
1. Опис методики 
Нейромережеві моделі, що народилися в процесі розвитку концепції штучного 
інтелекту, мають дві цілком прозорі аналогії - біологічна нейронна система мозку і 
комп'ютерна мережа. Їх основна парадигма полягає в тому, що розв'язок в мережі 
формується безліччю простих нейроноподобних елементів, що утворюють граф з 
зваженими синаптичними (інформаційними) зв'язками, які спільно і цілеспрямовано 
працюють на отримання загального результату. Таким чином, штучна нейронна мережа 
(ШНМ) є: 
 

• паралельної системою, оскільки в будь-який момент часу в активному стані 
можуть перебувати кілька процесів; 

• розподіленою системою, оскільки кожен з процесів може незалежно обробляти 
локальні дані; 

• адаптивною системою, наділеною властивостями самонавчання і підстроювання 
своїх параметрів при зміні профілю даних. 

Головним будівельним блоком ШНМ є формальний нейрон, структура якого має вигляд, 
представлений на рис.: 

 
Основна функція штучного нейрона - cформіровать вихідний сигнал y в залежності від 
сигналів x1, ..., xn, що надходять на його входи. Ці значення можуть посилюватися або 
"гальмуватися" в залежності від знака ваг синапсів w1, ..., wn. Вхідні сигнали 
обробляються адаптивним сумматором Σni = 1wixi-T, де T - поріг нейрона, а потім 
вихідний сигнал суматора надходить в нелінійний перетворювач F з деякою функцією 
активації, після чого результат подається на вихід (в точку розгалуження). 
 
За способом з'єднання нейронів виділяють мережі з різною архітектурою: персептрони, 
мережі адаптивного резонансу, рециркуляційні, рекурентні, зустрічного поширення, ІНС 
з зворотними зв'язками Хеммінга і Хопфилда, з двобічної асоціативної пам'яттю, з 
радіально-базисної функцією активації, самоорганізуються ІНС Кохонена тощо . 
 
Ми будемо розглядати можливості навчання ІНС на прикладі багатошарового 
персептрона з прямим розповсюдженням інформації, структура якого представлена на 
рис. 



 
Нейрони персептрона регулярним чином організовані в шари, причому інформація 
направлено поширюється від попередніх шарів до наступним. Вхідний шар складається 
з n нейронів, на які подаються значення вихідних змінних Xi, ніякої обробки інформації 
не робить і виконує лише розподільні функції. Якщо мережа налаштована на 
класифікацію, то зважені комбінації y вихідного шару є прогноз, який вказує на 
приналежність розпізнається об'єкта до певної групи. Якщо розпізнаються тільки два 
класи, то в вихідному шарі персептрона знаходиться тільки один елемент, який володіє 
двома реакціями - позитивної і негативної. Якщо класів більше двох, то для кожної групи 
встановлюється свій нейрон, і тоді вихід yk кожного такого елемента представляє 
нелінійну комбінацію його входів, які акумулювали результати роботи всіх попередніх 
шарів. 
 
Застосування багатошарового персептрона до задачі класифікації 
Розглянемо приклад використання двошарового персептрона для задачі класифікації. 
Припустимо, у нас є об'єкти, задані в тривимірному просторі ознак. Це означає, що 
кожен об'єкт представляється вектором з трьох компонент. Побудуємо нейронну 
мережу, у якій є три вхідних нейрона, як раз пропорційно нашому вхідного об'єкту. І 
припустимо, що вирішується задачі бінарної класифікації, в якій необхідно визначити, до 
якого класу (рожевому або фіолетового належить наш об'єкт). Тому на виході ми маємо 
два вихідних нейрона. Припустимо, що ми вже навчили мережу. Розглянемо, яким 
чином її тепер використовувати? 
Подаємо на вхід наш тривимірний вектор, що характеризує об'єкт, виконуємо пряме 
поширення відповідно до формул, описаним вище, і на виході отримуємо два числа. 
Ці числа вже відповідають за приналежність вхідного об'єкта до того чи іншого класу, 
але після спеціального перетворення ми отримуємо інші два числа 𝑝𝑝1 і 𝑝𝑝2. ці числа 
явно характеризують ймовірність приналежності об'єкта до одного або другого класу. 
Таким чином, виходом з нейронної мережі в разі завдання класифікації є розподіл 
ймовірностей приналежності до того чи іншого класу. 
 
 


