
ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВИХ ШТУЧНИХ НМ 

 
Загалом, у світі все частіше починають використовувати НМ для 

автоматизації процесів виробництва та отримання нових наукових 

результатів. Саме ці алгоритми дозволяють отримувати надзвичайно точні 

результати на нових даних, які б стандартними методами практично 

неможливо було б описати.  

Підхід згорткових нейронних почали активно розроблювати у кінці ХХ 

століття, коли було доведено, що модель зведення складних зорових 

конструкцій до узагальнених форм використовується живими організмами 

(зокрема людиною). Трохи пізніше цей підхід було відтворено для машин, та 

вже на початку ХХІ століття його активно використовували для машинного 

навчання та аналізу зображень. Він надавав можливість застосовувати 

алгоритми до зображень шляхом розбиття на їх на  частини, подальшого 

аналізу кожних з них, та оцінки результатів у подальшій роботі алгоритму. 

Тобто відбувалась декомпозиція задачі, тобто від аналізу одного великого 

масиву даних (що потребує великої обчислювальної потужності) переходили 

до аналізу багатьох окремих зображень (що, звичайно, потребує багато часу, 

проте використовує істотно менше ресурсів).   

Однією з перших задач була класифікація рукописних цифр та 

відповідне «зчитування» їх комп’ютером. Саме цією архітектурою було 

встановлено рекорд (найменшу помилку) у 0.21% на відомому датасеті 

MNIST, де зберігається 70000 тисяч зображень рукописних цифр. 

Далі стояла більш складна задача класифікації кольорових картинок, 

що інколи схожі один на одну: зображення різних типів одежі. Так, на 

датасеті, що було зібрано Канадським Інститутом Передових Досліджень 

(Canadian Institute For Advanced Research), CIFAR-10, декілька різних ЗНМ 

були визнані найкращими для вирішення поставленої задачі. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Institute_for_Advanced_Research
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Паралельно вищеописаним науковим задачам, ентузіасти почали 

використовувати ЗНМ в інших галузях, зокрема в медицині. Так, у мережі 

Інтернет існує багато прикладів використання даної архітектури, зокрема, 

було розроблено рішення, яке виконувало сегментацію зображень 

рентгенівських знімків на ділянки кісток, м’яких тканин та відкритих 

променів див. працю [1]. Окремим досягненням цієї розробки є те, що було 

використано відносно мало вхідних даних (що висвітлюється авторами як 

дійсна проблема, бо практично неможливо знайти впорядковані дані 

рентгенівських знімків), при цьому результат рішення дійсно вражає. 

Також проблемі пошуку раку легень було присвячено чимало наукових 

робіт, зокрема роботи [2-3]. Багато моделей, що були придумані для 

вирішення цього питання також застосовуються і для інших захворювань, 

наприклад, пневмонії.  

Щодо задачі знаходження захворювання COVID-19, то найбільш 

вдалою можна вважати результати робіт вчених з MTІ (Массачусетський 

технологічний інститут), робота [4]. Нажаль, тільки частина виконаних робіт 

є у вільному доступі, також автори вказали, що це лише прототип, який не 

проходив клінічних випробувань. Потрібно зазначити, що тільки одиниці з 

усіх рішень проходили клінічні випробовування, адже жодне з них не може 

працювати безпомилково. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

На основі застосування ЗНМ створити реальну систему, що здатна з 

ймовірністю більше, ніж 80% передбачити хворобу за рентгеном. Для цього 

необхідно: 

а) знайти та відібрати необхідні дані для створення датасета для 
тренування, тестування та валідації. 

б) створити адекватну модель шляхом ідентифікації параметрів 
моделі. 

в) провести тести на валідацію моделі та встановлення її 
статистичних значень. 
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ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЗНМ 

Для виконання поставленої задачі пропонується використовувати мову 

програмування Python версії 3.7 та середовище Jupyter Notebook. Причини 

використання даного програмного забезпечення полягають в тому, що: 

а) дане програмне забезпечення знаходиться у повністю вільному 

доступі, що значно спрощує його використання; 

б) існують створені окремі бібліотеки numpy, keras, pandas, os та 

інші, які дозволяють виконувати необхідні перетворення одразу якісно та 

зрозуміло; 

в) ПЗ надає можливість використання ряду інших бібліотек, які 

можуть вирішувати специфічні задачі, наприклад зчитування dcm-формату 

зображення. 

З огляду на вищезгадані причини використання даного пакету програм 

дозволило зосередитися на створенні моделі та вирішувати допоміжні задачі 

без витрачання зайвого часу. 
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АНАЛІЗ ВХІДНИХ ДАНИХ 

Для будь-якої подальшої роботи необхідно знайти та агрегувати 

правильні вхідні дані. Для поставленої задачі бажані вхідні дані – це 

якнайбільше рентгенівських зображень грудних кліток у певному ракурсі, що 

був би єдиний для всіх зйомок, різних людей. Також важливим аспектом 

пошуку є обов’язковість зображень, що містять фотографії хворих людей.  

Першою вибіркою, що могла лягти в основу головного датасету були 

дані та фотографії, що їх збирав Джозеф Пауль Коен (Joseph Paul Cohen) з 

університету Монреаля [5]. Ця вибірка містить фотографії підтверджених 

випадків COVID-19 та інших захворювань, що викликають пневмонію. 

Особливістю цього датасету було саме те, що він не містив знімки здорових 

людей, тобто для подальшої побудови моделі не буде категорії, відмінної від 

цільової. При цьому кількість отриманих фото була відносно невеликою – 

близько 300 унікальних фотографій. Додатковим плюсом від автора збірки 

також був файл з додатковою інформацією щодо даних, які він зібрав. 

Для того аби виправити ситуацію з відсутністю «нормальних» випадків 

потрібно знайти датасет, що мав би відповідні знімки та, бажано, 

використовувався для порівнювання подібних захворювань. Було вирішено 

використовувати датасет, що знаходиться у вільному доступі, та який 

використовували для схожої задачі виявлення пневмонії [6]. Об’єм даного 

датасету більший попереднього – більш ніж 20000 зображень. Нажаль, 

додаткова інформація у цьому датасеті була надзвичайно невелика, тому 

наступний пункт буде присвячено попередньому датасету. 

При виконані аналізу даних необхідно розглянути кількісні та відносні 

характеристики деяких величин та зробити висновок щодо того, чи 

впливають ці характеристики на побудову подальшої моделі, тобто 

залучивши їх до моделі, покращити її результат. При цьому, вхідний файл 

метаданих має надзвичайно багато додаткових даних, але, на жаль, не завжди 

кожен випадок супроводжується повною інформацією.  
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Перейшовши до першого файлу, потрібно з’ясувати які параметри 

можуть бути змістовними. Серед великої кількості було обрано декілька як 

найбільш важливіших – стать пацієнта, вік, країна та власне діагноз. Для 

спрощення, як і у самій моделі, інші захворювання легень, окрім цільового, 

позначимо загальним терміном «пневмонія».  

За статевою ознакою, як виявилось співвідношення 64% до 36% на 

користь чоловіків (рис.1).  

Рис.1. Співвідношення за статевою ознакою. 

Наступним пунктом для дослідження було висунуто вікова складову 

про пацієнтів (рис.2). Як можна побачити, у датасет потрапили дані пацієнтів 

різних вікових категорій, але найбільше 50+. Абсолютний максимум було 

досягнуто для 70-річних пацієнтів – 30 записів, та 50-річних – 24 записів. 

 

Рис.2. Віковий розподіл. 
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Далі було проаналізовано розподіл пацієнтів за країнами (рис. 3). На 

жаль, майже половина зібраних випадків не мають коректного допису місця 

зафіксування. Як можна побачити, найбільше випадків із відомим місцем 

походження були зібрані в Італії. 

Рис.3. Розподіл за країнами. 

Останньою для першої вибірки була розглянута характеристика 

захворювань (рис. 4). Як і очікувалось, абсолютна більшість зображень була 

присвячена цільовому вірусу (саме тому і шукали другий датасет), при 

цьому, лише 1 зображення відносилось до категорії людей без захворювання.  

Рис.4. Розподіл за захворюваннями. 
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Подібну процедуру було виконано і для другого датасету (рис.5), 

результат виявився 2:1 на користь «нормальних» випадків.  

 

Рис.5. Розподіл захворювань у другому датасеті. 

Загалом, виконавши дані перетворення та візуалізацію даних, можна 

побачити, що дані розподілені майже рівномірно і немає параметру, який би 

мав сильний вплив на цільову характеристику (захворювання).  

Створення датасету. 

Послідовність впорядкування датасету: 

1) зберегти інформацію на локальному пристрої; 

2) створити файл скрипту, в якому буде виконуватись всі 

перетворення; 

3) зчитати метадані кожного з двох сетів даних; 

4) розподілити дані випадковим чином на три частини: тренувальну, 

валідаційну та тестову; 

5) зберегти у локальній пам’яті розподілені дані у відповідних теках 

для подальшої взаємодії з ними. 

Важливим питання побудови цілісної програми є впорядкування 

об’єктів у теці проекту. Тому дані кожного з датасетів зберігались в окремих 

теках у спільній теці з назвою «data». Також уніфіковану структуру набули 
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зображення, що зберігались у  відповідних теках «images» на рівні з 

метаданими.  

Вирішивши питання внутрішньої побудови проекту, можна переходити 

безпосередньо до зчитування самої інформації. По-перше, потрібно було 

зчитати та зберегти шляхи до метаданих (для другої частини інформації 

малось два таких файли). По-друге, потрібно зберегти шлях до тек, що  

зберігають зображення. Приклад реалізації цього етапу зображено на рис. 6. 

 

Рис.6. Зберігання інформації про метадані та зображення. 

Наступний етап – зчитування метаданих. У виконані цієї задачі 

надзвичайно допомагає модуль pandas, який дозволяє зчитати та зберегти в 

оперативну пам’ять csv файл. Для тимчасового зберігання назв знімків та 

інформації про них під час виконання програми використано тип даних 

«словник».  При цьому, у першому датасеті існували знімки з різних 

ракурсів, тому необхідно було обрати типи знімків, що задовольняють мету 

проекту, та прибрати інші. Реалізація для кожної частини даних зображено на 

рис. 7 та рис.8. 

Рис.7. Обробка першого датасету. 
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Рис.8. Обробка другого датасету. 

Далі необхідно розподілити дані на три типи – тренувальну, 

валідаційну та тестову виборки. Потрібно зауважити, що у для того, аби 

кожна вибірка була репрезентативна необхідно, аби кожна містила 

зображення з окреслених категорій: COVID-19, пневмонія та нормальні. Для 

реалізації цього етапу було використано модуль random, який дозволив 

обрати з загальної маси фотографій певну кількість довільних фотографій 

кожного типу (рис.9). 

Рис.9. Генерація даних за категоріями. 
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opencv та pydicom. Реалізація зображено на рис. 10а та рис. 10б.  

Проміжним також поміжних тек, де 

будут

Завершальним кроком у цій задачі було зберігання отриманих 

категорій у відповідні теки. Ускладнювало все те, що дані у двох вибірках 

зберігались у різних типах, у першій – jpeg, jpg, а у другій – dcm. Через це 

довелося створити дві окремі функції, що зберігали би та конвертували у 

єдиний формат зображення. Цього вдалось досягнути за допомогою бібліотек 

Рис.10а.Зберігання Jpeg/Jpg зображень. 

Рис.10б. Зберігання dcm зображень. 

 було створення теці «dataset» та до

ь зберігатися зображення для подальшого використання  
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ 

1 Метод штучних нейронних мереж.  

1.1 Означення та основні властивості.  

Штучні нейронні мережі (ШНМ) – математичні моделі, а також їх 

програмні або апаратні реалізації, побудовані за принципом організації й 

функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових кліток 

живого організму. Це поняття виникло при вивченні процесів, що протікають 

у мозку, і при спробі змоделювати ці процеси. Першою такою спробою були 

нейронні мережі Маккалока й Піттса. Згодом, після розробки алгоритмів 

навчання, одержувані моделі стали використовувати в практичних цілях: у 

завданнях прогнозування, для розпізнавання образів, у завданнях керування 

й ін. 

ШНМ являють собою систему з'єднаних і взаємодіючих між собою 

простих процесорів (штучних нейронів). Такі процесори звичайно досить 

прості, особливо в порівнянні із процесорами, використовуваними в 

персональних комп'ютерах. Кожний процесор подібної мережі має справу 

тільки із сигналами, які він періодично одержує, і сигналами, які він 

періодично посилає іншим процесорам. Проте, з'єднавши їх в досить велику 

мережу з керованою взаємодією, такі локально прості процесори разом здатні 

виконувати досить складні завдання. З погляду машинного навчання, 

нейронна мережа являє собою окремий випадок методів розпізнавання 

образів, методів кластеризації й т. п. З математичної точки зору, навчання 

нейронних мереж – це багатопараметричне завдання нелінійної оптимізації. З 

погляду кібернетики, нейронна мережа використовується в завданнях 

адаптивного керування і як алгоритми для робототехніки. З погляду розвитку 

обчислювальної техніки й програмування, нейронна мережа – спосіб 

розв'язку проблеми ефективного паралелізму. А з погляду штучного 

інтелекту, ИНС є основним напрямком у структурному підході по вивченню 
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можливості побудови (моделювання) природнього інтелекту за допомогою 

комп'ютерних алгоритмів. 

Нейронні мережі не програмуються у звичному змісті цього слова, 

вони навчаються. Можливість навчання – одне з головних переваг нейронних 

мереж перед традиційними алгоритмами. Технічно навчання полягає в 

знаходженні коефіцієнтів зв’язків між нейронами. У процесі навчання 

нейронна мережа здатна виявляти складні залежності між вхідними даними й 

вихідними, а також виконувати узагальнення. Це значить, що, у випадку 

успішного навчання, мережа зможе повернути вірний результат на підставі 

даних, які були відсутні в навчальній вибірці, а також неповних і/або 

«зашумлених», частково перекручених даних. 

 

1.2 Структура штучного нейрона 

Штучний нейрон – вузол штучної нейронної мережі, що є спрощеною 

моделлю природного нейрона. Математично, штучний нейрон зазвичай 

представляють як деяку нелінійну функцію від єдиного аргументу — лінійної 

комбінації всіх вхідних сигналів: 

 

Цю функцію називають функцією активації або передавальною 

функцією. Передавальна функція f (u) визначає залежність сигналу на виході 

нейрона від зваженої суми сигналів на його входах. У більшості випадків 

вона є монотонно зростаючою і має область значень [-1,1] або  [0,1], проте 

існують винятки. Також для деяких алгоритмів навчання мережі необхідно, 

щоб вона була безперервно диференційовною на всій числової осі. Штучний 

нейрон повністю характеризується своєю передавальною функцією. 

Використання різних передавальних функцій дозволяє вносити нелінійність в 

роботу нейрона і в цілому нейронної мережі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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1.3 Навчання ШНМ 

Найбільше зацікавлення нейронними мережами викликала можливість 

навчання. Для заданої конкретної задачі для розв'язання та класу функцій 

F навчання означає використання набору спостережень для 

знаходження  яка розв'язує цю задачу в певному оптимальному сенсі. 

Це тягне за собою визначення такої функції витрат , що, для 

оптимального розв'язку  – тобто, жоден розв'язок не 

має витрат, менших за витрати оптимального розв'язку. 

Функція витрат є важливим поняттям у навчанні, оскільки вона є 

мірою того, наскільки далеким є певний розв'язок від оптимального розв'язку 

задачі, яку потрібно розв'язати. Алгоритми навчання здійснюють пошук 

простором розв'язків, щоби знайти функцію, яка має найменші можливі 

витрати. 

Для тих застосувань, де розв'язок залежить від даних, витрати 

обов'язково мусять бути функцією від спостережень, бо інакше модель не 

матиме зв'язку з даними. Їх часто визначають як статистику, для якої може 

бути зроблено лише наближення.  

Навіть коли можливо визначити функцію витрат ad hoc, часто 

використовують конкретні витрати (функцію витрат), або через те, що вони 

мають бажані властивості (такі як опуклість), або через те, що вони природно 

виникають з певного формулювання задачі (наприклад, у ймовірнісному 

формулюванні як обернені витрати можна використовувати апостеріорну 

ймовірність моделі). Кінець кінцем, функція витрат залежить від задачі. 

ГНМ може бути треновано розрізнювально за допомогою стандартного 

алгоритму зворотного поширення. Зворотнє поширення — це метод 

обчислення градієнту функції втрат (видає витрати, пов'язані з заданим 

станом) по відношенню до ваг в ШНМ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
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Уточнення ваг зворотного поширення можливо здійснювати за 

допомогою стохастичного градієнтного спуску із застосуванням наступного 

рівняння: 

 

де   є темпом навчання,  є функцією витрат (втрат), а – 

стохастичним членом. Вибір функції витрат залежить від таких чинників як 

тип навчання (кероване, спонтанне, з підкріпленням тощо) та функції 

збудження.  

До альтернатив зворотному поширенню належать машини 

екстремального навчання, «безпоширні» мережі, тренування без пошуку з 

вертанням, «безвагові» мережі та не-конективістські нейронні мережі. 

Існує три основні парадигми навчання, кожна з яких відповідає певній 

навчальній задачі: кероване навчання, спонтанне навчання та навчання з 

підкріпленням. 

а) Кероване навчання використовує набір прикладів пар 

, і має на меті пошук функції  в дозволеному 

класі функцій, яка відповідає цим прикладам. Іншими словами, ми 

хочемо вивести відображення, на яке натякають ці дані; функцію 

витрат пов'язано з невідповідністю між нашим відображенням та 

даними, і вона неявно містить апріорне знання про предметну область.  

Широко вживаними витратами є середньоквадратична похибка, 

яка намагається звести до мінімуму усереднену квадратичну похибку 

між виходом мережі,  та цільовим значенням  над усіма 

прикладами пар. Зведення до мінімуму цих витрат за 

допомогою градієнтного спуску для класу нейронних мереж, 

званого багатошаровими перцептронами (БШП), дає алгоритм 

зворотного поширення для тренування нейронних мереж. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Задачами, що вписуються до парадигми керованого навчання, 

є розпізнавання образів (відоме також як класифікація) 

та регресія (відома також як наближення функцій). Парадигма 

керованого навчання є застосовною також і до послідовнісних даних 

(наприклад, до розпізнавання писання вручну, мовлення та жестів). 

Його можна розглядати як навчання з «учителем» у вигляді функції, 

яка забезпечує постійний зворотний зв'язок стосовно якості отриманих 

досі розв'язків. 

б) У спонтанному навчанні даються якісь дані  та функція 

витрат для зведення до мінімуму, якою може бути будь-яка функція від 

даних та виходу мережі . 

Функція витрат залежить від задачі (предметної області моделі) 

та наявних апріорних припущень (неявних властивостей моделі, її 

параметрів, та спостережуваних змінних). 

в) У навчанні з підкріпленням дані  зазвичай не надаються, 

а породжуються взаємодією агента з середовищем. В кожен момент 

часу  агент виконує дію , а середовище породжує спостереження  

та миттєві витрати tc  відповідно до якоїсь (зазвичай невідомої) 

динаміки. Зазвичай метою є визначення такої стратегії вибору дій, яка 

зводить до мінімуму якусь міру довготривалих витрат, наприклад, 

очікувані сукупні витрати. Динаміка середовища та довготривалі 

витрати для кожної зі стратегій є зазвичай невідомими, але їх може 

бути оцінено. 

1.4 Задачі ШНМ  

Задачі, які вирішують ШНМ, зводяться до апроксимації 

багатовимірних функцій, тобто побудови відображення F : x → y . В 

залежності від вигляду активаційної функції нейрона дане відображення 

описує один з типів задач. У випадку застосування порогових активаційних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC
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функцій вихідні сигнали ШНМ мають дискретний характер, а задачі, що при 

цьому можуть бути розв’язні, називають задачами класифікації. При 

застосуванні нейронів із сигмоїдальною або іншою неперервною 

активаційною функцією на ШНМ доцільно розв’язувати задачі регресії. 

Такий поділ є до деякої міри умовним, оскільки задачі класифікації можуть 

використовувати також неперервні функції активації, значення яких 

трактуються як імовірності приналежності до відповідних класів. 
 

2 Загальні теоретичні відомості ЗНМ. 

Convolutional Neural Network (CNN) – згорткові нейронні мережі (ЗНМ) 

– це окрема архітектура нейронних мереж, що містить певні окремі шари (що 

будуть описані нижче), та створена спеціально для аналізу та побудови 

моделей на зображеннях.  

ЗНМ дуже схожі на звичайні нейронні мережі: вони складаються з 

нейронів, які мають ваги та зміщення (weights and biases), що змінюються у 

процесі навчання. Кожен нейрон отримує деякий вхід, виконує функцію 

множення та опціонально містить нелінійність. Вся мережа, як і раніше, 

виражає єдину диференційовану функцію оцінки: від необроблених пікселів 

зображення на одному кінці до класових оцінок на іншому.  

В архітектурі ЗНМ виконується явне припущення, що вхідними даними 

є образи, що дозволяє кодувати певні властивості в архітектуру. Що, в свою 

чергу, робить пряму функцію більш ефективною для реалізації та значно 

знижує кількість параметрів в мережі. 

ЗНМ було створено, користуючись біологічними процесами. ЗНМ 

використовують незначну попередню обробку, в порівнянні з 

іншими алгоритмами класифікації зображень.  
 

3. Побудова згорткової нейронної мережі. 

ЗНМ використовують той факт, що вхідні дані є зображеннями, тому 

побудова архітектури даного типу НМ може виконуватись більш точно та 

локально. Зокрема, порівняно зі звичайними НМ, вхідні дані ЗНМ подаються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D1%96%D1%80#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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у трьох вимірах – висота, ширина, глибина (тобто кількість кольорових 

каналів зображення, а не глибина власне мережі). Серед широковживаних 

шарів ЗНМ вирізняються: 

а) Згортковий шар (Convolutional layer) - основний блок 

згорткової мережі, який виконує більшість важких обчислювальних задач. 

Параметри шару складаються з фільтрів невеликого розміру (зазвичай 

матриця квадратного вигляду), які простягаються через весь вхідний сигнал. 

При прямому проході (тобто виконання всіх операцій від отримання вхідного 

сигналу до створення вихідного) виконується операція скалярного добутку 

елементів матриці на фільтри, в результаті чого отримується карта ознак 

зображення. В результаті мережа навчається, які фільтри активуються, коли 

вона виявляє певний конкретний тип ознаки у певному просторовому 

положенні у вході. Приклад таких фільтрів розміру 11*11*3 можна побачити 

на рис. 12. Можна побачити фільтри кольорів, кордонів та складні паттерни, 

що активуються у певних випадках. 

Рис. 12. Приклад фільтрів 11*11*3. 

б) Агрегувальний шар (Pooling layer) - його функція полягає в 

поступовому зменшенні кількості параметрів і обчислень в мережі, а отже, 

також контролювати перенавчання мережі. Існує декілька нелінійних 

функцій для реалізації агрегування, серед яких найпоширенішою 

є максимізаційне агрегування. Воно розділяє вхідне зображення на набір 

прямокутників без перекриттів, і для кожної такої підобласті виводить її 
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максимум. Ідея полягає в тому, що точне положення ознаки не так важливе, 

як її приблизне положення відносно інших ознак. В архітектурі ЗНМ є 

звичним періодично вставляти агрегувальний шар між послідовними 

згортковими шарами. Операція агрегування забезпечує ще один різновид 

інваріантності відносно паралельного перенесення (адже важливим є саме 

відносне положення ознак на рис. 13).  

На додачу до максимізаційного агрегування, агрегувальні вузли 

можуть використовувати й інші функції, такі як усереднювальне агрегування 

та L2-нормове агрегування.  

Рис. 13. Приклад агрегувального шару за принципом максимуму.  

в) Шар зрізаних лінійних вузлів (Rectified Linear Units) – цей шар 

створено спеціально для підсилення нелінійної залежності функції ухвалення 

рішень і мережі в цілому, при цьому не зачіпаючи рецептивних полів 

згорткового шару. Математичний вигляд функції достатньо простий: 

. Проте, на практиці, при оберненому проході (власне коли 

мережа навчається), виникають певні проблеми, адже похідна цієї функції 

невизначена, тому на практиці використовують функцію , а 

похідна відповідної функції: . 

г) Повнозв'язний шар (Fully-connected layer) - нейрони в цьому 

шарі мають повне з'єднання з усіма активаціями попереднього шару, як це 

спостерігається у звичайних Нейронних мережах. Отже, їх активацію можна 

обчислити множенням матриць з подальшим зміщенням зміщення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_L2
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д) Шар втрат (Score layer) - шар втрат визначає, як тренування 

штрафує відхилення між передбаченими та справжніми мітками. Він є 

завершальним шаром. Для різних завдань у ньому можуть використовувати 

різні функції втрат. Сигмоїдні перехресно-ентропійні (cross-entropy) втрати 

застосовуються для передбачення K незалежних значень імовірності в 

проміжку  [0,1]. Нормовані експоненційні втрати (softmax) застосовуються 

для передбачення єдиного класу з К взаємно виключних класів.  

4. Побудова моделі для задачі. 

Для вирішення задачі було використовано вже треновані фільтри для 

датасету ImageNet. Таким чином, мережа вже матиме ряд фільтрів, які зможе 

використовувати,. Надалі вона буде навчатися реагувати на деякі з них. За 

рекомендацією курсу Стендфорського університету [7], було обрано 

архітектуру (а, отже, і побудовані ваги) мережі під назвою Xception, яка за 

документацією розробників Keras  [8] є найбільш точною серед «легких» 

моделей на даний момент (точність на цьому датасеті сягає 90%). Таким 

чином, імплементувавши базову модель, було побудувано головну модель, 

яка буде відповідати за встановлення належності зображення до певного 

класу (одного із трьох зазначених вище) – рис. 14.  

 

Рис. 14. Побудова моделі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
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Після побудови визначеної вище моделі було отримано близько 34 

мільйонів параметрів, серед яких трохи більше 13 були тренованими (тобто 

те, що було задано безпосередньо у «верхній» частині мережі). Кількість 

епох була обрана оптимальною аби уникнути перенавчання, враховуючи, що 

швидкість збіжності оптимізаційної функції надзвичайно велика, порівняно з 

її аналогами. Час тренування на власному комп’ютері даної мережі склав 

приблизно 7 годин (у середньому 513 секунд на проходження однієї епохи).  
 

5. Тестування моделі. 

Створена вище модель показала результат у 84% правильних 

відповідей на тестовій виборці (тобто тій, що модель не отримувала для 

тренування) – рис. 15.  

Рис. 15. Точність і втрати тестової вибірки. 

Також було отримано графік збіжності помилок та точності для 

тренувальної та валідаційної вибірок (рис. 16).  

Рис. 16.Тренувальні точність та втрати. 
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