
Прагматичне керівництво з вирішення проблем 
машинного навчання за допомогою нейромереж 

 

Часто задають питання: «Які проблеми вирішує машинне навчання?». 
Або конкретніше, з урахуванням сучасного розвитку галузі: «Які проблеми 
нейромережі здатна вирішити на практиці?». Спробуємо розібратися. 

На перший погляд, це питання розглядають такі теорії, як ймовірно 
приблизно коректне навчання (PAC learning). Проте вони вивчають машинне 
навчанні в цілому, але на практиці не дають ніяких осмислених відповідей. 
Автор стверджує, що якщо узяти конкретну проблему, то часто можна 
розумно і упевнено відповісти, зможе нейросеть вирішити її чи ні. Досить 
поглянути на початкові дані і саме завдання. 

Напевно, корисно викласти правила, які дозволяють знаходити 
відповіді на такі питання. «Я у жодному випадку не стверджую, що ці 
правила точні або засновані на фактичних даних в науковому сенсі, але це 
може стати хорошою відправною крапкою для подальшого обговорення», — 
наулучший відповідь. 
 

Правило 1. Нейронна мережа майже напевно вирішить проблему, 

якщо її вже вирішив інший алгоритм ML 
Якщо проблему можна вирішити якимсь з існуючих методів 

машинного навчання (ML), то відносно універсальна нейронна мережа після 
значного збільшення параметрів теж зможе її вирішити. 

Наприклад, гра в шахи — вже розв'язана проблема. Комп'ютерні 
програми обіграють людину за допомогою невеликих дерев рішень і 
декількох простих евристик пошуку (приклад: Chess-AI-TDD). 

Таким чином, ми можемо припустити, що достатньо універсальну 
нейросеть, яка використовує значно більше параметрів, чим початкові моделі 
на основі дерев рішень, можна навчити так само добре грати в шахи. 

Схоже, що так воно і є: досить універсальна повнозв'язна нейросеть 
дійсно добре грає в шахи після навчання, не вимагаючи ніяких додаткових 
вбудованих евристик або спеціалізованої архітектури. 

Або взяти будь-який «іграшковий» набір даних репозіторія UCI. 
Знайдіть найбільш відповідну класичну модель ML з бібліотекою типу 
Sklearn, а потім спробуйте використовувати модель, яку надає Sklearn. Якщо 
встановити чималий розмір прихованих шарів hidden_layer_sizes, то майже 
напевно можна отримати непогану ефективність — незалежно від моделі. 

Формально це припущення не завжди вірно, тому що: 
1. Архітектура нейромережі може бути непридатна для даного завдання. 

Наприклад, в шахи не зможе грати згорткова мережа з великим вікном і 
розміром кроку, навіть дуже велика. 

2. У деяких методах ML багато вбудованих евристик, які нейромережі 
важко вивчити. Успіху можна добитися тільки тоді, коли в техніку ML 
не вбудовані критичні евристики або, принаймні, ви в змозі включити 
ті ж евристики в свою модель нейромережі. 



Але перший пункт до нас не відноситься, тому що ми говоримо про 
нейросетях, здібних до тієї, що генералізує, тобто узагальненню: наприклад, 
про повнозв'язні мережі, які у більшості людей асоціюються з типовою 
нейронною мережею. 

Другий пункт теж майже ніколи не стане особливою перешкодою, тому 
що більшість евристик однакова добре застосовуються до будь-якої моделі, 
навіть на зразок шахів. Великий розмір іноді навіть дозволяє нейросети 
просто засвоїти евристику в процесі навчання. 

Важко придумати тут контрприклад. може, якісь конкретні типи 
числових проекцій? 

Перше правило задоволене нудне, але його слід було викласти як 
відправну крапку. 

 
Правило 2. Нейронна мережа майже напевно вирішить проблему, 

дуже схожу на ті, що вже вирішені 
 
 Припустимо, у є модель прогнозування ризику неповернення кредиту 

для конкретного кредитора. Вона заснована на декількох параметрах, 
наприклад: поточному балансі на рахунку, попередній кредитній історії, віці, 
статусі прав водіїв, судимостях, річному доході, стажі роботи, різній 
інформації про поточний стан економіки, сімейному стані і дітях, а також 
кількості сайтів, відвіданих за останні 60 днів. 

Припустимо, ця модель вирішує проблему, тобто передбачає ризик 
неповернення кредиту краще, ніж 80% аналітиків. 

Але вступають в дію закони GDPR про захист приватного життя — і  
більше не можна легально стежити за поведінкою клієнта, купуючи історію 
відвіданих сторінок, як раніше. Доведеться будувати для нього нову модель. 

Тепер вже менше вхідних даних, а історія відвідування сайтів не 
доступа або її заборонено аналізувати. 

Чи можна з упевненістю припустити, що можна, як і раніше,  
побудувати розумну модель для вирішення цієї проблеми? 

Відповідь майже напевно позитивна. Враховуючи знання про світ,  
можна з упевненістю припустити, що історія перегляду сайтів конкретною 
людиною не так важлива для його кредитного рейтингу, як деякі інші 
параметри. 

Інший приклад. Припустимо, хтось інший використовує модель, але 
його дані небагато відрізняються від ваших. 

Нехай, вам відомий якийсь зоомагазин із спеціалізацією на рептиліях, 
який аналізує попередні покупки клієнтів, щоб рекомендувати їм нові товари, 
— і досить ефективно робить це. Ви — український зоомагазин із 
спеціалізацією на папугах. Чи можете ви довіряти моделі американського 
магазина для вирішення своєї проблеми, якщо вона навчатиметься на ваших 
даних? 
 Знову ж таки, відповідь буде позитивною, тому що дані достатньо 
схожі. От чому створення алгоритму рекомендацій було гарячою темою 20 



років тому, але в даний час кожен може узяти для свого магазина плагин 
WordPress і наблизитися до рівня Amazon. 

Або серйозніша тема. Припустимо, у вас є певний алгоритм виявлення 
раку молочної залози. Після навчання на 100 000 зображеннях він показує 
кращий результат, чим середній рентгенолог. 

Враховуючи генералізацію, чи можна побудувати модель для 
виявлення раку в інших типах м'яких тканин? 

І знову відповідь позитивна. Тут коротко не поясниш, тому що через 
відсутність даних вже не можна бути так упевненими в результаті. Але все-
таки відповідь позитивна (див. статтю https://blog.cerebralab.com/If_Van_ der_ 
Waals_was_a_neural_network). 

У системах обробки природної мови (NLP) така сама архітектура 
нейронних мереж однаково достатньо хороша для перекладу або генерації 
тексту на будь-якій мові, якщо він належить до індоєвропейської сім'ї і для 
нього є значний об'єм даних — еквівалентний тому, який використовується 
для навчання існуючих моделей англійською мовою. 

Ймовірно, сучасні методи NLP здатні охопити всі мовні сім'ї і для 
цього їм потрібно все менше і менше за дані. Проте здібність моделі до 
швидкого узагальнення на багато мов сильно залежить від ступеня схожості 
даних і кількості прикладів для навчання. 

Або подивимося на моделі розпізнавання зображень і виявлення 
об'єктів. Їх вузьке місце — об'єм добре маркірованих даних, а не контент 
зображень. Звичайно, є прикордонні випадки. Але якщо подати достатньо 
прикладів з іншого завдання (наприклад, з згорткової залишкової мережі для 
ImageNet), як правило, всі об'єкти і зображення можна розпізнати і 
класифікувати. 
 Крім того, така нейромережа може вчитися набагато швидше. Замість 
того щоб починати з нуля, ми можемо використовувати початкові ваги і 
зсуву — по суті, те, що мережа «вивчила» на наборі даних ImageNet. 
 

Правило 3. Нейросеть здатна вирішити ті ж задачі, що може 

вирішити чоловік з невеликими точками даних і майже без контексту 
 
Припустимо, перед є чорно-білі зображення двох об'єктів 20х20 

пікселів. Ми бачимо їх вперше, вони очевидно відрізняються один від 
одного, але нам невідомі. Цілком розумно припустити, що з купою 
повчальних прикладів люди досить добре їх розрізнятимуть. 

Також розумно припустити, що після купи прикладів (скажімо, 100) 
майже будь-яка нейромережа з мільйонами параметрів справиться з цим 
завданням не гірше за людину. 

Можна порахувати кількість пікселів як об'єм інформації, яку потрібно 
вивчити. Так, тут у нас 400 пікселів по 255 значень кожен, значить, розумно 
припустити, що з декількома мільйонами параметрів в нашому рівнянні 
можна врахувати всі можливі патерни. 

https://blog.cerebralab.com/


Що мають на увазі під «невеликими точками даних»?  Якщо 
коротко, це поняття випливає з декількох чинників: 
 

1. Розмір моделі. Чим більше модель, тим більше складні патерни вона 
може вивчити, тим більше можливий об'єм вхідних і вихідних даних. 

2. Деталізація відповіді (видачі). Наприклад, 1000 класів проти 10 класів 
або діапазон цілих чисел від 0 до 1000 проти одного числа від 0 до 100 
000. У нашому випадку деталізація рівна 2. 

3. Розмір вхідного сигналу. В даному випадку 400 пікселів, оскільки 
розмір зображень 20х20. 
 
Візьміть класичне завдання класифікації зображень, таку як MNIST. Не 

дивлячись на незначне поліпшення, ефективність кращих систем не сильно 
покращилась. За останні декілька років якість покращилась з 98,5% до 99,4%, 
що в обох випадках добре вписується у звичний «людський діапазон 
помилок». 

Якщо порівняти це з якою-небудь системою, яка працює з великим 
об'ємом вхідних і вихідних даних, наприклад ImageNet, там за последние 8 
лет произошел скачок от 50% до почти 90%. 

Врешті-решт, завдання MNIST в основному вирішується, які 
використовувалися до появи згорткових нейромереж. 

Але навіть з урахуванням переліченого вище, немає конкретної 
формули для визначення, що таке «невеликі точки даних». Скоріше, повна 
відповідь дуже складна, а по суті можна дпти досить коротке формулювання, 
яке справедливе в більшості випадків: 
 

 Завдання може вважатися невеликим, якщо інші задачі з однаковим або 
великим розміром вхідних і вихідних даних вже вирішені за 
допомогою машинного навчання з більш ніж однією архітектурою на 
одному GPU. 
 
Це може показатися дурною евристикою, але вона дивно добре 

підходить для більшості простих завдань машинного навчання. Наприклад, 
саме унаслідок малого розміру багато завдань NLP тепер краще 
вирішуються, чим більшість завдань з відео, хоча існуюча мережева 
архітектура спочатку більше підходить для відеообробки. Але розмір вхідних 
і вихідних даних у серйозних відеозавдань набагато більший. З іншого боку, 
хоча NLP знаходиться абсолютно в іншій області, за розміром даних це 
завдання набагато ближче до обробки зображень. 

 
Що ж означає «практично без контексту»? 
 
 Це складніше сформулювати, але можна подивитися на приклади з 
«великим» і «малим» об'ємом контексту: 
 



1. Прогнозування фондового ринку, ймовірно, вимагає великого об'єму 
контексту. Потрібно глибоко аналізувати компанії, перевіряти ринкові 
індикатори, останні фінансові звіти, біографію керівників. Потрібно 
розуміти продукт компанії, можливо, отримати деяку інформацію від її 
співробітників і клієнтів. Якщо можливо, то отримати інсайдерські дані 
про майбутні продажі, злитті і так далі. Ви можете спробувати 
передбачити фондовий ринок виключно по індикаторах, але зазвичай 
люди інакше підходять до рішення цієї задачі. 

2. З іншого боку, за допомогою контексту якоюсь мірою можна 
передбачити видачу конкретного друкарського преса по температурі і 
вологості навколишнього середовища. Інженер може знати, що деякі 
компоненти по-різному поводяться в певних умовах. Але на практиці 
інженер зазвичай не чіпатиме принтер, подивиться на умови 
середовища і результат, а потім подумає над діями. У такій ситуації і 
алгоритм машинного навчання може запропонувати не гірше або навіть 
краще рішення. 

 
У цьому сенсі алгоритм ML видає результати приблизно так, як 

математик розв’язує рівняння, оскільки для людини контекст практично 
відсутній. 

Звичайно, є деякі обмеження. Поки не випробувати роботу принтер при 
температурі 4000°C, алгоритм ніяк не дізнається, що результат рівний нулю, 
тому що машина розплавиться. А ось інженер може це запідозрити. 

Отже, третій принцип можна сформулювати таким чином. 
Загальна нейромережа, ймовірно, може вирішити проблему, якщо: 

 

1. Людина може її вирішити 
2. Задачі з вхідними даними і видачею схожого розміру вже вирішені 

мережею такого ж розміру 
3. Більша частина релевантних контекстних даних, які має в своєму 

розпорядженні людина, включена у вхідні дані нашого алгоритму. 
 

Така нейромережа, як і раніше, порівнюється з людиною. Проте, багато 
додатків машинного навчання цікаві саме тому, що вони вирішують 
проблеми, на які не здатна людина. 
 

Правило 4. Нейронна мережа може вирішити проблему, якщо вона 

детермінована, є релевантний контекст для вхідних даних і дані достатньо 

малі 
 
Повернемося до одного з прикладів — згортанню (фолдингу) білка. 

Одна з небагатьох проблем в науці, де дані легко доступні, інтерпретація і 
сенс не змішуються з великою кількістю теоретичного багажу, а розмір точок 
даних достатньо малий. 

 
 



Можна звести проблему до такого: 
 

1. Близько 2000 ознак на вході (третинна структура амінокислот) охопить 
99, Х% білків, а не 100%. 

2. Близько 18 000 відповідних вихідних ознак (число позицій атомів в 
третинній структурі, тобто форма, яку необхідно передбачити, щоб 
отримати структуру). 

 
Це лише один з прикладів. Як і в більшості проблем NLP з 

суб'єктивною оцінкою розміру вхідних даних, для цього типу вхідних даних 
потрібне пряме кодування, тобто кодування з використанням індивідуальних 
змінних для кожного стану. Тоді розмір раптово зростає до 40 000 
(генетичним кодом ДНК кодуються 20 протеїногенних амінокислот), 42 000 
(з урахуванням селенопротеїнів) або 44 000 (з урахуванням решти білків, які 
не з'являються в еукаріот) ознак. 

Можна також стверджувати, що розмір вхідних і вихідних даних 
набагато менший, оскільки в більшості випадків білки набагато менше, а 
значить, значну частину вхідних і вихідних даних можна відкинути. 
 Проте, існує немало завдань, де на вхід подається, наприклад, 255х255-
піксельне зображення, а на виході виходить інше 255х255-піксельне 
зображення. Наприклад, завдання про зміну стилю, підвищенню різкості, 
передачі стилю, виділенню меж і так далі. Тому можна погодитися, що дані 
про згортання білка достатньо малі. 

Дійсно, завдання підвищення різкості фотографій і фолдинга білків 
почали вирішувати приблизно в один і той же час на нейромережа зі схожою 
архітектурою. Але не слід приймати кореляцію за причинно-наслідкові 
зв'язки, яких тут немає. 

Відомо, що навіть дуже проста модель  здатна дізнатися щось значуще 
про згортання білка. Якщо задано достатньо параметрів (135 мільйонів), то 
після 12 годин навчання вона робить припущення краще випадкових і 
достатньо часто потрапляє в межі 1% від фактичного положення атомів. 

Наскільки відомо, перша успішна мережа для розрахунку фолдинга 
білків AlphaFold  використовувала деякі доменні евристики, а основну 
частину важкої роботи виконувала на залишковій згортковій нейромережі. 
Така архітектура спочатку створена для категоризації зображень — складно 
уявити собі щось дальше від фолдинга білків. 

Це не означає, що таку проблему вирішить будь-яка архітектура. Це 
скоріше означає, що нам не потрібно створювати абсолютно нову техніку для 
вирішення такого роду проблем. Знаючи, що нейромережа здатна вирішити 
задачу, потрібно тільки пошукати, яка саме нейромережа. 

Інший важливий висновок полягає в тому, що проблема здається 
детермінованою. Конкретно: 

 
 
 

https://deepmind.com/blog/article/AlphaFold-Using-AI-for-scientific-discovery


1. Ми знаємо, що пептиди згортаються в білки в тому інертному 
середовищі, яке припускають більшість наших моделей. 

2. Ми знаємо, що амінокислоти є тим компонентом, який повністю 
описує пептид. 

3. Оскільки навколишнє середовище завжди однакове, а сам процес 
фолдинга не сильно змінює її, проблема не є функцією навколишнього 
середовища. Відмітьте, що це тільки у разі фолдинга in vitro, тобто в 
пробірці, тоді як в живому організмі, тобто in vivo, завдання сильно 
ускладнюється. 

 
Тут виникає проблема в другому пункті. Добре відомо, що Всесвіт 

детерміновано згортає пептиди, а самі пептиди повністю описуються 
амінокислотами. Проте Всесвіт працює не з амінокислотами, а з трильйонами 
взаємодій між набагато меншими частинками. 

Таким чином, хоча проблема є детермінованою і самодостатньою, 
немає ніякої гарантії, що навчання фолдингу білків не спричинить за собою 
вивчення повної моделі фізики елементарних частинок, де кожна 
амінокислота розщеплюється на дрібніші функціональні компоненти. Для 
такого завдання не вистачить і мільйони параметрів. 

От чому четверте правило найскладніше застосувати. 
У якості прикладів можна навести попереднє (предикативне) 

обслуговування  з прогнозуванням майбутнього. Там моделі машинного 
навчання активно використовують  для вирішення проблем, які не підвладні 
людському розуму, в усякому разі, без математичних моделей. На підставі 
існуючих даних є підстави припускати, що ці проблеми частково (в 
основному?) детерміновані. 

Є і простіші приклади, але важко придумати такий, що на момент 
створення вже не потрапив в попередні три категорії. Принаймні, нічого 
такого, що не було б частиною навчання з підкріпленням. 

Переважна більшість прикладів відносяться до області навчання з 
підкріпленням, де чоловік вирішує значна кількість проблем, як тільки 
знаходить спосіб їх змоделювати. 

Люди можуть знайти оптимальні аеродинамічні форми, проектувати 
дивні антени, щоб поліпшити зв'язок, перемагати у відеоіграх, таких як Dota 
і, які експоненціально складніше (з погляду мір свободи), ніж шахи або Go. 

Проблема навчання з підкріпленням полягає в тому, що спроектувати 
реальну симуляцію набагато складніше, ніж використовувати її для пошуку 
осмисленої відповіді. Навчання з підкріпленням — цікаве заняття, але не 
завжди воно дає корисний результат. Хоч і існують крайні випадки, коли 
проектування моделі дійсне простіше, ніж розрахунок результату. 

Крім того, чим більше створюється симуляцій у нашому розумінні 
ефективного моделювання фізики (для чого сам по собі допомагає ML), тим 
більше проблем стає доступно для моделювання. 

   
 



На завершення 
 
Предсталено декілька простих правил для відповіді на питання: «Як 

зрозуміти, що нейромережа вирішить проблему?». Які завдання можуть бути 
розв’язані з достатньо вдалим пошуком архітектури мережі  та врахуванням 
поточних можливостей GPU? 
 Отже, маємо підсумок. Нейромережа вирішить проблему: 
 

1. [Майже напевно]. Коли інші моделі ML вже вирішили цю проблему. 
2. [З дуже високою ймовірністю]. Якщо схожа проблема вже вирішена 

алгоритмом ML, а відмінності між цією проблемою і вашою невеликі. 
3. [З високою ймовірністю]. Якщо входи і виходи достатньо малі, 

співставні за розміром з іншими робочими моделями ML, а людина 
вирішує задачу без особливої необхідності знати контекст. 

4. [З розумною ймовірністю]. Якщо входи і виходи достатньо малі, 
співставні за розміром з іншими робочими моделями ML, і є достатньо 
висока упевненість у детермінованій природі проблеми, тобто що 
результат повністю визначений вхідними даними. 

 
Не можна бути упевненим ні в одному з цих правил, але необхідно 

уважно відноситися до важливості практичних міркувань на цю тему. Теорія 
наближеного коректного навчання (PAC) дає майже повну визначеність і 
математичне обгрунтування, але вона виходить за рамки простих завдань 
класифікації. 

Такого роду правила не можуть бути гарантовано точними. Вони 
виводяться тільки з емпіричних спостережень. Але є думка, що їх дійсно 
можна застосувати до реальних завдань. 

На практиці кожен з нас часто застосовує правила до реальних 
проблем, коли потрібно розібратися, чи є дане завдання здійснимої. Тому 
можна вважати, що інші люди підсвідомо керуються приблизно такими ж 
правилами, роздумуючи про те, які проблеми можна вирішити. 

Можна також сподіватися, що цей матеріал послужить реальним 
практичним керівництвом для новачків в області ML, а також для тих, хто не 
дуже захоплюються ML, але хочуть попрацювати з деякими конкретними 
наборами даних. 
 


