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1. Вступ 
Впродовж всієї своєї історії люди старались полегшувати виконання 

різноманітних задач. Нехтуючи окремими випадками можна сказати, що 

тенденція розвитку людства йшла і йде в напрямку до зменшення смертності 

шляхом покращення медицини, зменшення кількості правопорушень, 

зменшення голоду, покращення правосуддя.  

Одну з головних ролей в цих напрямках відіграють технології. Вони 

впливають на те, як люди спілкуються, навчаються та думають. Вони 

допомагають суспільству і визначають, як люди щодня взаємодіють один з 

одним. Технології відіграють важливу роль у сучасному суспільстві. Ми 

живемо в епоху, коли технологічний прогрес є звичайним явищем. Кілька 

прикладів – Інтернет та мобільні телефони. 

З тим як розвивалась обчислювальна техніка ставало можливим вирішити 

ряд завдань, що виникають у процесі життєдіяльності, зробити швидшим, 

покращити якість результату. Наприклад, робота різних систем, що 

забезпечують життєдіяльність, взаємодія людей з комп'ютерами, поява 

роботизованих систем і тп. 

Високо актуальною технологією є розпізнавання зображень. Розпізнавання 

зображень дозволяє витягувати значущі дані із зображення і, отже, має безліч 

застосувань. Однак точність розпізнавання зображень підвищилася лише 

нещодавно, завдяки чому розпізнавання зображень стало актуальним за 

останні ~10 років. Воно може бути широко використане в сучасному житті. В 

таких сферах як: автомобільна промисловість, індустрія безпеки, охорона 

здоров'я, маркетинг. 

Поява смартфонів, дешевших камер і покращення розпізнавання зображень 

завдяки підходам на основі глибокого навчання відкрили нову еру 

розпізнавання зображень. 

На сьогоднішній день технологічний і науково-дослідницький прогрес 

охоплює все нові горизонти. Один із них, як уже було згадано вище, це 

моделювання оточуючого світу за допомогою алгоритмів. В даному аспекті 

існують тривіальні, наприклад моделювання коливань моря, а також 

неймовірно складні, нетривіальні і багатокомпонентні задачі, наприклад 

моделювання функціонування людського мозку. 

В процесі вивчення даного питання було виділено окреме поняття – нейронна 

мережа. Штучні нейронні мережі – це математична модель функціонування 

традиційних для живих організмів нейронних мереж, наприклад мозок, які 

представляють собою мережі нервових клітин. Як і в біоаналізі, в штучних 

нейронних мережах основним елементом виступають нейрони, які пов’язані 

між собою і утворюють шари, число яких може бути різним в залежності від 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


складності нейронної мережі і її призначення. 

Напевно, найбільш популярна задача нейронних мереж – розпізнавання 

зображень. Сьогодні створюються мережі, в яких машини здатні успішно 

розпізнати символи на папері і банківських картках, підписи на офіційних 

документах. Ці функції дозволяють значно полегшити людську працю, а 

також підвищити надійність і точність різних робочих процесів через 

відсутність можливості припущення помилки через людський фактор. 

Варто відмітити, що спочатку поняття «нейронна мережа» бере свій початок 

в роботі американських математиків, нейролінгвістів і нейропсихологів 

Маккалока і Піттса у 1943 році, де автори вперше згадують про неї. Також 

вони дали їй визначення і провели першу спробу побудови моделі нейронної 

мережі. Уже в 1949 році Хебб пропонує перший алгоритм навчання. Далі був 

ряд досліджень в області нейронного навчання і перші робочі прототипи 

з'явились приблизно в 1990-1991 роках минулого століття. Тим не менш 

обчислювальних потужностей обладнання того часу не вистачало для досить 

швидкої роботи нейронних мереж. До 2010 року потужності GRU відеокарт 

сильно збільшились і з’явилось поняття програмування безпосередньо на 

відеокартах, що суттєвим чином, приблизно в 3-4 рази, збільшило 

продуктивність комп’ютерів. В 2012 році нейромережі вперше перемогли на 

чемпіонаті ImageNet, чим і ознаменувався їх подальший активний розвиток і 

поява терміну «deep learning». 

В сучасному світі нейронні мережі мають колосальне охоплення, вчені 

рахують дослідження, проведені в області вивчення поведінкових 

особливостей і станів нейронних мереж, дуже перспективними. Перелік 

областей, в яких нейронним мережам знайшлось застосування, величезний. 

Це і розпізнавання і класифікація образів, і прогнозування, і вирішення 

апроксимаційних задач, і деякі аспекти зжаття даних, аналізу даних, і, звісно, 

застосування в системах безпеки різного характеру. 

Дослідження нейронних мереж сьогодні активно відбувається в наукових 

спільнотах різних країн. При детальному огляді вона представлена в якості 

окремого випадку ряду методів для розпізнавання зображень, 

дискримінантного аналізу, а також методів кластеризації. 

Також варто відмітити, що протягом останнього року на стартапи в області 

систем розпізнавання зображень було виділено фінансування більше ніж за 

попередні 5 років, що говорить про достатньо великий попит даного типу 

розробок на ринку. 

Сьогодні нейронні мережі використовують як альтернативу до всіх існуючих 

алгоритмів машинного перекладу, розпізнавання мови і музики, обробки 

зображень, визначення об’єктів на фото і відео. Нейронні мережі 

використовують майже у всіх задачах, де людина намагається застосувати 



штучний інтелект. Нейронні мережі імітують павутину нейронів у 

людському мозку. Ведучі світові IT компанії сьогодні будують на цих 

процесах свої системи розпізнавання образів, застосовувані до 

найрізноманітніших задач: від пошуку картинок в інтернеті до безпеки. 

 

  



2. Нейронні мережі 
Нейронні мережі, також відомі, як штучні нейронні мережі або змодельовані 

нейронні мережі, є підмножиною алгоритмів машинного навчання та є 

основою алгоритмів глибокого навчання. Структура та назва походять з 

людського мозку, імітуючи спосіб, яким біологічні нейрони одне одному 

передають сигнали. 

В структурі штучних нейронних мереж лежать з шари з вузлами, які містять 

шар входу, кілька або один прихований шар та шар виходу. Кожен вузол або  

нейрон пов’язаний з іншим і має відповідну вагу і поріг. Якщо результат 

виходу будь-якого окремого вузла більший за порогове значення, то цей 

вузол активується, та надсилає дані до наступного рівня мережі. В інакшому 

випадку дані не передаються до наступного рівня мережі. 

Нейронні мережі потребують навчальних даних для коректної та ефективної 

роботи, щоб з часом покращувати свою точність. Але, одразу як ці алгоритми 

навчання стануть точно налаштованими, вони будуть потужними засобами та 

інструментами в інформатиці та штучному інтелекті, що надасть можливість 

нам класифікувати та кластеризувати дані з досить високою швидкістю. 

Завдання розпізнавання людського мовлення або образів можуть займати 

довгі хвилини або години, якщо порівнювати з людською ідентифікацією. 

Однією з найбільш відомих нейронних мереж є алгоритм пошуку Google. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхідний шар Прихований шар Вихідний шар Рисунок  SEQ Рисунок \* ARABIC 1 Схема нейронної мережі 

Рисунок 1 Схема нейронної мережі 



Варто думати про кожен окремий вузол як про окрему модель лінійної 

регресії, що складається з даних входу, коефіцієнтів ваг, зміщення та даних 

виходу. Формула виглядає наступний чином: 
∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑚
𝑖=1 + 𝑏𝑖𝑎𝑠 =  𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥3 + 𝑏𝑖𝑎𝑠                     (2.1) 

 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝑓(𝑥) = {
1 якщо ∑ 𝑤1𝑥1 + 𝑏 ≥ 0

0 якщо ∑ 𝑤1𝑥1 + 𝑏 < 0
                       (2.2) 

 

Після того, як було визначено вхідний шар, призначаються ваги. Ваги можна 

вважати певними коефіцієнтами. Ці коефіцієнти допомагають визначити 

важливість будь-якої змінної, причому ті, що більші з них роблять більший 

внесок у результат в порівнянні з іншими вхідними параметрами. 

Далі усі вхідні дані множаться на відповідні вагові коефіцієнти, а потім 

сумуються. Після цього дані виходу передаються до функції активації, яка 

визначає вихід. Якщо цей вихід буде перевищувати заданий поріг, то він 

«активує» вузол, передаючи дані наступному шару мережі.  

Це говорить про те, що вихід одного вузла буде подаватись на вхід до 

наступного вузла. Цей процес передавання даних від одного шару до іншого 

визначає цю мережу як мережу прямого зв’язку. 

Тепер давайте розберемо, як може виглядати один вузол, використовуючи 

двійкові значення. Можемо застосувати цю концепцію до наступного 

тестового прикладу. Нехай наша задача є: Чи варто займатись 

серфінгом?(Так – 1, Ні - 0). Саме рішення йти чи не йти – це результат, який 

ми прогнозуємо, або ж �̂�. Нехай на наше рішення впливаються три фактори: 

1) Чи хороші хвилі?(Так – 1, Ні - 0) 

2) Чи пустий пляж? (Так – 1, Ні - 0) 

3) Чи був нещодавно напад акул?(Так – 0, Ні - 1) 

Тоді можемо припустити наступне, надаючи такі вхідні дані: 

𝑥1 = 1, оскільки хвилі є хорошими, 

𝑥2 = 0,  оскільки є натовп,  

𝑥3 = 1,  оскільки нещодавнього нападу акули не було. 

Тепер потрібно визначити ваги, щоб надати важливість. Більші ваги 

означають, що конкретні змінні мають більшу важливість при прийнятті 

рішення. 

𝑤1 = 5, оскільки великі хвилі виникають не часто, 

𝑤2 = 2, оскільки ми уже звикли до натовпу, 

𝑤3 = 4, оскільки ви боїтесь акул. 

Врешті-решт припустимо, що порогове значення 3, що означає значення 

зміщення – 3. З входами ми можемо почати вставляти значення у формулу, 

щоб отримати бажаний результат: 



 �̂� = (1 ∗ 5) + (0 ∗ 2) + (1 ∗ 4) − 3 = 6 

Якщо ми використовуємо функцію активації, ми можемо визначити, що 

вхідний результат цього вузла буде 1, так як 6 більше 0. В такому випадку ви 

будете займатись серфінгом, але якщо ми відрегулюємо ваги або поріг, то ми 

зможемо досягти різних результатів від моделі. Коли ми спостерігаємо за 

одним рішенням, як у вище наведеному прикладі, ми бачимо, як нейронна 

мережа може приймати дедалі складніші рішення залежно від результатів 

попередніх шарів. 

У наведеному вище прикладі ми використовували персептрони, щоб 

проілюструвати деяку математику, але нейронні мережі використовують 

сигмовидні нейрони, які дають нам значення від 0 до 1. Оскільки нейронні 

мережі поводять себе так само, як дерева рішень, каскадуючи дані від одного 

вузла в інший, значення x від 0 до 1 буде зменшувати вплив будь-якої зміни 

однієї змінної на вихідні дані будь-якого іншого вузла, а згодом і на вихідні 

дані нейронної мережі. 

Розглядаючи більш практичні випадки використання нейронних мереж, як 

розпізнавання зображень або їх класифікація, ми використовуватимемо 

контрольоване навчання або позначені набори даних для навчання 

алгоритму. Під час навчання моделі нам потрібно буде оцінити її точність за 

допомогою функції втрат. Це також має більш поширену назву 

середньоквадратична помилка.  

𝑀𝑆𝐸 =  
1

2𝑚
∑(�̂� − 𝑦)2

𝑚

𝑖=1

 ,                                       (2.3) 

де i – індекс вибірки, �̂� – очікуваний результат, y – фактичне значення, m – 

кількість екземплярів. 

Зрештою, наша мета полягає у тому, щоб мінімізувати функцію 

витрат(середньоквадратичне відхилення) для того, щоб забезпечити 

правильність для будь-якого спостереження. Коли модель коригує свої вагові 

коефіцієнти та зміщення, вона застосовує функцію вартості та навчання з 

підкріпленням, щоб мати змогу досягти точки зближення або ж інакшими 

словами - локального мінімуму. Процес, у якому цей алгоритм коригує свої 

вагові коефіцієнти здійснюється шляхом градієнтного спуску, що дає змогу 

моделі визначати напрям руху для зменшення помилки(або мінімізації 

функції втрат). З кожним наступним навчальним прикладом параметри 

моделі коригуються, щоб поступово наближатись до мінімуму. 

Більшість глибоких нейронних мереж мають прямий зв’язок, тобто вони 

протікають лише у одному напрямку, від входу до виходу. 

Однак ви можете навчити свою модель шляхом зворотнього ходу, тобто 

рухатись в протилежному напрямку від виходу до входу. Зворотній напрямок 



дозволяє розраховувати помилку, яка пов’язана з кожним іншим нейроном, 

що дає нам змогу належним чином налаштовувати та підганяти параметри 

моделі. Нейронні мережі можна розподілити на багато різних типів, які 

використовуються для абсолютно різних цілей. Розглянемо найбільш 

поширені з них. 

  



3. Типи нейронних мереж 
 

Нейронні мережі можна розподілити на різні типи, які використовуються для 

різних цілей. Хоча це не вичерпний список типів, наведені нижче будуть 

репрезентувати найпоширеніші типи нейронних мереж, з якими можна 

зустрітися для поширених випадків їх використання. 

Персептрон — найстаріша нейронна мережа, створена Френком Розенблатом 

у 1958 році. Вона складається з одного нейрону і є найбільш простою 

формою нейронної мережі: 
 

 
Рисунок 2 Персептрон 

 

Нейронні мережі прямого зв’язку або багатошарові персептрони(MLP-

Multilayer perceptron). Cкладаються з шару входу, прихованих шарів та шару 

виходу. Хоч ці нейронні мережі зазвичай називають MLP, важливо 

зазначити, що вони насправді складаються з сигмовидних нейронів, а не з 

персептронів, бо, як ми знаємо, більшість проблем реального світу є 

нелінійними. Дані зазвичай передаються до цих моделей для їх навчання, і 

вони є фундаментом для комп’ютерного зору, обробки людської мови та 

інших нейронних мереж. 

Згорткові нейронні мережі або CNN(Convolutional Neural Network) подібні до 

мереж з прямим зв’язком, але вони зазвичай використовуються для 

розпізнавання зображень, візерунків та комп’ютерного зору. Такі мережі 

використовують принцип лінійної алгебри, в особливості множення матриці, 

для визначення шаблонів у зображенні. 

Згорткова нейронна мережа (CNN): у загальних рисах CNN добре працюють 

з даними, які мають просторовий зв'язок. Тому CNN є базовим методом для 



будь-якого типу задач прогнозування, які включають дані з зображення як 

дані входу. 

Перевагою використання саме CNN є їхня здатність розвивати власне 

представлення двовимірного зображення. Це дає змогу моделі вивчати 

масштаб та різні положення у варіантних структурах даних, що важливо коли 

робота стосується зображень. 

  



3.1. Багатошаровий персептрон 

Багатошаровий персептрон - це нейронна мережа, де відображення між 

входами та виходом є нелінійним[1]. 

Багатошаровий персептрон має вхідний і вихідний шари, а також один або 

кілька прихованих шарів з безліччю нейронів, поєднаних разом. І хоча в 

персептроні нейрон повинен мати функцію активації, яка встановлює поріг, 

як ReLU або сигмовидна, нейрони в багатошаровому персептроні можуть 

використовувати будь-яку довільну функцію активації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатошаровий персептрон підпадає під категорію алгоритмів прямого 

зв’язку, оскільки вхідні дані об’єднуються з початковими ваговими 

коефіцієнтами у зваженій сумі та піддаються функції активації, як і в 

персептроні. Але відмінність полягає в тому, що кожна лінійна комбінація 

поширюється на наступний шар. 

Кожен шар подає наступний результат своїх обчислень, своє внутрішнє 

представлення даних. Це проходить весь шлях від прихованих шарів до 

вихідного шару. 
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Рисунок 3 Багатошаровий персептрон 



Якби алгоритм обчислював лише зважені суми в кожному нейроні, 

поширював результати на вихідний шар і зупинявся на цьому, він не міг би 

дізнатися вагові коефіцієнти, які мінімізують функцію вартості. Якби 

алгоритм обчислював лише одну ітерацію, фактичного навчання не було б. 

Ось тут і вступає в гру зворотнє поширення. 

Зворотне поширення – це механізм навчання, який дозволяє багатошаровому 

персептрону ітеративно регулювати ваги в мережі з метою мінімізації 

функції вартості. 

Існує одна жорстка вимога, щоб зворотне поширення працювало належним 

чином. Функція, яка поєднує вхідні дані та ваги в нейроні, наприклад, 

зважену суму, і порогову функцію, наприклад ReLU, повинна бути 

диференційованою. Ці функції повинні мати обмежену похідну, оскільки 

градієнтний спуск, як правило, є функцією оптимізації, яка використовується 

в багатошаровому перцептроні. 
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Рисунок 4 Пряме і зворотнє поширення 



На кожній ітерації після того, як зважені суми передаються через усі шари, 

градієнт середньоквадратичної помилки обчислюється для всіх вхідних і 

вихідних пар. Потім, щоб поширити його назад, ваги першого прихованого 

шару оновлюються значенням градієнта. Ось як ваги поширюються назад до 

початкової точки нейронної мережі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей процес продовжується до тих пір, поки градієнт для кожної пари 

введення-виведення не збіжиться, що означає, що нещодавно обчислений 

градієнт не змінився більше, ніж заданий поріг збіжності, порівняно з 

попередньою ітерацією. 
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Рисунок 5 Обчислення градієнта 



3.2. Згорткова нейронна мережа 

Згорткова нейронна мережа (ConvNet/CNN) — це алгоритм глибокого 

навчання, що має змогу приймати зображення на вхід та назначати рівень 

важливості(засвоювані вагові коефіцієнти та упередження) різним 

ознакам/об’єктам в зображенні та мати можливість відрізняти один від 

іншого[2]. Попередня обробка, необхідна для CNN, набагато нижча якщо 

порівнювати з іншими алгоритмами для класифікації. Хоча для примітивних 

методів фільтри розробляються вручну, та при достатній підготовці, то CNN 

мають змогу та можливості вивчати ці фільтри/ознаки. 

Архітектура CNN є аналогічною до структури зв’язку нейронів як у 

людському мозку та була натхненна з організації зорової кори[3]. На 

подразники окремі нейрони реагують лише в дуже обмеженій області поля 

зору, відомому як рецептивне поле. Набори таких полів перекриваються аби 

мати змогу охопити візуальну область повністю. 

Зображення - це не що інакше, як значення пікселів в матриці, хіба не так? То 

чому б просто не перетворити зображення в одновимірний масив(наприклад, 

матрицю зображення 4x4 у вектор 16x1) і передати його до багаторівневого 

персептрону з метою класифікації? Все би так, та не зовсім. 

У надзвичайно простих випадках, таких як двійкові зображення, дійсно, 

метод має змогу показати досить хорошу середню оцінку точності під час 

класифікації, але коли справа дійде до складніших зображень з залежністю 

від пікселів, то він не матиме точності на практиці. 

CNN фіксувати часові та просторові залежності досить добре в зображенні 

саме за рахунок застосування відповідних фільтрів. Архітектура краще буде 

відповідати набору даних зображення саме завдяки зменшенню кількості 

задіяних параметрів та можливості використання ваг повторно. Інакшими 

словами, мережу є можливість навчити значно краще розуміти витонченість 

різних зображень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На малюнку ми бачимо зображення RGB, що розділене трьома колірними 

площинами — синім, зеленим та червоним. Є ряд інших колірних просторів, 

у яких існують зображення — відтінки сірого, RGB, HSV, CMYK тощо. 

Можна легко уявити, наскільки важкими та інтенсивними будуть 

обчислення, якщо зображення будуть великих розмірів, наприклад, 8K 

(7680×4320). Зменшити зображення до форми, яку легше обробляти, без 

втрати ознак та особливостей, які є критичними для хорошого прогнозування 

– саме в цьому полягає роль CNN. Це є дуже важливим, якщо ми хочемо 

отримати архітектуру, яка добре вивчає ознаки й особливості та ще й 

масштабується до великих наборів вхідних даних. 
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Рисунок 6 Зображення RGB, розділене трьома колірними площинами 



3.2.1. Згортковий шар 

 

                                
 

 

 

 

 

Розміри зображення = 5 (висота) x 5 (ширина) x 1 (кількість каналів, 

наприклад, RGB) 

У наведеному вище прикладі зелена площина нагадує наше вхідне 

зображення 5x5x1, D. Елемент 3 х 3, який виконує операцію згортки в першій 

частині згорткового шару, називається фільтром або ядром, F, він 

представлений жовтим кольором. Ми вибрали F як матрицю 3x3x1. 

Ядро буде зміщуватись 9 разів, оскільки stride = 1 (без перестрибування), 

кожного разу, як виконується множення між матрицею F на частину 

зображення D, над якою наведено ядро.  
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Рисунок 7 Процес згортки 
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Рисунок 8 Згортковий прохід по зображенню 



Ядро переходить вправо з певним значенням кроку, допоки не проаналізує 

всю ширину зображення. Рухаючись далі, він переміщується вниз на початок 

(ліворуч) зображення і потім з тим же значенням кроку повторює той самий 

процес, допоки пройде все зображення повністю. 

У нашому випадку зображення із декількома каналами (наприклад, RGB), 

ядро має ту ж глибину, що й у вхідного зображення, тобто 3. Множення 

матриці виконується між стеком Fn і Dn ([F1, D1]; [F2, D2]; [F3, D3]), і всі 

результати підсумовуються зі зміщенням, щоби отримати стиснутий вихід 

згорнутої ознаки цього каналу на одиницю глибини. 

 

 
Рисунок 9 Згортка 

 

Мета операції згортки є знаходження з вхідного зображення високорівневих 

ознак. CNN далеко не завжди складаються з одного згорткового шару, їх 

може бути більше. Для прикладу, перший згортковий шар може відповідати 

за захоплення низькорівневих ознак, таких як краї, колір, орієнтація тощо. 

Завдяки наступним шарам архітектура також адаптується до функцій 

високорівневих, надаючи нам мережу, яка має цілковите розуміння 

зображень, як і ми. 

Є два типи результатів операції — один, у якому розмірність вхідного 

елемент буде зменшуватись порівняно з згорнутим, а в іншому розмірність 

може збільшуватися, або залишатися незмінною. Це виконується за рахунок 



застосування застосування так званого valid padding в першому випадку або у 

другому випадку same padding. 

Якщо ми спочатку збільшимо зображення 5х5х1 за рахунок додаткових 

нульових пікселів по краях, то воно стане 6x6x1, а потім застосуємо до нього 

фільтр 3x3x1, ми побачимо, що згорнута матриця виявиться розміром 5x5x1. 

Саме тому це називається — same padding, бо розмір зображення не змінився.  

В іншому випадку, якщо ми виконаємо таку ж саме операцію без додавання 

нульових пікселів по краях, то нам буде представлена матриця, яка буде мати 

розміри самого ядра (3x3x1) — valid padding. 

  



3.2.2. Агрегувальний шар 

 
Рисунок 10 Агрегування ядром 3×3 по згортковій ознаці 5×5 

 

Схоже до шару згортки, шар агрегування відповідає за зменшення розміру 

згорнутого елемента у просторі. Це зменшить затребувану обчислювальну 

потужність для обробки даних завдяки зменшенню розмірності. Також він є 

корисним для виділення домінантних характеристик, які є обертальними та 

позиційними інваріантами, саме тому підтримує процес ефективного 

навчання моделі. 

Існує два типи: максимізаційне та усереднювальне агрегування. 

Максимізаційне агрегування повертає максимальне значення з кожної 

частини зображення, охопленої ядром. В свою ж чергу, усереднювальне 

агрегування повертає середнє значення всіх значень з частини зображення, 

охопленої ядром. 

Максимазаційне агрегування також виконує роль шумозаглушувача. Воно 

прибирає шумні активації, що є корисним, а також виконує видалення шумів 

паралельно із зменшенням розмірності. Усереднювальне агрегування, в свою 

чергу, просто виконує зменшення розмірності як засіб заглушення шуму. 

Отже, ми можемо сказати, що максимізаційне агрегування працює набагато 

краще, ніж усереднювальне агрегування. 



 
Рисунок 11 Агрегування 

 

Згортковий шар і шар агрегування разом утворюють i-й шар згорткової 

нейронної мережі. Залежно від складності зображення кількість таких шарів 

може збільшуватись для ще глибшого видобування низькорівневих ознак, але 

ціною збільшення обчислювальних потужностей. 

Після проходу вищезазначеного процесу, ми успішно навчили модель 

розуміти високорівневі та низькорівневі ознаки. Продовжуючи, ми 

збираємося зрівняти кінцевий результат і передати його до класичної 

нейронної мережі з ціллю класифікації. 
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3.2.3. Повноз’єднаний шар 

  

 
 

Рисунок 12 Архітектура згорткової нейронної мережі 

 

Додавання повноз’єднаного шару є найлегшим способом вивчення 

нелінійних комбінацій високорівневих функцій, які ми отримуємо як 

результат після згорткових шарів. Повноз’єднаний шар вивчає нелінійну 

функцію в цьому випадку. 

Коли ж ми вже перетворили наше вхідне зображення у підходящу форму для 

багаторівневого персептрона, ми сформуємо зображення у вектор-стовпець. 

Отриманій вихідні дані передадуться  в нейронну мережу з прямим зв’язком і 

зворотне поширення застосується до кожної ітерації навчання. Впродовж 

декількох епох модель буде здатна розрізнювати високорівневі й деякі 

низькорівневі ознаки зображень і класифікувати їх за допомогою техніки 

лінійної класифікації. 

 

  



4. Реалізація  

4.1. Опис реалізації 

В даній роботі було реалізовано дві нейронні мережі:  багатошаровий 

персептрон та згорткова нейронна мережа. Крім того, було порівняно їх 

ефективність для класифікації зображень, використовуючи тестові приклади. 

Перейдемо до детального огляду реалізації. 

Першочергово імпортуємо бібліотеки. Було імпортовано та в подальшому 

використано наступні найбіль бібліотеки: os, torch, glob, torchvision, pathlib. В 

реалізації нейронних мереж для розпізнавання зображень використано 

фреймворк для машинного навчання PyTorch. 

В процесі навчання нейронної мережі, для передачі зображення на вхід до 

нейронної мережі потрібно здійснити попередню обробку. Для цього 

ініціалізуємо transformer, який застосовується до кожного зображення. 

Він складається з декількох частин. Перша змінює  розмір зображень до 150 

× 150 пікселів. Друга конвертує отримане зображення у тензор. Після 

нормалізації, в кінцевому результаті, ми отримуємо тензор, нормалізований 

на проміжку [-1; 1]. 

Дані мережі класифікують зображення на 6 типів: будівлі, ліс, льодовик, 

гори, моря, вулиці. 

Тепер розглянемо реалізацію моделі багатошарового персептрону. Він 

складається з 3 шарів: один вхідний, один прихований, один вихідний. Всі 

три шари є лінійними, повноз’єднаними. Вхідний шар приймає на вхід 67 500 

об’єктів, на виході отримуємо 512, відповідно прихований шар на вході 

отримує 512 об’єктів та 512 ми маємо на вихід, вихідний отримує 512, а 

отримуємо 6, що відповідає кількості класів.  

Тепер розглянемо реалізацію моделі згорткової нейронної мережі. Вона 

складається з 5 шарів: 3 згорткових шари, 1 агрегаційний, 1 повноз’єднаний. 

Після першого згорткового шару формується 12 ознак. Вони передаються до 

агрегаційного шару, після якого розмірність зображення стає 75×75. Після 

другого згорткового шару  кількість ознак збільшується до 20, після третього 

– до 32. В повноз’єднаному шарі на вхід подається вектор-стовпчик 180 000× 

1, а на виході отримуємо 6 ознак, що відповідає кількості класів. 

Далі визначаємо оптимізатор, будемо використовувати Adam, а також 

функцію втрат, яка ініціалізується за допомогою CrossEntropyLoss, або 

перехресна ентропія. Мережу було треновано протягом 10 епох. Код 

представлено у додатках. 

 

 



 

4.2. Результати 
Для тренування і тестування використовувався наступний набір даних: 

https://www.kaggle.com/puneet6060/intel-image-classification. 

Впродовж тренування і тестування багатошарового персептрону було 

отримано наступні результати: 

 

 
Рисунок 13 Результати тестування багатошарового персептрону 

 

Впродовж тренування і тестування згорткової нейронної мережі було 

отримано наступні результати: 

 

 

Рисунок 14 Результати тестування згорткової нейронної мережі 

 

 

 

  



5. Висновки 
Багатошаровий персептрон використовує один персептрон для кожного 

входу (наприклад, піксель у зображенні), і кількість ваг швидко стає 

некерованою для великих зображень. Підтвердженням цього є той факт, що 

готова тренована модель займала об’єм пам’яті 140 МБ. Для порівняння 

модель згорткової нейронної мережі – 4,5 МБ. Він містить занадто багато 

параметрів, оскільки він повноз’єднаний. Кожен вузол з’єднаний з кожним 

іншим вузлом наступного та попереднього шарів, утворюючи дуже щільну 

мережу, що призводить до надмірності та неефективності. Як наслідок, під 

час тренування виникають труднощі, що призводять до втрати здатності до 

узагальнення. 

Інша поширена проблема полягає в тому, що багатошаровий персептрон по-

різному реагуює на вхід (зображення) та його зміщену версію — вони не є 

інваріантними для трансляції. Наприклад, якщо зображення кота з’являється 

у верхньому лівому куті зображення на одному зображенні та в нижньому 

правому куті іншого зображення, багатошаровий персептрон спробує 

виправити себе і припустити, що кіт завжди з’являтиметься в цій частині 

зображення. 

Отже, багатошаровий персептрон — не найкраща ідея для обробки 

зображень. Однією з головних проблем є те, що просторова інформація 

втрачається, коли зображення вирівнюється (матриця до вектора) у 

багатошаровому персептроні. 

Таким чином, нам потрібен спосіб використовувати просторову кореляцію 

функцій зображення (пікселів) таким чином, щоб ми могли бачити кота на 

нашому зображенні, де б він не з’явився. Хорошим рішенням для цього є 

згорткова нейронна мережа. 

Ваги менші та спільні — менш марнотратні, легші для тренування, ніж в 

багатошаровому персептроні, і більш ефективні. Вони також можуть йти 

глибше. Шари пов’язані не повністю, а рідко. Він приймає матриці, а також 

вектори як вхідні дані. Шари розріджено або частково пов’язані, а не 

повнопов’язані. Кожен вузол не з'єднується з кожним іншим вузлом. 

Згорткова нейронна мережа використовує той факт, що сусідні пікселі більш 

тісно пов’язані, ніж віддалені. 

Ми аналізуємо вплив сусідніх пікселів, використовуючи щось, що 

називається фільтром /ядром, і переміщуємо його по зображенню зверху 

ліворуч у нижній правий кут. Для кожної точки на зображенні значення 

обчислюється на основі фільтра за допомогою операції згортки. 

Фільтр може бути пов’язаний з чим завгодно, для зображень людей один 

фільтр може бути пов’язаний із баченням носів, а наш фільтр для носа дасть 



нам вказівку на те, наскільки сильно здається ніс на нашому зображенні, 

скільки разів і в чому місця їх виникнення. Це зменшує кількість вагових 

показників, які нейронна мережа повинна засвоїти, порівняно з 

багатошаровим персептроном, а також означає, що коли розташування цих 

функцій змінюється, це не викидає нейронну мережу. 

Панорамування фільтрів (можна встановити крок і розмір фільтра) в 

згортковій нейронній мережі, по суті, дозволяє ділитися параметрами, 

розподіляти вагу, щоб фільтр шукав певний шаблон. Це дуже корисно для 

виявлення об’єктів. Візерунки можна виявити в кількох частинах 

зображення. 

Нейронна мережа (в багатошаровому персептроні) буде вивчати різні 

інтерпретації чогось, можливо, однакового. Але в згортковій нейронній 

мережі кількість ваг залежить від розміру ядра, а не розміру введення, який 

дійсно важливий для зображень. Таким чином, шляхом примусового 

використання спільних ваг між просторовими вимірами, що різко зменшує 

кількість параметрів, ядро згортки діє як структура навчання. 

Ось як згорткові шари зменшують використання пам’яті та швидше 

обчислюють. 
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