначимо  похибку  персептрона  як e=t− y . Тоді

правила можна переписати таким  чином:

{
w1

❑ new
= w1

❑ old
+ p ,e=1 ;

w1
❑ new

= w1
❑ old

−p , e=0 ;

w1
❑ new

= w1
❑ old , e=0.

(2.6) 

У  перших  двох правилах навчання   (2.6) знак біля  p збігається зі

знаком похибки e. Крім того, відсутність р  у третьому правилі навчання

відповідає випадку e = 0. Отже,  можна  об’єднати три правила навчання у

такий вираз: 

w1
❑ new

= w1
❑ old

+ep= w1
❑ old

+(t− y ) p .     (2.7)

Це правило можна  розширити,  врахувавши  зсув.  Нагадаємо, що

зсув є ваговим коефіцієнтом, вхід якого завжди дорівнює одиниці. Таким

чином,  можна  замінити  вхід  p у  правилі  (2.7)  на  вхід  із  зсувом,  який

дорівнює одиниці. 

У результаті одержимо правило навчання персептрона  для зсуву: 

bnew=bold+e . (2.8)

Правило  навчання  персептрона  (2.6)  уточнює  значення  вагового

вектора  окремого нейрона  типу  персептрон,  однак   це   правило  можна

узагальнити  для  персептрона  із  S нейронами.  Для  уточнення  i-го  рядка

вагової матриці використаємо формулу w1
❑ new

= w1
❑ old

+ei p , а для уточнення

i-го елемента вектора зсуву – формулу bi
new

=bi
old

+e , 
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i=1,…,S .  Отже,   правило  навчання  персептрона  можна   записати   у

матричній  формі: W new
=W old

+e pT .

Розглянемо  процедуру  навчання  персептрона  для  задачі

розпізнавання образів (класифікації векторів). Нехай задано дві пари 

вхід-ціль   вигляду {pi=[
1

−1
−1] ,t 1=0};{p2=[

1
1

−1] ,t 2=1} .  Найчастіше  початкові

значення  ваги  та  зсуву  задаються  випадковим  чином  визначеними

маленькими значеннями. Припустимо, що  ці значення мають вигляд 

 w1
❑

=[0,5 −1 −0,5 ]
T
, b=0,1

Перша ітерація правила навчання персептрона використовує вхід   р1 

y=hardlim ( w1
❑ T p1+b )=hardlim( [0,5 −1 −0,5 ] ∙[

1
−1
−1]+0,5)=1

Обчислимо похибку персептрона e=t 1− y=0−1=−1  

й уточнимо  значення ваги та зсуву

w1
❑ new

= w1
❑ old

+e p1=[
0,5
−1

−0,5]+(−1 )[
1

−1
−1]=[

−0,5
0

0,5 ];
bnew=bold+e=0,5+ (−1 )=−0,5

Друга ітерація  правила навчання  використовує вхідний вектор  р2 

y=hardlim ( w1
❑ T p2+b )=hardlim ([−0,5 0 0,5 ] ∙[

1
1

−1]+(−0,5 ))=¿hardlim (0,5 )=0 ;
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e=t 2− y=1−0=1 ; 

w1
❑ new

= w1
❑ old

+e p2=[
−0,5

0
0,5 ]+(1 ) ∙[

1
1

−1]=[
0,5
1

−0,5 ] ;

e=t 1− y=0−1=−1 ;

Третя  ітерація знову  використовує вхідний вектор р1:

y=hardlim ( w1
❑ T p1+b)=h ardlim([0,5 1 −0,5 ] ∙[

1
−1
−1]+0,5)=¿hardlim (0,5 )=1

e=t 1− y=0−1=−1  ;

w1
❑ new

= w1
❑ old

+e p1=[
0,5
1

−0,5]+(−1 ) ∙[
1

−1
−1]=[

−0,5
2

0,5 ] ;

bnew=bold+e=0,5+ (−1 )=−0,5 ;

Якщо продовжити описаний процес навчання персептрона, то можна

побачити, що обидва  вхідні вектори класифікуються правильно. 

Правило  навчання  персептрона  гарантує  збіжність  до  розв’язку  за

скінченну кількість  кроків за умови, що такий  розв’язок існує. 

Персептрон  може  вирішувати  різні  завдання. Нагадаємо,  що

персептрон з одним нейроном може розділити простір лінійно подільних

вхідних векторів  на дві області, границя між якими є лінійною і 

визначається рівнянням w1
❑ T p+b=0  .  Але існує багато задач,  для

яких простір вхідних даних  не є лінійно подільним (рис. 2.8), у такому разі

застосовують багатошарові мережі на основі персептрона.

Рисунок 2.17 -  Приклади задач з лінійно неподільним  набором вхідних
даних
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Якщо  довжина  одного  вектора  входу  значно   відрізняється  від

довжини   інших   векторів,   то   для  навчання   персептрона   може

знадобитися  багато  часу. Це   зумовлено  тим,  що   алгоритм   навчання

пов’язаний з додаванням або відніманням вхідного вектора від поточного

вагового вектора. Можна зрівноважити вплив великих або малих елементів

вхідного вектора через нормування вхідних даних:

∆ ( w1
❑ )=(t− y )

p
‖p‖

=e
p

‖p‖   , (2.9)

де  ∆ ( w1
❑ )= w1

❑ new
− w1

❑ old

.  

Нормоване  правило  навчання  персептрона  (2.8)  значно  скорочує

кількість циклів навчання у випадку, коли  значення векторів входу дуже

різняться один від  одного.

Отже,  процес  навчання персептрона  – це процедура налагодження

значень  ваги  та  зсуву  через  використання  правила  навчання з  метою

зменшення різниці між  цільовими та вихідними  значеннями.  

Нейронні мережі на основі персептрона мають такі обмеження: 

1) вихід персептрона може набувати  тільки  одного  з двох значень

(якщо використано ФА hardlim –  «1» або «0», функцію hardlims –  «1» або

«-1»); 

2) персептрони можуть вирішувати завдання класифікації тільки для 

лінійно подільних наборів векторів. 

Опишемо алгоритм навчання персептрона для завдання класифікації

вхідних векторів, які відповідають значенням  t = 0 і t = 1. 

Нехай  задано   навчально  вибірку  у  вигляді  пар  даних  вхід-ціль:

{( p1 , t1 ) ,…,( pQ , tQ)} , яка генерується  функцією  ti=f ( p i) , i=1,…,Q ,  де

pi=[ p1
i …pR

i ]
T

–  вектор вхідних  даних з елементами p j
i∈R , tі –  бажаний
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відгук.   Функцію  f()  вважають  невідомою,  але  задано  множину  її

реалізацій: 

T={( p1
i ,…, pR

i , t ) : i=1,2,…,Q .R≥1} . Визначити  функцію  F(w , p i) , яка 

найкраще апроксимує  бажану  функцію  f (p) , якщо вона існує. Функція

F(w , p i)   реалізована у вигляді НМ,  яка описує перетворення  вхідного

сигналу  у  вихідний і  задовольняє умову  ∑
i=1

Q

|t i−F (w , pi)|=0 . 

Змінні та параметри:  вектор входу  pi=p ( i )=[1 p1 ( i )… pR (i ) ]
T

, ваговий

вектор w ( i )=[b ( i )w1 ( i )…wR ( i ) ]
T

, зсув b(i), вихід нейрона у(і), бажаний вихід

нейрона t(і), параметр швидкості навчання 0<α ≤1 . 

Алгоритм навчання  одного нейрона типу персептрон (прикл. 1  дод.

Б):

Крок 1. Ініціалізація: w (0 )=0 .

Крок  2. Активація. На  кроці i активуємо  нейрон,  використовуючи

вектор входу р(i) і бажаний відгук t(i).

Крок 3. Обчислення фактичного виходу нейрона для входу p(i):  

y (i )=hardlim(wT (i−1 ) , p(i )) .

Крок 4. Адаптація вагового вектора: 

w (i )=w (i−1 )+αe (i ) p (i ) , деe (i)=t (i )− y (i)

Крок  5.  Якщо ∑
i=1

Q

|e(i)|=0 ,  то  навчання  нейрона  завершуємо;

інакше, враховуючи, що  i = i + 1, переходимо на крок 2.

2.4 Багатошаровий персептрон
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2.4.1 Можливості багатошарового персептрона

Правило  навчання  персептрона  Ф. Розенблатта  та  алгоритм  LSM

Б. Відроу і М. Хоффа були спроектовані для навчання одношарового  

персептрона,  який  здатен  вирішити  тільки  лінійно  подільні  задачі

класифікації. Як Розенблатт, так і Віндроу запропонували використовувати

багатошарові мережі, здатні подолати цей недолік, але вони не змогли 

узагальнити свої алгоритми навчання. У  середині 1980-х  років незалежно

один від одного ряд вчених (серед них Девід Румельхарт, Джеффрі Е. Хінт і

Рональд  Дж. Вільямс)   запропонували  алгоритм  зворотного  поширення

(метод навчання  БП).  Цей  алгоритм був популяризований завдяки  книзі

психологів  Д. Румельхарта  і  Д. Маккелланда  «Паралельно  розподілена

обробка».

У  наш  час  алгоритм  зворотного  поширення для  БП  широко

використовують  на  практиці.  Його  можна розглядати  як реалізацію

рекурсивної технології,  яку  в  статистиці  називають стохастичною

апроксимацією.  Діаграму  тришарового  персептрона,  який  одержано  в

результаті об’єднання трьох  мереж  одношарового персептрона, зображено

на рис. 1.9. При цьому  вихід першої мережі – це вхід другої мережі, вихід

другої мережі – це вхід третьої мережі. Кожен шар може мати  різний набір

нейронів та різні  функції активації. 

Розглянемо  можливості  БП  щодо  класифікації  образів  та  апроксимації

функцій. Для ідентифікації структури тришарової мережі (рис. 2.7) будемо

використовувати такий запис: R−S1
−S2

−S3
, де R – кількість входів, а Si –

кількість нейронів в і-му шарі.

Класифікація образів. Для ілюстрації можливостей використання БП

для  класифікації образів розглянемо  схему,  зображену на  рис. 2.19, a. 
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Існують різні  способи реалізації  функції  виключна диз’юнкція  на

основі БП, один із них – двошаровий персептрон із  структурою 2-2-1 (рис.

2.19, б) з такими 

параметрами: W 1
=[ 2 2

−1 −1] ; b1
=[−1

1,5] ; w2
=[1 1 ]

T

; b2
=−1,5 .

         
а

б
Рисунок 2.19 - Вхідні дані (логічна функція виключна диз’юнкція), лінійні

граничні розв’язки й остаточний  розв’язок (а);  схема двошарового
персептрона, що реалізує цю  функцію (б)

Розглянемо   іншу  задачу  (рис.  2.20,  a):  процедуру  побудови  цієї

мережі можна використати для розв’язання  задач класифікації з довільною

кількістю  границь поділу. При цьому перший шар використовують для

формування  необхідної  кількості  лінійних   граничних  розв’язків,  які

можуть  бути  об’єднані  нейронами другого шару  за  допомогою логічної

операції «І» та нейронами третього шару за допомогою логічної операції

«АБО». Існують різні способи вирішення цієї задачі на основі БП, один із

них –  тришаровий персептрон із  структурою 2-4-2-1. Перша підмережа

БП (рис. 2.20, б) виконує такі дії: перший нейрон першого шару визначає

значення першого граничного розв’язку: y1
1
=hardlim( [−1 0 ] p+0,5) , другий
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нейрон  першого  шару  –  значення  другого  граничного  розв’язку:

y2
1
=hardlim( [0 −1 ] p+0,75) ,  третій   нейрон  першого  шару  –   значення

третього  граничного  розв’язку: y3
1
=hardlim( [1 0 ] p−1,5) ,  четвертий

нейрон першого шару – значення четвертого  граничного розв’язку: 

y4
1
=hardlim([0 1 ] p−0,25) . Тришаровий персептрон (рис. 2.20, б) має такі

параметри: W 1
=[

−1 0
0 −1
1 0
0 1

] ; 
b1=[

0,5
0,75
−1,5
−0,25

] ; W 2
=[1 1 0 0

0 0 1 1] ;

b2=[−1,5
−1,5 ] ; W 3

= [1 1 ]
T

; b3
=−0,5 .

       
 а

    Входи  Індивідуальні розв’язки     Логічна функція «І»      Логічна функція «АБО»

y1
=hardlim(W 1 p+b1

)   y2
=hardlim (W 2 y1

+b2 )  y3
=hardlim( (w3 )

T
y2

+b3
)

б
Рисунок 2.20 - Вхідні дані, границі поділу  та остаточний  розв’язок (а) і

загальна схема (б) тришарового персептрона, що класифікує дані  

Апроксимація  функцій. У  системах  контролю  зазвичай  постає

проблема визначення функції апроксимації, яка встановлює  відповідність

між входом і виходом. 

Розглянемо алгоритм навчання БП.
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2.4.2 Алгоритм зворотного поширення похибки

Для  багатошарових  мереж  вихід  попереднього  шару  є  входом

наступного:

ym+1
=f (m+1 ) (W m+1 ym+bm+1 ) ,m=0,1,…,M−1 , (2.10)

де   М – кількість  шарів  мережі.  Нейрони  першого  шару  отримують

зовнішні 

входи: y0
=p .  Вихід  нейронів  останнього  шару  вважають  виходом

мережі: 

y= yM . 

Показник  ефективності  функціонування  мережі. Алгоритм

зворотного поширення похибки для БП – це узагальнення алгоритму LMS.

Обидва алгоритми використовують показник ефективності функціонування

мережі – середньоквадратичну похибку – та вимагають наявності множини

прикладів навчання мережі:  { p1 ,t 1 } ,…,{pQ ,tQ } , де  pі – вхід  мережі;  tі –

цільове значення. Алгоритм налаштовує параметри мережі таким чином,

щоб мінімізувати середньоквадратичну похибку:

F ( x )=E [e2 ]=E[ ( t− y )2] ,  якщо  мережа  має  один  вихід.  Якщо  мережа  має

множину виходів, це рівняння узагальнюється до вигляду 

F ( x )=E [eT e ]=E [ (t− y )T ( t− y)] . Як і в алгоритмі LMS,  середньоквадратична

похибка визначається за формулою 

F́ ( x )=eT (k ) e ( k )=(t (k )− y (k ) )T(t ( k )− y (k)) .

Алгоритм  найшвидшого  спуску  для  обчислення

середньоквадратичної похибки зі   швидкістю навчання  має вигляд 
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w ij
m ( k+1 )=w ij

m (k )−α
∂ F́
∂wij

m ; bi
m (k+1 )=bi

m (k )−α
∂ F́
∂bi

m   (2.11)

Правило  ітерації. Для  багатошарової  мережі  похибка  має  вигляд

неявної  вагової   функції  у  прихованому  шарі,  тому  часткові  похідні

обчислити  не  так  легко. У  цьому  випадку  будемо   використовувати

рекурентне  правило обчислення похідних. 

Припустимо,  що  функція  f явно  залежить  від  змінної   и.  Необхідно

визначити  похідну  функції  f за  другою  змінною  w.  Одержимо  таке

рекурентне  правило:  
df (u(w))

d w
=
df (u)
du

∙
du(w)

dw .  Використаємо  це  правило

щоб знайти похідні в (2.11):

∂ F́
∂wij

m=
∂ F́
∂ui

m ∙
∂ ui

m

∂wij
m ;
∂ F́
∂ bi

m=
∂ F́
∂ui

m ∙
∂ F́
∂ bi

m (2.12)

Оскільки ui
m

  є явно заданою функцією від ваги та зсуву, то другий

елемент  у  кожному  із  цих  рівнянь  можна  легко  обчислити:

ui
m
=∑

j=1

sm−1

wij
m y j

m−1
+b i

m

,  маємо   
∂ui

m

∂wij
m= y j

m−1 ;
∂u i

m

∂b i
m .  Якщо  позначити   через

si
m=

∂ F́
∂ui

m   чутливість функції 
F

 до  зміни і-го елемента входу m-го шару,

то рівняння (2.12) можна записати у вигляді 
∂ F́
∂wij

m=si
m y j

m−1 ;
∂ F́
∂ b i

m=si
m

 Отже,

алгоритм  найшвидшого спуску має вигляд 

 w ij
m ( k+1 )=w ij

m (k )−α s i
m y j

m−1;b i
m ( k+1 )=b i

n ( k )−α s i
m

, або в матричній формі: 

Wm (k+1 )Wm (k )−α sm ( ym−1 )
T

, bm (k+1 )=bm (k )−α sm , де 

sm=
∂ F́
∂um

=[ ∂ F́∂u1
m ⋯ ∂ F́

∂usm
m ]

T
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2.4.3 Матриця Якобі. Чутливість  мереж зі зворотним зв’язком

Розрахунок  значення  sm вимагає  визначення рекурентного правила,

яке описує співвідношення між значеннями чутливості m-го і  (m + 1)-го

шарів. Для цього  використаємо  матрицю Якобі вигляду

 
∂um+1

∂um
=[
∂u1

m+1

∂u1
m

⋯
∂u1

m+1

∂usm
m

… ⋯ …

∂us+1
m+1

∂u1
m ⋯

∂usm+1

m+1

∂usm
m

]   Визначимо  (i, j)-й елемент цієї матриці:

∂u i
m+1

∂u j
m =

∂(∑
l=1

sm

w il
m+1 y j

m
+b i

m+1
)

∂u j
m =wij

m+1 ∂ y j
m

∂u j
m=w ij

m+1 ∂ f
m
(u j

m
)

∂u j
m =w ij

m+1 f m (u j
m )

де  f m (u j
m )=

∂ f m(u j
m
)

∂u j
m  .  Тому матрицю Якобі можна записати у вигляд

∂um+1

∂um
=Wm+1Fm

(um)  

де 

f m (u1
m
)

¿
0 ⋯ 0 0

f m(u2
m
) ⋯ 0 ⋮

⋮ ¿⋮ ¿ 0
¿
⋯

Fm (um )= [¿f
m
(usm

m
)¿ ]

Таким чином, маємо: 

sm=
∂ F́
∂um

=( ∂u
m+1

∂um )
T
∂ F́
∂um+1=F

m (um ) (W m+1 )
T ∂ F́
∂um+1=¿

¿ Fm (um ) (W m+1 )
T
sm+1

.     (2.13)
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Одержане рівняння показує, чому алгоритм зворотного зв’язку (або

зворотного поширення похибки) має таку назву: чутливість поширюється

назад від останнього шару до першого: sM→K→s1
. Варто зазначити, що

алгоритм  зворотного  поширення  похибки  використовує  той  самий

алгоритм найшвидшого спуску, як і  алгоритм LMS. Єдиною складністю є

обчислення  градієнта  для  визначення  першого  значення  чутливості.

Виконання алгоритму зворотного поширення похибки вимагає  визначення

початкового значення sM для використання рекурентного співвідношення

(2.13). 

У вихідному шарі  одержимо:

si
M
=
∂ F́
∂u i

M =
∂ (t− y )

T
(t− y )

∂ui
M =

∂∑
j=1

sM

(t j− y i)

∂uM
=−2( ti− yi)

∂ y i
∂uM

                  (2.14)

Коефіцієнт чутливості – це  похідна від квадрату похибки по 

відношенню  до  входів  мережі.  Оскільки  
∂ y i
∂uM

=
∂ y i

m

∂u i
M=

∂ f M (uI
m
)

∂u i
M =f M (ui

m
)  то

можна записати: si
M
=−2 (t i− y i ) f

M
(ui

M
)  або в матричній формі:

 sM=−2FM
(uM )(t− y)

Отже, алгоритм  зворотного поширення  складається з таких етапів. 

1. Ініціалізація ваги.  Зазвичай початкове значення ваги (як і  зсуву)

дорівнює  випадковим   числам,  рівномірно   розподіленим   на  відрізках

[−1
2 R

,
1

2 R ]  для першого шару  та  [−1
2S i

,
2

2S i ]   для (i + 1)-го шару (де

pR, 

Si –  кількість нейронів у  i-му  шарі). Зсув  використовують як значення

ваги,   що  відповідає   з’єднанню   з  фіктивним  входом,  який  завжди

дорівнює одиниці.  
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2. Прямий прохід. На входи всіх  шарів  мережі  подаються відповідні

значення: 

y0
=p ; ym+1

=f m+1 (Wm+1 ym+bm+1 ) ,m=0,1,…,M−1; y= yM

3. Зворотний  прохід.  Зворотне   поширення  похибки  вздовж  всієї

мережі у вигляді чутливості функції мережі F(x) до змін елементів вагового

вектора: 

   sM=−2FM (uM ) (t− y ) , sM=FM (uM ) (W m+1 )
T
sm+1 ,m=M−1,…,2,1 .

4. Налаштування  значень  ваги  та  зсуву  за  допомогою  правила

найшвидшого спуску вигляду

W M ( k+1 )=W M ( k )−α sm ( ym−1 )
T
;bm (k+1 )=bm ( k )−α sm        (2.15)

5. Перевірка виконання критерію зупинки алгортму: значення  F(x),

де  x=[w b ]
T

,  не змінюється на множині навчання (тобто  різниця між

виходом мережі та бажаним виходом  t на всій множині навчання досягає

деякого прийнятного  значення). Якщо критерій виконується, то  виконання

алгоритму закінчують, інакше змінюють значення входу р  і переходять до

кроку 2. 

Якщо мережа не збігіється  до розв’язку, то може бути  потрібна 

більша  або  менша  кількість  нейронів  прихованого  шару.  Вага  деяких

нейронів рідко змінюється, тому ці зв’язки  (або нейрони) можуть не брати

участі  у процесі  навчання  – їх можна видалити, і  кількість  прихованих

нейронів виявиться значно меншою. 

Щодо даних  навчання, то немає  єдиного визначення (яке стосується

усіх  випадків)  поняття  «достатня  і  правильна  множина  навчання»  для

мереж зворотного поширення. У загальному випадку для навчання мережі

можна  

використовувати стільки даних,  скільки є  в  наявності,  хоча не  потрібно

використовувати  їх  усі.  Щоб  успішно  навчити  мережу, часто  достатньо

невеликої підмножини наявних даних. Інші дані можуть бути використані
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для тестування мережі:  процесу перевірки,  чи виконує мережа потрібне

відображення на вхідних векторах, з якими вона ніколи не працює  під час

навчання.  Переконайтеся  в  тому,  що  навчальні  дані  охоплюють  весь

очікуваний вхідний простір.  У процесі  навчання вибір пари із  множини

навчання  виконується  випадковим  чином  (не  потрібно  навчати  мережу

повністю  на  вхідних  векторах  одного  класу,  а  потім  переходити   на

елементи  іншого класу:  мережа  буде  забувати  оригінальність  навчання).

Якщо ФА  вихідного шару є сигмоїдною, то потрібно масштабувати вихідні

значення. У цьому випадку  виходи  мережі ніколи не будуть дорівнювати

нулю  або  одиниці.  Тому  для   зображення   найменших   і  найбільших

вихідних значень потрібно використовувати такі значення, як 0,1 і 0,9.

Мережа  зворотного  поширення  добре  виконує  узагальнення.  Під

узагальненням  розумітимемо  те,  що,  враховуючи  декілька  вхідних

векторів, які належать до одного класу, мережа визначає  подібність між

вхідними  векторами.  Непотрібні  дані  будуть  проігноровані.  Наприклад,

якщо треба навчити мережу визначати,  чи є  бінарне число завдовжки 5

бітів парним або 

непарним, то тільки невелика множина  прикладів із множини  навчання

буде коригувати  значення  ваги, так що класифікація буде здійснюватися

винятково  на  основі  значення  наймолодшого  біта   числа  (мережа

навчається ігнорувати непотрібні дані в інших бітах). 

2.4.4  Багатошаровий  персептрон  з  одним  прихованим  шаром  як

універсальний апроксиматор

Середньоквадратична похибка для багатошарових мереж  набагато

складніша, ніж для одношарових, і має багато локальних мінімумів. Якщо

алгоритм  зворотного  поширення  збігається,  то  це  ще  не  означає,  що



Изм.Лист № докум.Підпис Дата

Лист

65
ІМ-22.2212.1300.1732.ПЗ

отриманий  розв’язок  є  оптимальним.  Щоб  гарантувати  оптимальність

отриманого розв’язку, необхідно виконати декілька спроб з різними  

початковими  умовами.  У   більшості  випадків  багатошарова  мережа

пов’язується  із  множиною  прикладів  її  навчання: { p1 ,t 1 } ,…,{pQ ,tQ } ,  яка,

зазвичай,  подана  великою  кількістю  можливих  пар  вхід-ціль.  Важливо,

щоб мережа вміла узагальнювати одержані дані. Наприклад, припустимо,

що множину навчання  отримали для  апроксимації  функції 

g (p )=1+sin( π4 p)  у точках p = -2, -1,6, -1,2, …, 1,6, 2 (разом 11 пар

вхід-ціль). На рис. 2.21, а зображено відповідь мережі зі структурою 1-2-

1, яка була навчена на цих даних  (відповідь точно відтворює функцію g(p):

товста   лінія  –  функцію  g(p),  тонка –  відповідь  мережі,  символи «+» –

множину навчання).  Відповідь  мережі  зі  структурою 1-9-1  (рис. 2.21,  б)

точно моделює значення функції g(p) у точках навчання. 

                             а                    б
Рисунок 2.21 -  Апроксимації функції  g(p) мережею зі структурою 1-2-1 (а)

та зі структурою  1-9-1 (б)

Проте,  у  точках,  які  не належать множині  навчання,  мережа може

одержати вихід, далекий  від значення g(p).

Теорема  про  універсальну  апроксимацію  для  нелінійного

відображення вхід-вихід. 

Багатошаровий   персептрон,  який  навчається  за  алгоритмом

зворотного поширення, можна розглядати як загальний механізм реалізації

нелінійного відображення  вхід–вихід [5]. Наприклад, якщо  R – кількість
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входів БП, а  М – кількість нейронів вихідного шару, то відношення вхід–

вихід для такої мережі визначає неперервно диференційоване нескінченну

кількість разів  відображення  RR→RM
 (R-вимірного простору Евкліда

вхідних даних у  M-dимірний  простір  Евкліда вихідних даних), якщо цю

умову  задовольняють  і  ФА.  Запитання:  «Яку  мінімальну  кількість

прихованих  шарів  має  БП,  який  забезпечує  апроксимацію  деякого

неперервного  відображення?»  пояснює  теорема  про  універсальну

апроксимацію  для  нелінійного  відображення  вхід–вихід  [5].  Вона  є

природним розширенням теореми Вейєрштрасса, яка стверджує, що будь-

яка  неперервна  функція  на  замкненому  інтервалі  дійсної  осі  може бути

зображена рядом поліномів, який збігається абсолютно й рівномірно. 

Теорема  про  універсальну  апроксимацію. Нехай  φ(∙)  –  обмежена,

монотонно  зростаюча  неперервна  функція,  ІR –  R-вимірний  одинарний

гіперкуб [0,1 ]R , С(ІR) – простір неперервних на ІR  функцій. Тоді для будь-

якої функції  f  С(ІR) і ε > 0 існують такі ціле число  S1  і множина дійсних

констант α i , bi ,wi  ( i=1,…,S1; j=1,… ,R ),  що 

F ( p1 ,…, pR )=∑
i=1

S1

αiφ(∑
j=1

R

w ij p j+b i) (2.16)

є реалізацією апроксимації  функції  f(∙), тобто

 |F ( p1 ,…, pR )−f ( p1,…, pR)|<ε  для всіх ( p1 ,…, pR) ,  які  належать вхідному

простору. 

Теорему  про  універсальну  апроксимацію  безпосередньо  можна

використати  до БП: 

1)  в  його  моделі  як  ФА  використовується  обмежена,  монотонно

зростаюча логістична функція logsig,  яка задовольняє умови теореми щодо

функції φ(∙); 

2) вираз (2.16) описує вихідний сигнал персептрона такого вигляду: 
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а)   мережа  містить  R  входів  p=[ p1 ,…, pR ]
T

 та  один

прихований шар, який складається із  S1 нейронів; 

б) прихований і-й нейрон має синаптичну вагу (w i1 ,…,wiR)  і 

поріг  bi;

в) вихід мережі зображує лінійну комбінацію вихідних сигналів

прихованих  нейронів,  зважених  синаптичною  вагою  вихідного

нейрона –  (α 1 ,…,α S1) .

Теорема  про  універсальну  апроксимацію  є  теоремою  існування,

тобто   математичним  доказом  можливості  апроксимації  будь-якої

неперервної функції.  Вираз  (2.16) узагальнює опис апроксимації  функції

скінченим рядом Фур’є. Теорема стверджує, що БП з одним прихованим

шаром є достатнім для побудови рівномірної апроксимації з точністю  ε для

будь-якої множини навчання, яка має вигляд { p1 ,t 1 } ,…,{pQ ,tQ } , де 

ti=f ( p1
i ,…, pR

i
) .  Але з теореми не випливає, що один прихований шар є

оптимальним  у  сенсі  часу  навчання,  простоти  реалізації   та  якості

узагальнення. Отже,  однією  з  основних  проблем  алгоритму  зворотного

поширення  є тривалий час навчання.

2.6  Обґрунтування  оптимального  варіанта  реалізації  мети

бакалаврської роботи

Для реалізації дипломного проекту обрана мова програмування «С#». 

Обрана саме ця мова програмування, тому що C# використовує 

платформу .NET. В цій платформі використовується багато бібліотек так 

різних плагінів за допомогою яких можна досягнути оптимізації програми. 
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Для розробки самого ПЗ обрано інтегроване середовище розробки 

«Microsoft Visual Studio 2015». В ньому реалізовано багато інструментів 

без яких задача значно ускладнюється, наприклад:

 Автоматична табуляція

 Аналізатор коду

 Широкі властивості створення форми.

Та інші інструменти, що роблять розробку значно швидкою і приємнішою. 

Для створення інтерфейсу користувача обрано платформу Windows.Form, 

так як вона дає можливість гнучко створювати та редагувати інтерфейс. 

2.6 Опис алгоритму і програмного забезпечення

2.6.1 Структура ПП

Для створення ПЗ було розроблено «UseCase» діаграму(рис. 2.22) яка

відображає загальну структуру створюваного програмного забезпечення.

Рисунок 2.22 –  UseCase діаграма
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Згідно цієї діаграми потрібно реалізувати такі функції:

1 Створення НМ

1.1 Задання параметрів мережі

2 Навчання НМ

2.1 Вибір шляху для навчаючих даних

3 Класифікація зображень

3.1 Вибір шляху тестових даних

4 Збереження даних

4.1 Вибір шляху для збереження файлу

2.8 Методи класифікації зображень

Даний  програмний  продукт  має  змогу  працювати  не  тільки  з

зображеннями у вигляді цифр, а й з зображеннями представленими на 

рис. 2.23 та 2.24.

  

Рисунок 2.23 – Кість руки Рисунок 2.24 – Томографіне
                                                                                  фото мозку

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Враховуючи все  вище описане,  можна сказати що даний алгоритм

має потужний математичний апарат, що дозволяє йому при правильному

налаштуванні та реалізації виконувати складні операції та також обробляти
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медичні зображення. Також розглянуто діаграму Use-Case на якій показано

принцип роботи користувача з даною програмою.

 РОЗДІЛ 3 ОПИС ПЗ ТА ДІАГРАМИ

3.1 Класифікація медичних зображень

Рисунок 3.1 – класифікація медичних зображень (кість руки)

3.2 Інтерфейс користувача

3.2.1 Головна форма інтерфейсу
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Рисунок 3.2 – Вікно головної форми програми

На головній формі розміщені такі основні елементи інтерфейсу, як: 
 Кнопка Create(Створити);
 кнопка Learn (Навчити);
 Кнопка Classify (Класифікувати);
 Елемент управління шляхом Network (Мережа);
 Елемент управління шляхом Data (Дані).

Також на формі існують другорядні елементи інтерфейсу, як:
 Кнопка Save (Зберегти);
 кнопка Clear (Очистити);
 кнопка Help (Допомога).

3.2.2 Кнопка Create

Рисунок 3.3 – Вікно для введення параметрів НМ

Кнопка  Create.  При  натисканні  на  кнопку  'Create'  відкриється

діалогове вікно 'CreateDialog'  куди ви внесете параметри НМ і натисніть
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кнопку  'Create',  яка  знаходиться  нижче.  Після  даної  операції  в  папці  з

самою програмою  створиться  файл  під  назвою netwok,  який  буде  мати

шлях вказаний в полі 'Network'. 

Приклад задання параметрів НМ: 300 600 10. 300 - це вхідний вектор

зображень  (розмір  зображення  в  пікселях);  600  -  це  будь-яке  число

(прихований шар) нейронної мережі; 10 - це вихідний шар, тобто кількість 

розпізнаваних елементів.

3.2.3 Кнопка Learn

Рисунок 3.4 – Зображення навчання НМ на заданій базі даних

Перед тим  як  використовувати  кнопку  'Learn'  виберіть  в  першому

рядку шлях до файлу 'network', який ви створили на попередньому етапі.

Після натискання  кнопки  'Learn'  почнеться  навчання  нейронної  мережі.

Дані навчання будуть виводитися на екран.

3.2.4 Кнопка Classify
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Рисунок 3.5 – Робота кнопки Classify

При  натисканні  відкриється  діалогове  вікно  для  вибору  файлу

класифікації.  Після того як  файл буде обраний і  буде натиснута  кнопка

'Відкрити' в головній формі з'явиться потрібний вам результат.

3.2.5 Кнопка Save

Рисунок 3.6 – Зображення роботи кнопки Classify та вибір тестових даних для
перевірки роботи НМ

При натисканні  кнопки 'Save'  відкриється  діалогове вікно  в  якому

можна буде задати шлях і назву для збереження виведених даних. 
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                             а                                                                            б
Рисунок 3.7 – Робота клавіші Save (відкритий справа файл демонструє ті самі

дані які були наведені в рис.3.3 та рис. 3.5)

На цьому зображенні а продемонстровано файл з назвою 'network_1',
який  ми  зберегли.  На  зображенні  б  продемонстровано  відкритий  файл
'network_1'. 

Можна помітити що дані виведені в програмі та у файлі повністю
збігаються.

3.2.6 Кнопка Clear

Рисунок 3.8 – Робота кнопки Clear (все що було виведено на головній
формі стирається)

При натисканні кнопки 'Clear' виведені дані видаляються.

3.2.7 Кнопка Help
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Рисунок 3.9 – Наповнення кнопки Help

Кнопка 'Help' слугує помічник при роботі програми. В ній описані всі

команди та їх призначення. А також розробник даного ПП.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

В  даному  розділі  описано  та  відображено  інтерфейс  програми,  а

саме: головне вікно, вікно введення параметрів НМ, вікно виводу даних

про навчання НМ, вікно інструкції користувача та збереження результатів.

Інтерфейс  користувача  відповідає  сучасним  вимогам,  є  досить

зрозумілим та інформативним. 

При створенні інтерфейсу були реалізовані всі поставлені для нього

задачі.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ

В  ході  написання  дипломної  роботи  було  розроблено  програмний

продукт  (ПП)  за  темою  «Класифікація  зображень  за  допомогою

багатошарового  персептрону».  Даний  ПП  призначений  для  класифікації

(розпізнавання) зображень за допомогою нейронних мереж (персептрону).

У цьому розділі розглянуто експлуатацію ПП. 

4.1  Загальна  характеристика  комп’ютерної  лабораторії  при

експлуатації ПП.

Комп’ютерна  лабораторія  №  406  знаходиться  на  базі  студентської

поліклініки  НТУУ  «КПІ»  в  деканаті  ФБМІ.  Основні  характеристика

приміщення  вказані  на  рисунку  1.  та  в  таблиці  1  відповідно.

Характеристики обладнання наведені в таблиці 2.

Таблиця 1 – Характеристика приміщення

№ Параметри Значення
1 Розміри приміщення Габарити (ДхШхВ): 7(м) ×  6,5(м) × 2,8(м)
2 Кількість працюючих 8 чол
3 Площа 45,5(м2)
4 Об’єм 127,4(м3)

Таблиця 2 – Характеристика обладнання
№ Назва об’єкту Кількість,

шт.
Характеристика Позиція

на схемі
1 Ноутбук студента 7 Lenovo B570, 378 мм x 252 мм, Li-Ion, 

екран: Глянцевий 15.6 (1366x768) LED 
HD, процесор: Pentium B960 Sandy Bridge
(2.2 ГГц), оперативна пам’ять: 4 Гб 
DDR3 1600MHz, жорсткий диск: 500 Гб, 
відеоадаптер: інтегрований Intel HD 
Graphics, оптичний привід: DVD+/-RW

1

2 Ноутбук 
викладача

1 ASUS X54L, 378мм х 253мм, екран: 
Глянцевий 15.6 (1366х768), LED HD, 
процесор: Pentium B940 Sandy Bridge (2.0
ГГц), оперативна пам’ять: 2 Гб DDR3-

1
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1333, жорсткий диск: 500 Гб, 
відеоадаптер: інтегрований Intel HD 
Graphics, оптичний привід: DVD+/-RW

3 Робочий стіл 10 1,3м x 0,6м x 0,75м 3
4 Стілець 1 0.5м х 0.55м х 0.5 м 4

5 Лавка 9 1.2м х 0.3м х 0.45 м 5
6 Двері 1 Подвійні, 2,1м x 1,7м 6
7 Дошка 1 1,5м x 1,2м x 0,03м 7
8 Освітлювальна 

лампа
4 Світильник ЛПО 2х36 T8 G13 Тип ПРА 

Дві лампи ЛЛ 36Вт Philips
8

9 Вікно 2 1,3м x 1,5м 9
10 Роутер 1 D-Link DIR-300/A/D1 10
11 Пілястра 1 0,5м x 0,5м 11
12 Кондиціонер 1 Тип: спліт-системи, марки Delfa DSR-

07HR (режим 
осушення/охолодження/обігрів; P = 0,73 
(кВт)/2,1 (кВт)).

12

13 Радіатор 2 Чавунний мс-140, тепловий потік - 160 вт,
7 секцій

Рисунок 1 - План робочого приміщення
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Таблиця  3  -  Порівняння  реальних  даних  з  нормативними  

за ДСанПІН 3.3.2.007-98

Характеристика Нормативне значення Реальне значення

Площа на одного працюючого, м2 Не менше 6 5,6
Об`єм на одного працюючого, м3 20 15,9
Розміри дверей, м 1,7-2,5 x 0,9 2 x 0,9
Розміри вікна, м 1,5 x 1,5 1,3 x 1,5
Відстань від комп’ютера до стіни 1 (м) 0,5 (м)
Прохід Не менше 1,5 (м) Більше 1 (м)

Параметри  розглянутої  комп’ютерної  лабораторії  частково  не

відповідають  встановленим нормам,  ноутбуки студентів  занадто  близько

розміщені до стін, розміри вікон, площа та об’єм на одного працюючого не

задовольняють нормам.

 

4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ 

12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи, що вказані в таблиці 6.

Таблиця 6 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні
Мікроклімат, освітлення, 
шум, електронебезпека, 
пожежонебезпека

Відсутні Відсутні Розумове перенапруження,
монотонність праці

4.2.1 Мікроклімат

Робота виконується сидячи за умовами для навчання та надійності

технологічного  процесу.  Не  потребується  фізичного  навантаження,  а

затрати  енергії  складають  менше  120  ккал/год.  Отже,  дана  робота

відноситься до категорії «Легка – 1а». Джерела впливу на мікроклімат і їх

наслідки та засоби і заходи по захисту від впливу знаходяться в табл. 7 та 8

відповідно.
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Таблиця  7  –  Джерела  впливу  на  мікроклімат  в  приміщенні  та
наслідки
№ Джерело Наслідки
1 Комп’ютери Lenovo B570 Джерело надлишкового тепла 

2 Комп’ютер ASUS X54L Джерело надлишкового тепла

3 Сонячна радіація в світлий час
доби

Зовнішнє джерело надлишкового тепла

4 Зовнішня підвищена вологість Підвищена вологість в приміщенні

5 Працівники Джерело надлишкового тепла та вологості

Значення  параметрів  температури  у  рoбoчoму  приміщенні  не

перевищують  нормативних  значень,  щo  рoзглядаються  згіднo  ДСН

3.3.6.042-99[№]. В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять

за  межі  норми,  виконано  заходи  і  засоби  для  нормалізації  параметрів

мікроклімату.
Таблиця 8 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату

Заходи Реалізація
Технічні В обладнанні Кулери блоків живлення Lenovo та Asus ATX 350W,

кулери  корпусів  Lenovo  (KSB0605HC -  AC1S)  та
Asus (KSB06105HB), пасивна вентиляція корпусів
ноутбуків та роутера через щілини в корпусі.

В приміщенні У холодну пору року: опалення (радіатор Мс- 140),
застосування теплоізоляційного матеріалу для стін
та підлоги. У теплу пору року: Кондиціонер типу
спліт-  системи,  марки  Delfa  DSR-07HR  (режим
осушення/охолодження/обігрів;  P =  0,73  (кВт)/2,1
(кВт)), жалюзі.

Організаційні Інструктажі,  перевірка  знань  з  ОП,  вологе
прибирання,  зволоження  або  осушення  повітря,
контроль параметрів повітря робочої зони.

ЗІЗ Не передбачені.

Існуючих заходів та засобів нормалізації параметрів мікроклімату, і,

як  наслідок,  забезпечення  постійного  комфортного  режиму  праці

достатньо.

4.2.2 Освітлення

В даному приміщені проводяться роботи із дослідження зображень, 

тобто їх класифікація. Основна частина роботи відбувається із 
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зображеннями на  екрані ноутбуку. Фон програми світлий, точність зорової 

роботи середня. В таблиці 9 наведені наслідки порушення освітлення.

Таблиця 9 – Джерела та наслідки

№ Джерела Наслідки
1 Пульсація світлового потоку Стробоскопічний ефект
2 Підвищена яскравість світла Головний біль, перенапруження 

очей і як наслідок порушення зору 
працівника, втома, негативний 
вплив на ЦНС, зниження рівня 
працездатності

3 Брудне віконне скло
4 Неправильне налаштування яскравості 

монітору
5 Зниження контрасту

Реальні  значення  освітлення  в  кабінеті  відповідають  вимогам

нормативних  документів  (ДБН  В.2.5-28-2006  та  ДСанПіН  3.3.2.007-98),

проте  для  нормалізації  освітлення  можливо  вживати  заходи  наведені  в

таблиці 10.

Таблиця 10 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Заходи Реалізація

Технічні В обладнанні Поляризаційна плівка на моніторі, розмір 
мінімальних об’єктів розпізнавання 3 (пк) – 1 (мм), 
відрегульована контрастність та яскравість

В приміщенні Природнє освітлення – бокове, 2 вікна на північ 
(1,3 (м) × 1,5 (м)), склопакет двокамерний. Штучне 
освітлення – комбіноване (світильник ЛПО 2х36 T8 
G13, закріплені на висоті 2,8 (м))

Організаційні Інструктажі, перевірка знань з ОП; перерва на
відпочинок, дотримання правил особистої гігієни;
контроль параметрів освітлення робочої зони; 
підтримання чистоти вікон та світильників.

ЗІЗ Антиблікові окуляри для роботи за ноутбуком.

Кожен  світильник  встановлений  на  відстані  1,5  м  від  стіни.

Комп’ютерна  техніка  з  точки  зору  освітлення  розміщена  раціонально.

Існуючих  заходів  і  засобів  для  нормалізації  параметрів  освітлення

достатньо.
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4.2.3 Шум

Джерела  шуму:  ноутбук,  зовнішній.  Шум  у  кабінеті  є  постійним.

Джерела шуму та наслідки впливу наведені в таблиці 11.

Таблиця 11 – Джерела небезпеки та наслідки впливу

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Кулери блоків живлення Lenovo та

Asus ATX 350W
Негативний вплив на:
- ЦНС. (роздратування, стомленість 
і
як наслідок зменшення
продуктивності праці, збільшення
кількості браку, створення
небезпеки;
- серцево-судинну систему;
- органи травлення. (виникає 
гастрит
та язва шлунку);
- інформаційні аналізатори.
(погіршення слуху і зменшення
стійкості ясного бачення та гостроти
зору, погіршення
кольоросприймання)

2 Кулери корпусів Lenovo
(KSB0605HC -AC1S) та Asus

(KSB06105HB)
3 Жорсткі диски 500 Gb 7200rpm

SATAII
4 DVD-RW Lenovo та Asus
5 Зовнішній шум (вулиця та

внутрішній шум)
6 Компресор та вентилятор

кондиціонера

Тепло тіла

Таблиця 12 – Заходи безпеки

Вид заходу Засоби подолання небезпеки

Технічн
і заходи

В обладнанні
Кулери, жорсткі диски, оптичні приводи,
компресор та вентилятор є прихованими.

В
приміщенні

Поглинання шуму за допомогою звукопоглинаючих 
матеріалів: встановлення перегородок ДСП між столами 
(α = (0,087 – 0,089))
Також вкладення на підлогу реліну для звукопоглинання 
(α = 0,07)

Організаційні заходи

Інструктажі, перевірка знань з ОП; перерва на
відпочинок, дотримання правил особистої гігієни;
контроль параметрів освітлення робочої зони; підтримання
чистоти вікон та світильників.

ЗІЗ навушники, СОМЗ-1

Існуючих заходів  та  засобів  захисту  від  шуму не  достатньо,  то  ж

мною  були  запропоновані  додаткові  методи  захисту  (табл.  13),  що

дозволять суттєво покращити умови праці.

Таблиця 13 – Рекомендовані заходи та засоби захисту
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Заходи Реалізація
Технічні
заходи

В обладнанні - Заміна звичайних корпусів ноутбуків на 
звукопоглинальні або встановлення звукоізолюючої 
прокладки зі звукопоглинаючої піни всередині 
корпуса;

- поміщення жорстких дисків в звукоізолюючі 
оболонки;

- встановлення кулерів корпусів та блоків живлення з 
термостатичним керуванням, з більшою поверхнею 
тепловіддачі та більш тихим обертанням лопастей;

- встановлення прокладок та ізолюючих пластикових 
монтажних шайб для блоків живлення, кулерів та 
жорстких дисків.

В приміщенні - Кондиціонування та провітрювання лабораторії 

Організайційні заходи Встановлення ноутбуків на звукопоглинаючі підставки

4.2.4 Вимірювання та статична електрика

У даному розділі  наведені джерела небезпечних випромінювань та

наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 14), а також заходи та

засоби захисту (табл. 15). 

Таблиця  14  –  Джерела  випромінювань  та  статичної  електрики

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Електромагнітне

випромінювання від монітора та
блоку живлення.

Погіршення зору, зниження
працездатності, головні болі, 
сповільнення
пульсу, порушення діяльності серцево-
судинної системи.

2 Електростатичне поле внаслідок
поляризації металевих частин
комп'ютера.

Порушення ЦНС, нагрівання шкірного
покрову, мимовільне скорочення м’язів,
відчуття сухості слизових оболонок,
алергія.

Таблиця 15 – Заходи та засоби уникнення для уникнення небезпек

спричинених вимірювань
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Оскільки  електромагнітне  випромінювання  присутнє  в  незначній

кількості  (монітор  ноутбука  виготовлений  на  основі  рідкокристалічної

матриці,  що  не  має  сильного  електромагнітного  випромінювання),  а

інфрачервоні  та  ультрафіолетові  випромінювання  відсутні  –  виконаних

заходів та засобів захисту від нього достатньо.

4.2.5 Електронебезпека

За  ступенем  небезпеки  ураженням  електричним  струмом  дане

приміщення  відноситься  до  приміщень  з  підвищеною  небезпекою.

Джерела небезпеки наведені в таблиці 16.
Таблиця 16 – Джерела та наслідки

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Відсутня або пошкоджена ізоляція на

кабелі
Ураження струмом, що може призвести
до електричних опіків, знаків, металізації 
шкіри, електроофтальмії, механічних 
ушкоджень, електричного шоку, 
електричного удару, в т.ч. і IV ступеня – 
клінічної смерті.

2 Пошкоджений блок живлення
3 Пошкоджений корпус ноутбука,

роутера чи кондиціонера (оголення 
деталей апаратного забезпечення, що
знаходяться під напругою).

4 Оголена проводка

Таблиця 17  – Заходи і  засоби захисту від ураження електричного
струму

Заходи Реалізація

Технічні
В обладнанні Поляризаційна плівка
В
приміщенні

Жалюзі

Організаційні Проведення переривів з деяким інтервалом часу

ЗІЗ
Спеціальні  захисні  окуляри  від  електромагнітного
випромінювання
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Апаратне  забезпечення  та  сама  лабораторія  знаходяться  в

задовільному

стані,  отже,  існуючих  заходів  та  засобів  захисту  від  електротравм

достатньо,

щоб забезпечити безпечну роботу в лабораторії.

4.2.6 Пожежна безпека

В приміщенні присутні наступні горючі речовини: дерево, пластмаса,

тканина (матеріал жалюзі). Категорію лабораторії за вибухонебезпечністю

визначено як В (пожежонебезпечна), а за пожежною безпекою - П-IIа – у

приміщенні  знаходяться  тверді  горючі  речовини  та  матеріали.  Основні

джерела  небезпеки  на  наслідки  їх  впливу  наведені  в  табл.  18.  Заходи

пожежної безпеки наведені в табл. 19.

Таблиця 18 – Джерела пожежонебезпеки та наслідки впливу

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Несправності електропроводки, 

розеток
Виникнення  пожежі,  яка  спричиняє
шкоду  технічного  обладнання  та
людського здоров’я: негативний вплив на
ЦНС,  серцево-судинну,  дихальну
системам,  отруєння  організму,  можливі
летальні випадки.

2 Загоряння будівлі внаслідок 
зовнішніх впливів

3 Коротке замикання, пробій ізоляції

4 Використання непередбачених 

Заходи Реалізація

Технічні

В обладнанні
Поляризаційна  плівка  на  моніторі,  розмір  мінімальних
об’єктів  розпізнавання  3  (пк)  -  1  (мм),  відрегульована
контрасність та яскравість

В
приміщенні

Природнє освітлення - бокове, 2 вікна на північ (1,3 (м)  х 1,5
(м)),  склопакет  двокамерний.  Штучне  освітлення  -
комбіноване  (світильник  ЛПО  2х36  Т8  G13,  закріплені  на
висоті 2,8 (м))

Організаційні

Інструктажі,  перевірка  знань  з  ОП;  перерва  на  відпочинок,
дотримання  правил  особистої  гігієни;  контроль  параметрів
освітлення  робочої  зони;  підтримання  чистоти  вікон  та
світильників.

ЗІЗ Антиблікові окуляри для роботи за ноутбуком.
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електроприладів

Таблиця 19 - Заходи безпеки

Вимоги  СНіП  2.01.02-85  та  СНіП  2.09.02-85  щодо  вогнетривкості

будівлі, часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів

дотримуються в повній мірі. Також виконано вимоги з пожежної безпеки

відповідно до НАПБ А.0.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Загалом  приміщення  (робоча  лабораторія)  відповідає  нормам  з

охорони праці за винятком декількох випадків, в якості недотримання норм

експлуатації приміщення та небезпечних факторів, відносно яких належить

внести зміни для забезпечення нормальних умов праці.

Заходи Реалізація

Технічні

В обладнанні

Кулери  блоків  живлення  Lenovo  та  Asus  ATX  350W,
кулери  корпусів  Lenovo  (KSB0605HC  -AC1S)  та  Asus
(KSB06105HB),  пасивна  вентиляція  корпусів  ноутбуків
та роутера через щілини в корпусі.

В
приміщенні

2  вогнегасники  ОУ-5.  Вільний  доступ  до  мережних
рубильників та вимикачів. Датчик теплової пожежної
сигналізації КИ-1. У коридорі – пожежний кран та рукав.

Організаційні
Інструктаж з пожежної безпеки та контроль знань про
правила пожежної безпеки. План евакуації  при пожежі.
Заборона паління та використання відкритого вогню.

ЗІЗ Непередбачено
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В  ході  написання  дипломного  проекту  було  створено  програмний

продукт,  який  задовольняє  всім  поставленим  вимогам.  Реалізовано

можливість  класифікації  зображення  та  збереження  результатів  в

текстовому форматі. 

Програмний продукт відповідає всім сучасним вимогам до створення

ПП такого роду. 

Були вирішені поставлені задачі:

 Проаналізовано 34 джерела;
 Реалізовано алгоритм класифікації зображення на основі БП та

алгоритму зворотного поширення;
 Розроблена відповідна комп’ютеризована система класифікації

зображень;
 Досліджено  можливості  алгоритму  зворотного  поширення

похибки.
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ПП є актуальним та має значні переваги над аналогами: 

• Може бути запущений на будь якому комп’ютері, що підтримує 

.NET. 

• Не потребує додаткових апаратних засобів для функціонування 

Використання даного програмного засобу на практиці є дуже 

зручним, так як він має зрозумілий інтерфейс, також написані інструкції 

користувача, для полегшення роботи з програмою
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ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1 Найменування ПП

Найменування  ПП:  «Класифікація  зображень  за  допомогою
багатошарового персептрону»
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2 Призначення і область застосування

ПП призначений для: 
1) Створення НМ
2) Навчання НМ
3) Класифікації зображень за допомогою даної НМ

ПП  має  власний  інтерфейс  і  може  використовуватися  в  навчальних

установах, організаціях та приватними особами для:
1) Створення НМ
2) Навчання НМ
3) Класифікації зображень за допомогою даної НМ

3 Вимоги до ПП

3.1 Вимоги до функціональних характеристик

ПП повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче

функцій:
1) Обробка графічних зображень у форматі  *.bmp розміром 20*15

пікселів

2) Математичне відображення похибки навчання НМ
3) Класифікація зображень за допомогою НМ
4) Збереження виведених даних у файл

3.2 Вимоги до надійності 

Надійне  стійке  функціонування  ПП  має  бути  забезпечене  виконанням

замовником сукупностей організаційно-технічних заходів, перелік яких наведено

нижче:
 Організацією безперебійного живлення технічних засобів;
 Використання ліцензійного програмного забезпечення;
 Відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть привести

до непрацездатності  даної програми.

3.2.2 Час відновлення після відмови
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Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення

технічних засобів  (іншими зовнішніми чинниками),  не фатальним збоєм

(не крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин

за умови дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів.

Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних

засобів,  фатальним  збоєм  (крахом)  операційної  системи,  не  повинно

перевищувати  часу, необхідного  для  усунення  несправностей  технічних

засобів і переустановлення програмних засобів.

3.3 Відмови через некоректні дії користувачів системи

Відмови ПП унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з

ПП  через  інтерфейс  неприпустимі.  У  ПП  необхідна  реалізація  засобів

захисту від подання некоректно заданих запитів.

4 Умови експлуатації 

4.1 Кліматичні умови

Кліматичні  умови  експлуатації,  при  яких  повинні  забезпечуватися

задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред’являються

до технічних засобів в частині умов їх експлуатації.

4.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу

Мінімальна  кількість  персоналу,  необхідного  для  забезпечення

роботи  ПП,  має  становити  не  менше  1  штатних  одиниць  -  системний



Изм.Лист № докум.Підпис Дата

Лист

65
ІМ-22.2212.1300.1732.ПЗ

адміністратор.  Системний  адміністратор  повинен  мати  вищу  профільну

освіту та сертифікати компанії-виробника операційної системи. У перелік

завдань, що виконуються системним адміністратором, повинні входити:

 завдання підтримки працездатності технічних засобів:
 завдання установки (інсталяції) і підтримки системних програмних засобів

- операційної системи;
 завдання установки (інсталяції або запуску) ПП

4.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

До  складу  технічних  засобів  повинен  входити  ЕВМ-сумісний

персональний комп'ютер (ЕОМ), шо включає в себе;

 процесор Intel ® Соrе ™ іЗ-3240T, не менше;
 оперативну пам'ять об’ємом, 4 Гігабайти, не менше;
 HDD, 100 Гігабайт, не менше;
 операційну систему Windows 7 або більш пізню версію.

4.4 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги до інформаційних структур

Додаткові вимоги не пред’являються

 Вимоги до вихідних кодів та мов програмування

Мову програмування було обрано C# тому що С# є високорівневою

мовою  програмування.  За  допомогою  якої  можна  легше  вирішити

поставлені задачі

 Вимоги до програмних засобів, які використовують ПП

Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути

представлені  ліцензійною  локалізованою  версією  операційної  системи

Windows ХР (або пізнішої версії).

 Вимоги до захисту інформації та ПП
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Вимоги до захисту інформації та ПП не пред’являються.

4.5 Спеціальні вимоги

ПП повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою

інтерфейсу.

5 Вимоги до програмної документації

Склад програмної  документації повинен включати в себе:
1) Документацію етапу системного аналізу та аналізу вимог;
2) Документацію етапу програмування;
3) Документацію етапу кодування;
4) Документацію етапу тестування;
5) Посібник користувача;
6) Висновки по роботі.

6 Техніко-економічні показники

6.1 Економічні переваги розробки

Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються. Аналогія не

проводиться, зважаючи на унікальності пропонованих вимог до розробки.

7 Стадії та етапи розробки

7.1 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена в шість стадій:

1) Системний аналіз та аналіз вимог;
2) Проектування;
3) Кодування;
4) Тестування і налагодження роботи ПП;
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5) Розробка документації;
6) Оформлення дипломної роботи.

7.2 Етапи розробки

На  стадії  системного  аналізу  та  аналізу  вимог  повинно  бути

сформоване технічне завдання,  діаграма Ганта  та  мережевий графік,  які

узгоджені та затверджені Заказником.

На стадії  проектування повинні  бути виконані  перераховані  нижче

етапи робіт:

1 розробка Ієрархічної структури та розрахунок нев'язки;
2 розробка ERD. SADT. DFD діаграм;
3 розробка блок-схем основної частини ПП та усіх її допоміжних функцій;
4 розробка USE-CASE діаграми за допомогою мови UML.

На стадії кодування повинні бути виконані перераховані нижче етапи

робіт:
1) реалізація спільного інтерфейсу ПП в С#;
2) реалізація модулів ПП в середовищі C#.
На  стадії  тестування  і  налагодження  роботи  ПП  проводиться

випробування  системи  на  наявність  помилок,  достовірність  роботи  всіх

підсистем  і  системи  в  цілому,  оцінка  простоти  та  інформативності

інтерфейсу користувача.
На стадії розробки документації повинні бути виконані перераховані

нижче етапи робіт:

1 оформлення документації, яка перерахована на етапі системного аналізу та

аналізу вимог;
2 оформлення  усіх  результатів  діяльності  (діаграм  та  схем)  на  етапі

проектування;
3 оформлення результатів етапів кодування та тестування;
4 оформлення посібника користувача.

На стадії оформлення розрахункової роботи проводиться підведення

підсумків та опис результатів усіх виконаних робіт.

7.3 Зміст роботи по етапах 



Изм.Лист № докум.Підпис Дата

Лист

65
ІМ-22.2212.1300.1732.ПЗ

На етапі системного аналізу та аналізу вимог повинні бути виконані

перераховані нижче роботи:

1) постановка задачі;
2) визначення та уточнення вимог до технічних засобів;
3) визначення вимог до ПП;
4) визначення  стадій,  етапів  і  термінів  розробки  ПП  та

документації на неї;
5) погодження та затвердження технічного завдання.

На  етапі  проектування  повинні  бути  виконані  всі  завдання,

перераховані у відповідній частині пункту 7.2.

На  етапі  кодування  ПП  повинна  бути  виконана  робота  з

програмування (кодування) ПП.

На етапі тестування ПП повинна бути виконана робота з перевірки

достовірності отриманих у ПП результатів і по налагодженню ПП.

На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана

розробка  програмних  документів  відповідно  до  вимог  до  складу

документації.

На  етапі  оформлення  документації  з  розробки  ПП  повинні  бути

виконані перераховані нижче види робіт:

1) зроблено висновки про розробку;
2) здійснено оформлення розрахункової роботи.

8 Порядок контроля та прийому

8.1 Види випробувань

Захист дипломної роботи перед членами комісії

8.2 Загальні вимоги до приймання робіт

Робота виконана згідно вимог методичних вказівок.
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9 Модель життєвого циклу

Модель  життєвого циклу  -  структура,  що складається  із  процесів,

робіт  та  задач,  які  включають  в  себе  розробку, експлуатацію і  супровід

програмного продукту; охоплює життя системи від визначення вимог до

неї до припинення її використання.
Каскадна (або послідовна) модель. Передбачає строго послідовне в

часі  і  однократне  виконання  всіх  фаз  проекту  з  детальним  попереднім

плануванням і визначеними вимогами.
Основною  особливістю  цієї  моделі  є  розбиття  всієї  розробки  на

етапи. Перехід від одного етапу до іншого відбувається лише при умові

повного  завершення  робіт  на  попередньому  етапі.  Кожен  етап

завершується  випуском документації,  достатньої  для  того,  щоб  обробка

могла бути продовжена іншою командою розробників.
Еволюційна  (ітераційна)  модель.  Дозволяє  знизити  ступень

невизначеності із завершенням кожної ітерації циклу. Тестування продукту

можна починати вже на ранніх стадіях життєвого циклу.
Спіральна модель. На відміну від каскадної, передбачає ітераційний

процес  розробки  інформаційної  системи.  Кожна  ітерація  є  завершеним

циклом розробки кінцевого продукту. На кожному витку (ітерації) спіралі

створюється  фрагмент  або  версія  програмного  продукту,  уточнюється

кінцева  ціль  і  характеристики  проекту,  визначається  його  якість,

плануються  роботи  для  наступного  витка.  Особливу  увагу  приділяється

аналізу  ризиків,  що впливають  на  організацію ЖЦ -  аспектам взаємодії

спеціалістів в проектній команді.
Поміж  існуючих  моделей  ЖЦ  (каскадна,  гнучка,  спіральна  та

еволюційна)  було  обрано  каскадну  модель.  Оскільки  це  поетапне

виконання визначених дій. Також в цій моделі значна увага приділяється

інженерії 
вимог та власне проектуванню, що застраховує від вагомих помилок.
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Висновок до технічного завдання

У розрахунково-графічній роботі  були вироблені  навички роботи з

продуктами компанії Microsoft (Project, Visio), створено технічне завдання

для майбутньої курсової роботи (а саме перший розділ).
Всі поставлені завдання були виконані. Створено календарний план,

що дозволяє відстежувати просування по проекту. Аргументовано вибрано

модель життєвого циклу майбутнього програмного продукту.
Технічне завдання допомагає замовнику контролювати процес  створення

ПП та  його функціоналу, і  розробнику дає можливість чітко виконувати

свої обов’язки. При наявності технічного завдання можливо спрогнозувати

реальні терміни розробки.
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