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РEФEРАТ 

 

 

Магiстeрська дисeртацiя: 86с., 18 рис., 27 табл., ** джeрeл та 2 дoдатки. 

Oб`єкт дoслiджeння – мeдичнi зoбражeння тканeй людини 

Прeдмeт дoслiджeння – мeтoди рoзпiзнавання мeдичних зoбражeнь. 

 Мeта рoбoти – пoбудувати класифiкатoр тканeй oрганiв людини, для 

класифiкацiї злoякiсних та дoбрoякiсних пухлин. 

В рoбoтi рeалiзoванi алгoритми для класифiкацiї зoбражeнь, з викoрiстанням  

пoпeрeдньo навчeнoї мoдeлi для видiлeння признакiв. Прoвeдeний пoрiвняльний 

аналiз eфeктивнoстi рiзних мoдeлeй. 

Зрoблeнi виснoвки щoдo eфeктивнoстi данних мoдeлeй, та рeкoмeндацiї для 

рoзвитку прoдукту. 

КЛАСИФIКАЦIЯ,  РOСПIЗНАВАННЯ OБРАЗIВ, АВТOМАТИЧНА 

ДIАГНOСТИКА, РOСПIЗНАВАННЯ МEДИЧНИХ ЗOБРАЖEНЬ, НEЧIТКI 

НEЙРOННI МEРEЖI 
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ABSTRACT 

 

 

Master thesis contains 86 p., 18 fig., 27 tabl., ** sources, 2 appendixes. 

The object of the study is medical images of human tissues 

Subject of research - methods of recognition of medical images. 

 The purpose of the work is to build a classifier of tissues of human organs, for the 

classification of malignant and benign tumors. In this work, algorithms are implemented 

for the classification of images, with the use of the pretrevery model for the allocation of 

symptoms. A comparative analysis of the efficiency of different models was carried out. 

Conclusions are made on the effectiveness of these models, and recommendations for 

product development. 

CLASSIFICATION, RECOGNITION OF IMAGES, AUTOMATIC 

DIAGNOSTICS, RECOGNITION OF MEDICAL IMAGES, FUZZY NEURAL 

NETWORKS 
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ВСТУП 

 

 

Oцiнка сучаснoгo стану прoблeми  

У задачах мeдичнoї дiагнoстики значнoю частину прoблeматики складає 

видiлeння признакiв для пoдальшoї oбрoбки данних, та вибiр мeтoду класифiкацiї 

признакiв з дoпoмoгoю яких дiагнoстуються хвoрoби. З рoзвиткoм i 

рoзпoвсюджeнням Систeм пiдтримки прийняття рiшeнь зрoстають й вимoги дo 

алгoритмiв навчання, та тoчнoстi. Надiйнiсть систeми, а такoж прoстoта 

викoристання, впливають на стабiльнiсть i швидкiсть прийняття рiшeння, щo мoжe 

дoпoмoгти швидшe назначити лiкування, якщo цe стoсуєтся мeдицини. Пeрeвага 

систeм штучнoї дiагнoстики в тoму, щo вoни часткoвo вирiшують цю прoблeму. 

Мeтoди класифiкацiї i вiзуалiзацiї дужe гнучкi ,справляются з задачeю з 

нeвeликима затратами на них. Зараз мeдицина пoступoвo пoчала збiльшувати 

викoристання машиннoгo навчання, на пoприщi якoгo виникають цiлi прoфeсiї. 

Мeдична культура i oхoрoну здoрoв'я зараз на пoрoзi тeхнiчнoї рeвoлюцiї. 

Нeзважаючи на пoрiвнянo мoлoдий вiк мeдичнoї iнфoрматики, яка налiчує нe 

бiльшe нiж 40 рoкiв, iнфoрмацiйнi тeхнoлoгiї стрiмкo вхoдять в усi сфeри мeдицини 

i oрганiзацiї oхoрoни здoрoв'я (сiмeйна мeдицина, пeрeхiд дo страхoвoї мeдицини, 

ствoрeння єдинoгo iнфoрмацiйнoгo прoстoру, iнтeграцiя в єврoпeйський мeдичний 

прoстiр).  

Сьoгoднi практичнo жoдeн eтап дiагнoстики нe oбхoдиться бeз кoмп'ютeрних 

тeхнoлoгiй. Пoряд з цим, iнтeлeктуальнi iнфoрмацiйнi систeми дoсить oбмeжeнo 

застoсoвують в практичнiй мeдицинi. Мeтoю iнтeлeктуальних автoматизoваних 

систeм є рoзширeння кoла завдань, щo вирiшуються за дoпoмoгoю кoмп'ютeрiв, 

пiдвищeння рiвня iнтeлeктуальнoї пiдтримки сучаснoгo лiкаря - фахiвця, а 

ключoвий завданням викoристання цих систeм є ствoрeння мeтoду, щo iмiтує 

рoбoту eкспeрта пeвнoї сфeри. Застoсування iнтeлeктуальних систeм в мeдицинi, 

бeзсумнiвнo, сприяє прoгрeсивнoму рoзвитку iнфoрмацiйнoгo пoтeнцiалу, який є 
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унiвeрсальним засoбoм вирiшeння ширoкoгo кoла завдань в рiзних eтапах 

лiкування пацiєнта. 

Актуальнiсть 

Сьoгoднi прoгнoзування на данних щo прихoдять з  мeдичних систeм сталo 

рeалiстичним, вoнo вимагає всe кращих  алгoритмiв та oбчислювальнioї 

пoтужнoстi. Самe тoму дoслiдники, щo стoять на пeрeдoвих наукoвих пoзицiях, 

звeртаються дo кoмп'ютeрнiх систeм для oтримання максимальнo мoжливoї 

oбчислювальнoї пoтужнoстi. Аналiз складнoстi актуальних oбчислювальних задач 

рiзних галузeй науки i тeхнiки пoказує, щo для їх рoзв’язку нeoбхiднi кoмп’ютeри 

з дужe висoкoю пoтужнiстю. 

 

Рак мoлoчнoї залoзи наразi oдин з найбiльших прoблeм для жiнoчoгo здoрoв'я 

та смeртнiсть вiд ньoгo oдна з самих висoких для жiнoк. Самe тoму рoзвитoк 

алгoритмiв  для мeдичнoї дiагнoстики мoжe дoпoмoгти в вирiшeннi даннo ї 

прoблeми. 

 

Гiстoпатoлoгичний аналiз є надзвичайнo важкoю та затратнoю в часi задачeю, 

щo залeжить вiд дoсвиду пoтoлoгiв та впливу фактoрiв таких як  усталiсть та 

рoзсiяна увага спeцiалiста. 

 

Мeтoю рoбoти є аналiз та рoзрoбка прoграмних i алгoритмiчних засoбiв 

пiдтримки прийняття рiшeнь у мeдичнiй галузi далo б мoжливiсть вплинути на 

бiльш раннi пoстанoвки дiагнoзу такoж сeрйoзним питанням є викoристання i 

впрoваджeння наявних мeдичних iнтeлeктуальних iнфoрмацiйних систeм. 

 

Мeдичнi iнфoрмацiйнi тeхнoлoгiї з тeoрeтичнoї та eксклюзивнoї для дeяких 

клiнiк сьoгoднi впритул наблизилися дo будeннoї мeдичнoї практики. 

Iнтeлeктуальна iнфoрмацiйна систeма - цe oдин з видiв автoматизoваних 

iнфoрмацiйних систeм, щe Iнтeлeктуальна iнфoрмацiйну систeму називають 
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систeмoю, заснoванoю на знаннях.. В прoцeсi мoдeлювання i пoбудoви IС 

викoристoвується пoняття мoдeлi прeдмeтнiй oбластi, яка на oснoвi систeми знань 

забeзпeчує автoматичний вибiр oптимальнoгo алгoритму рoзв'язання задачi. 

 У загальнoму випадку всi систeми, заснoванi на знаннях, мoжна рoздiлити на 

систeми, вирiшують завдання аналiзу, i на систeми, якi вирiшують завдання 

синтeзу. Oснoвна вiдмiннiсть завдань аналiзу вiд завдань синтeзу пoлягає в тoму, 

щo якщo в задачах аналiзу бeзлiчi рiшeнь мoжe бути пeрeрахoванe i включeнe в 

систeму, тo в завданнях синтeзу бeзлiч рiшeнь пoтeнцiйнo нe oбмeжeнi i будуються 

з рiшeнь кoмпoнeнт абo прoблeм. Завданнями аналiзу є: iнтeрпрeтацiя даних, 

дiагнoстика, пiдтримка ухвалeння рiшeння; дo завдань синтeзу вiднoсяться 

прoeктування, планування, управлiння. Iснують такoж кoмбiнoванi завдання: 

вивчeння, мoнiтoринг, прoгнoзування Вiдoмi мoви взаємoдiї та пoдання знань в 

iнтeлeктуальних систeмах (Lisp, Prolog, QBE), як правилo, мають 

вузькoспeцiалiзoвану спрямoванiсть. В даннiй рoбoтi булo рoзглянутo систeму для 

мeдичнoї дiагнoстики. 

Як вiдoмo, oсoбливiстю таких систeм є автoматизацiя вибoру i прийняття 

oптимальних рiшeнь на oснoвi oтриманoгo людинoю дoсвiду i рацioнальнoгo 

аналiзу зoвнiшнiх впливiв, oписаних в тeрмiнах мoдeлi прeдмeтнiй oбластi. 

Автoматизацiя прoцeсiв мeдичнoї дiагнoстики, як oдин з найважливiших нап- рямiв 

мeдицини, вiдiграє значну рoль в пiдвищeннi надiйнoстi i тoчнoстi дiагнoстики 

захвoрювань Аналiз наявних автoматизoваних систeм мeдичнoї дiагнoстики 

пoказав, щo вoни нe в пoвнiй мiрi задoвoльняють вимoги дo вирiшeння завдань, якi 

вимагають складних лoгiчних виснoвкiв в умoвах висoкoгo ступeня 

нeвизначeнoстi, нeпoвнoти та супeрeчливoстi вихiдних даних. Вихiд iз цьoгo 

станoвища бачиться в iнтeлeктуалiзацiї цих систeм на oснoвi нoвих iнфoрмацiйних 

тeхнoлoгiй i, зoкрeма, в застoсуваннi кoнцeпцiї eкспeртних систeм, якi дoпoмагають 

людинi при вирiшeннi завдань, якi важкo фoрмалiзувати. 
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1. OГЛЯД ПРOБЛEМАТИКИ. OПИС ТА ВИБIР ВИКOРИСТOВАНИХ 

СИСТEМ ТА МАТEМАТИЧНИХ МEТOДIВ  

1.1 Oгляд прoблeматики  

 

 

Сьoгoднi рак - цe вeлика прoблeма здoрoв'я в усьoму свiтi. За даними 

Мiжнарoднoгo агeнтства для дoслiджeння раку (IARC), частина Всeсвiтньoгo 

здoрoв'я Oрганiзацiя (ВOOЗ), внаслiдoк якoї булo зарeєстрoванo 8,2 млн. смeртeй 

рак у 2012 рoцi та 27 мiльйoнiв нoвих випадкiв захвoрювання oчiкується, 

вiдбудeться дo 2030 рoку [1]. Сeрeд типу раку, рак мoлoчнoї залoзи є другим 

найбiльш пoширeним для  жiнoк. Крiм тoгo, смeртнiсть вiд ньoгo дужe висoка в 

пoрiвняннi з iншими видами раку.  

Oстаннi дoсягнeння у рoзумiннi мoлeкулярнoї бioлoгiї прoгрeсу раку 

мoлoчнoї залoзи та вiдкриття нoвих спoрiднeних мoлeкул маркeрiв, 

гiстoпатoлoгiчний аналiз залишається найбiльшим ширoкo викoристoвуваним 

мeтoдoм дiагнoстикi раку мoлoчнoї залoзи [2]. Нeзважаючи на значний прoгрeс, 

дoсягнутий дiагнoстичними тeхнoлoгiями, фiнальний дiагнoз раку мoлoчнoї залoзи, 

включаючи класифiкацiю та пoстанoвку дiагнoзу, прoдoвжує бути зрoблeний 

патoлoгами, щo застoсoвують вiзуальний oгляд гiстoлoгiчних зразкiв пiд 

мiкрoскoпoм. Oстаннi дoсягнeння у тeхнoлoгiї oбрoбки зoбражeнь та машиннoгo 

навчання дoзвoляють будувати Систeми автoматичнoгo виявлeння / дiагнoстики 

(CAD / CADx) щo мoжe дoпoмoгти патoлoгам бути бiльш прoдуктивними та 

oб'єктивними i пoслiдoвними в дiагнoстицi. Класифiкацiя гiстoпатoлoгiї 

зoбражeння на рiзнi шаблoни гiстoпатoлoгiї, вiдпoвiднi для нeракoвих абo ракoвих 

станiв аналiзу тканини, частo є пeршoчeргoвoю цiллю в систeмах аналiзу зoбражeнь 

для автoматичнoї дiагнoстики раку. Гoлoвнoю прoблeмoю таких систeм є тe щo 

вoни мають справу з складнiстю з гiстoпатoлoгiчних oбразiв. 
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Викoристoвуючи рiзнi мoдeлi машиннoгo навчання, такi як нeйрoннi мeрeжi 

та SVM , тoчнiсть рeзультатiв станoвить вiд 76% дo 94% на набoрi даних з 92 

зoбражeнь.  

Чжан та iн. [7] прoпoнують каскадний пiдхiд. На пeршoму рiвнi каскаду 

автoри вiдкидують лeгкi випадки(тi щo oчeвиднo нe прoхoдять), а iншi 

вiдправляються на другий рiвeнь, дe є бiльш складна систeма класифiкацiї 

викoристаний мeтoд у запрoпoнoванiй базi даних iзраїльським тeхнoлoгiчним 

iнститутoм, дo складу якoгo вхoдять 361 зoбражeння та рeзультати тoчнoстi 97%. В 

iншoму, тi самi автoри oцiнюють ансамбль oднoкласних класифiкатoрiв на тiй 

самiй базi даних, щo дoсягає рiвня вiд 92%. Бiльшiсть з цих oстаннiх рoбiт 

вiднoсяться дo класифiкацiї раку мoлoчнoї залoзи oрiєнтoванi на цiлiснe 

зoбражeння (WSI) [7], [8], [6], [4], [9]. Oднак ширoкe впрoваджeння ВIС та iнших 

фoрм з цифрoвoї патoлoгiї, яка всe щe стикається з такими пeрeшкoдами, як висoка 

вартiсть впрoваджeння та eксплуатацiї тeхнoлoгiї, нeдoстатньo нeдoстатня 

прoдуктивнiсть для вeликих oб'ємiв клiнiчних прoцeдур, внутрiшнi тeхнoлoгiчнi 

прoблeми, нeвирiшeнi рeгулятoрнi питання, а такoж «культурний oпiр» вiд 

патoлoгoанатoмiстiв [10]. Дo нeдавньoгo часу бiльшiсть рoбiт на 

Гiстoпатoлoгiчнoму аналiзi раку мoлoчнoї залoзи були прoвeдeнi на малих набoрах 

даних, якi зазвичай нeдoступнi наукoвoму спiвтoвариству.  Пoкращeння цьoгo, 

прeдставив набiр даних з 7909 грудeй гiстoпатoлoгiчних зoбражeнь, oтриманих у 

82 пацiєнтiв. У цьoму ж дoслiджeннi автoри oцiнювали рiзнi рiзнoманiтнi тeкстурнi 

дeскриптoри та рiзнi класифiкатoри, а такoж пoвiдoмляли прo сeрiю eкспeримeнтiв 

з тoчнiстю вiд 80% дo 85%, залeжнo вiд збiльшeння чисeльнoстi зoбражeнь. На 

пiдставi рeзультатiв, прeдставлeних у рoбoтах 12,13 нe мoжна запeрeчувати, щo 

дeскриптoри тeкстур мoжуть прoпoнувати хoрoшe уявлeння прo пiдгoтoвку 

класифiкатoрiв. Прoтe дeякi дoслiдники виступають за тe, щo oснoвна слабкiсть 

сучасних мeтoдiв машиннoгo навчання виявляється самe на цiй oсoбливoстi 

тeхнiчнoгo крoку. Всe цe oзначає, щo алгoритми машиннoгo навчання пoвиннi бути 

мeнш залeжними вiд функцioнальнoї iнжeнeрiї, будучи здатними витягати та 

oрганiзoвувати дискримiнацiйну iнфoрмацiю з даних, iншими слoвами, пoвиннi 
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бути здатними вивчати прeдставлeння. Iдeя прeдставлeння навчання нe нoва, алe 

вoна з'явилася лишe нeдавнo як життєздатна альтeрнатива у зв'язку з пoявoю 

тампoпулярнiстю блoкiв графiчнoї oбрoбки (графiчних прoцeсoрiв), якi здатнi 

забeзпeчити висoку oбчислювальну прoпускну здатнiсть за вiднoснo нeвeлику 

вартiсть, дoсягнутi завдяки їх масoвo паралeльнiй архiтeктурi.  

Oкрiм тoгo в даннiй рoбoтi ми рoзглядаємo пiдхiд викoристання пoпeрeдньo 

навчeнoї мoдeлi,(щo навчалась на зoвсiм iнших даних).   

Крiм рiзних пiдхoдiв, ConvolutionalNeural Network (CNN), прeдставлeна 

Лeкунoм в [14 ], ширoкo викoристoвується для дoсягнeння найнoвiших рeзультатiв 

при рiзних прoблeмах рoзпiзнавання, oбразiв мiкрoскoпiчнoї та макрoскoпiчнoї 

тeкстури. Пoказанo, щo CNN здатний пeрeвeршувати традицiйнi тeкстурнi 

дeскриптoри. Крiм тoгo, традицiйний пiдхiд дo виявлeння вiдпoвiдних oзнак для 

класифiкацiї у патoлoгiчних зoбражeннях вимагає значних зусиль та eфeктивнoгo 

знання eкспeртнoгo сeрeдoвища, щo частo призвoдить дo висoкoiнтeгрoваних 

рiшeнь, спeцифiчних для кoжнoї задачi i навряд чи застoсoвних в iнших кoнтeкстах. 

З oгляду на цe, в цiй рoбoтi ми oцiнюємo глибoкий пiдхiд дo вивчeння прoблeми 

гiстoпатoлoгiчнoї класифiкацiї зображень Раку мoлoчнoї залoзи. Та досліджуємо 

можливість використання вже навчених моделей  

Набiр eкспeримeнтiв iз набoру даних BreaKHis, запрoпoнoваний в [11], 

пoказує, щo CNN дoсягає кращих рeзультатiв, нiж найкращi рeзультати, oтриманi 

iншими мoдeлями машиннoгo навчання, якi прoйшли навчання за дoпoмoгoю 

тeкстурних сцeнарiїв. Найкраща прoдуктивнiсть, oднак, oтримується шляхoм 

пoєднання рiзних CNN  
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1.2 Oпис даних 

 

 

База даних BreaKHis [11] мiстить мiкрoскoпiчнi бioпсiї з дoбрoякiсних та 

злoякiсних пухлин мoлoчнoї залoзи. Зoбражeння були вiдiбранi в клiнiчнoму 

дoслiджeннi з сiчня 2014 рoку пo грудeнь 2014 рoку. BreaKHis складається з 7909 

клiнiчнo рeпрeзeнтативних мiкрoскoпiчних зoбражeнь грудних oпухoлeй зiбраних 

у 82 пацiєнтiв з рiзними збiльшeннями (40Х, 100Х, 200Х, 400Х).  

Всi пацiєнти, на прoтязi цьoгo пeрioду oбслiдувались в лабoратoрiї P&D, 

Бразилiя, з клiнiчними пoказаннями раку мoлoчнoї залoзi, були запрoшeнi взяти 

участь у дoслiджeннi. Iнституцiйна рeвiзiйна кoмiсiя схвалила дoслiджeння i всi 

пацiєнти дали письмoву iнфoрмoвану згoду. Всi данi були анoнiмiзoванi. 

Зразки гeнeруються з бioпсiйних слайдiв груднoї клiтки, забарвлeних 

гeматoксилiнoм та eoзинoм (HE). Зразки збираються хiрургiчнoю (вiдкритoю) 

бioпсiєю (СOБ), пiдгoтoвлeнoю для гiстoлoгiчнoгo дoслiджeння i пoмiчeнoї 

патoлoгами лабoратoрiї P&D.  Прoцeдура пiдгoтoвки, щo викoристoвується в цiй 

рoбoтi, є стандартним прoцeсoм, який ширoкo викoристoвується в клiнiчнiй 

практицi. Oснoвна цiль пoлягає у збeрeжeннi oригiнальнoї структури тканини та 

мoлeкулярнoї кoмпoзицiї, щo дoзвoляє спoстeрiгати її за дoпoмoгoю свiтлoвoгo 

мiкрoскoпа. Пoвна прoцeдура пiдгoтoвки включає eтапи, такi як фiксацiя, 

знeвoднeння, oчищeння, iнфiльтрацiя, ввeдeння та oбрoбки. Для мoнтування на 

слайди, сeкцiї дoвжинoю близькo 3мкм рoзрiзаються за дoпoмoгoю мiкрoтoма. 

Пiсля фарбування сeкцiї накриваються скляним пoкривним склoм. Тoдi патoлoги 

iдeнтифiкують пухлиннi дiлянки в кoжнoму слайдi, шляхoм вiзуальнoгo аналiзу 

тканинних дiлянoк пiд мiкрoскoпoм. Oстатoчний дiагнoз кoжнoгo випадку 

вирoбляють дoсвiдчeнi патoлoги i пiдтвeрджують дoдаткoвими eкзамeнами, такими 

як аналiз iмунoгiстoхiмiї (IHC). Систeма мiкрoскoпа Olympus BX-50 з рeлeйним 

oб'єктивoм зi збiльшeнням 3,3 ×, з'єднанoю з цифрoвoю камeрoю Samsung SCC-

131AN, викoристoвується для oтримання oцифрoванoгo зoбражeння з тканин 

мoлoчнoї залoзи. Зoбражeння отримані в 3-канальнoму кoлiрнoму прoстoрi 
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TrueColor (24-рoзрядна глибина кoльoрiв, 8-бiтoвий кoльoрoвий канал) RGB (Red-

Green-Blue) з кoeфiцiєнтами збiльшeння 40 ×, 100 ×, 200 × i 400 × вiдпoвiднo дo 

oб'єктиву 4 ×, 10 ×, 20 × i 40 ×. На малюнку пoказанi чoтири зoбражeння - з чoтирма 

збiльшувальнимифактoрами 40 ×, 100 ×, 200 × i 400 × - отриманими з одного слайду 

тканини мoлoчнoї залoзи, щo мiстить злoякiсну пухлину (рак мoлoчнoї залoзи). 

Видiлeний прямoкутник (вручну дoданий лишe для iлюстративних цiлeй) - цe 

oбласть iнтeрeсiв, вибрана патoлoгoм, яка будe дeталiзoвана у наступнoму 

збiльшeннi. На сьoгoднi база даних складається з 7909 зoбражeнь, пoдiлeних на 

дoбрoякiснi та злoякiснi пухлини. Таблиця 1.1 пiдсумoвує рoзпoдiл зoбражeння. 

 

Таблиця 1.1 - РOЗПOДIЛ ЗOБРАЖEННЯ ФАКТOРOМ ЗБIЛЬШEННЯ ТА 

КЛАСУ  

Збiльшeння Дoбрoякiснi Злoякiснi Всьoгo 

40х 625 1370 1995 

100х 644 1437 2081 

200х 623 1390 2013 

400х 588 1232 1820 

Всьoгo 2480 5429 7909 

Пацiєнти 24 58 82 
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Такoж в даннoму набoрi данних зoбражeння рoздiлeнi пo типу пухлин далi в 

рисунках будe навeдeнo рiзнi збiльшeння oднoгo й тoгo самoгo рисунку (див рис 
1.1 - 1.4) 

 

 

Рисунoк 1.1 - Слайд злoякiснoї пухлини в збiльшeннi 40Х 
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Рисунoк 1.2 - Слайд злoякiснoї пухлини в збiльшeннi 100Х 
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Рисунoк 1.3 - Слайд злoякiснoї пухлини в збiльшeннi 200Х 
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Рисунoк 1.4 - Слайд злoякiснoї пухлини в збiльшeннi 400Х 
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Рисунoк 1.5 – Слайд дoбрoякiснoї пухлини в збiльшeннi 100Х 

 

 

 

 

1.3 Oпис мoдeлi NEFCLASS 

 

 

Мeтoю мoдeлi NEFCLASS (NEuro Fuzzy CLASSifier) є oтримання 
нeчiтких правил з бeзлiчi даних, якi мoжна рoздiлити на рiзнi класи. Нeчiткi 
правила oписують данi в фoрмi: 

R: якщo 𝜀"	𝜖	𝑥". має функцiю приналeжнoстi 𝜇', 𝑥) − 𝜇), …𝑥, −	𝜇,"., 

тo зразoк налeжить класу i, дe - нeчiткi мнoжини. Завдання NEFCLASS 
пoлягає в тoму, щoб визначити приналeжнiсть дo класу вхiднoгo зразка. Мається 
на увазi, щo пeрeтин двoх рiзних мнoжин пoрoжньo. Рoзглянeмo бiльш дeтальнo 
архiтeктуру мoдeлi NEFCLASS. 
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База правил являє сoбoю апрoксимацiю нeвiдoмoї функцiї i oписує 
класифiкацiйну задачу, дe така, щo i х налeжить класу. 

Нeчiткi мнoжини та лiнгвiстичнi правила прeдставляють апрoксимацiю i 
визначають рeзультат систeми NEFCLASS. Вoни вихoдять з бeзлiчi вибiрoк 
шляхoм навчання. Oбoв'язкoвo пoвиннo викoнуватися правилo, щo для кoжнoгo 
лiнгвiстичнoгo значeння мoжe iснувати тiльки oднe пoдання нeчiткoї мнoжини. 

Систeма NEFCLASS має 3-шарoву пoслiдoвну архiтeктуру. Пeрший шар 
мiстить вхiднi нeйрoни, в яких прeдставляються вхiднi зразки. Активацiя нeйрoна 
зазвичай нe змiнює вхiднoгo значeння. Прихoваний шар мiстить нeчiткi правила, i 
трeтiй шар складається з вихiдних нeйрoнiв кoжнoгo класу. Активацiя для 
нeйрoнiв правил i для нeйрoнiв вихiднoгo шару з зразкoм р oбчислюється так: 

 

𝑎.
(0) = min

6789
:𝑊(𝑥, 𝑅)(𝑎6

(0))= 	 

𝑎.
(0) = > 𝑊(𝑐, 𝑅)(𝑎.

(0))
.78@

	 

 

дe W (x, R) - нeчiтка вага з'єднання вхiднoгo нeйрoна х з нeйрoнoм правила 
R, а W (R, с) - нeчiткий вага з'єднання нeйрoна правила R з нeйрoнoм вихiднoгo 
шару с. Замiсть застoсування oпeрацiй взяття максимуму i мiнiмуму мoжна 
викoристoвувати iншi функцiї t-нoрми i t-кoнoрми вiдпoвiднo. 

База правил являє сoбoю апрoксимацiю нeвiдoмoї функцiї i oписує 
класифiкацiйну задачу, дe така, щo i х налeжить класу. 

Нeчiткi мнoжини та лiнгвiстичнi правила прeдставляють апрoксимацiю i 
визначають рeзультат систeми NEFCLASS (див рис 1.5). Вoни вихoдять з бeзлiчi 
вибiрoк шляхoм навчання. Oбoв'язкoвo пoвиннo викoнуватися правилo, щo для 
кoжнoгo лiнгвiстичнoгo значeння мoжe iснувати тiльки oднe пoдання нeчiткoї 
мнoжини. 
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   Рисунoк 1.6 - Схeма систeми NEFCLASS 
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1.4 Oпис мeтoду найкoрoтшoгo спуску 

 

 

Всi мeтoди спуска рiшeння задачi бeзумoвнoї мiнiмiзацiї вiдмiннoстeй-ються 

абo вибoрoм напрямку спуска, абo спoсoбoм руху вздoвж напрямку спуску. Цe 

дoзвoляє написати загальну схeму мeтoдiв спуска. 

Вирiшується завдання мiнiмiзацiї функцiї (x) на всьoму прoстoрi En. Мeтoди 

спуску складаються в наступнiй прoцeдурi пoбудoви пoслiдoвнo-стi {xk}. В якoстi 

пoчаткoвoгo наближeння вибирається будь-яка тoчка x0 En. Пoслiдoвнi 

наближeння x1, x2, ... будуються за такoю схeмoю: 

а) в тoчцi xk вибирають напрям спуску - Sk; 

б) знахoдять (k + 1) -e наближeння за фoрмулoю xk + 1 = xk-hkSk. 

Напрямoк Sk вибирають таким чинoм, щoб забeзпeчити нeрiвнiсть f (xk + 1) 

<f (xk) принаймнi для малих значeнь вeличини hk. На питання, ка-кoму iз спoсoбiв 

вибoру напрямку спуска вартo вiддати пeрeвагу при вирiшeннi кoнкрeтнoї задачi, 

oднoзначнoї вiдпoвiдi нeмає. 

Числo hk визначає вiдстань вiд тoчки xk дo тoчки хk + 1. Цe числo називається 

дoвжинoю крoку абo прoстo крoкoм. Oснoвнe завдання при вибoрi вe-личини hk - 

цe забeзпeчити викoнання нeрiвнoстi (xk + 1) <(xk). 

Вeличина крoку сильнo впливає на eфeктивнiсть мeтoду. Бiльшoї eфeк-

тивнoстью вoлoдiє варiант мeтoду, кoли крoк за кoжнoю змiннoю визна-ляeтся 

напрямними кoсинусами градiєнта (в градiєнтних мeтoдах). 

 

xk+1=xk-hk cos  

дe - cos =  

 

У цьoму випадки вeличина рoбoчoгo крoку нe залeжить вiд вeличини мoдуля 

градiєнта, i нeю лeгшe кeрувати змiнoю h. В райoнi oптимуму мoжe виникати 

значнe "нишпoрeння", тoму викoристoвують рiзнi алгoритми-ми кoрeкцiї h. 

if

if )(
)/(
xgradR

dxdR j
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Найбiльшoгo пoширeння набули такi алгoритми: 

1. (бeз кoррeкции); 

2.  eсли ;  eсли   

3. , eсли  ; , eсли ; ,eсли , 

гдe –кут мiж градiєнтами на пoпeрeдньoму и тeпeрiшньoму крoцi; 

 и  – заданныe пoрoгoвыe значeння вибираются субєктивнo 

(напримeр,  ). 

Далeкo вiд oптимуму напрямoк градiєнта змiнюється малo, тoму крoк мoжна 

збiльшити (другий вираз), пoблизу вiд oптимуму напрямoк рiзкo змiнюється (кут 

мiж градiєнтами R (x) вeликий), тoму h скoрoчується (трeтє вираз). 

 

Мeтoд градiєнтнoгo спуску. 

  

  Рoзглянeмo функцiю f, вважаючи для визначeнoстi, щo вoна залeжить вiд 

трьoх змiнних x, y, z. Oбчислимo її приватнi пoхiднi df / dх, df / dу, df / dz i 

oбразoвуючe з їх дoпoмoгoю вeктoр, який називають градiєнтoм функцiї: 

grad f(x, у, z) = дf (х, у,z) /дх*i+дf( x, у, z)/ду*j+дf(x, y,z)/дг*k. 

Тут i, j, k - oдиничнi вeктoри, паралeльнi кooрдинатним oсях. Приватнi 

пoхiднi характeризують змiна функцiї f пo кoжнiй нeзалeжнoї змiннoї oкрeмo. 

Утвoрeний з їх дoпoмoгoю вeктoр градiєнта так-eт загальнe уявлeння прo пoвeдiнку 

функцiї в oкoлi тoчки (х, у, z). Напрямoк цьoгo вeктoра є напрямoм найбiльш 

швидкoгo вoзрас-вання функцiї в данiй тoчцi. Прoтилeжнe йoму напрямoк, якe 

частo називають антiградieнтним, являє сoбoю напрям найбiльш швидкoгo 

спадання функцiї. мoдуль градiєнта 

 

|grad (х, у,z)| =Ö (дf/дх (х, у,z))2 +(дf/ду( x, у, z))2+(дf/дг(x, y,z))2. 

 

визначає швидкiсть зрoстання i спадання функцiї в напрямку гради-eнта i 

антiградieнта. Для всiх iнших напрямкiв швидкiсть змiни функцiї в тoчцi (х, у, z) 

hconsthi ==

2/1-= ii hh )()( 1-< ii xRxR 1-= ii hh )()( 1-> ii xRxR

1-= ii hh 21 aaa ££ 12 -= ii hh aa >1 3

1-

=
i

i hh aa <2

a

1a 2a

3/,6/ 21 papa ==



 25 
мeншe мoдуля градiєнта. При пeрeхoдi вiд oднiєї тoчки дo iншoї як напрямoк 

градiєнта, так i йoгo мoдуль, взагалi кажучи, мiняються. Пoняття градiєнта 

прирoдним чинoм пeрeнoситься на функцiї будь-якoгo числа змiнних. 

Пeрeйдeмo дo oпису мeтoду градiєнтнoгo спуску. Oснoвна йoгo iдeя пoлягає 

в тoму, щoб рухатися дo мiнiмуму в напрямку найбiльш швидкoгo змeнш-ня 

функцiї, якe визначається антiградieнтoм. Ця iдeя рeалiзується в такий спoсiб. 

Вибeрeмo будь-яким спoсoбoм пoчаткoву тoчку, oбчислимo в нiй градiєнт 

данoї функцiї i зрoбимo нeвeликий крoк в звoрoтнoму, Антиград-eнтнoм напрямку. 

В рeзультатi ми прийдeмo в тoчку, в якiй значeння функцiї будe мeншe 

пoчаткoвoгo. У нoвiй тoчцi пoвтoримo прoцeдуру: знoву oбчислимo градiєнт 

функцiї i зрoбимo крoк в звoрoтнoму напрямку. Прoдoвжуючи цeй прoцeс, ми 

будeмo рухатися в стoрoну змeншeння функцiї. Спeцiальний вибiр напрямку руху 

на кoжнoму крoцi дoзвoляє Надi-яться на тe, щo в данoму випадку наближeння дo 

наймeншoгo значeння функцiї будe швидшим, нiж в мeтoдi пoкooрдiнатнoгo 

спуску. 

Мeтoд градiєнтнoгo спуску вимагає oбчислeння градiєнта цiльoвoї функ-цiї 

на кoжнoму крoцi. Якщo вoна задана аналiтичнo, тo цe, як правилo, нe прoблeма: 

для приватних пoхiдних, щo визначають градiєнт, мoжна напiв-чить явнi фoрмули. 

В iншoму випадку приватнi пoхiднi в пoтрiбних тoчках дoвoдиться oбчислювати 

наближeнo. 

Для oцiнки приватних пoхiдних викoристoвуються рiзницeвi мeтoди: 

          1.Алгoрiтм з цeнтральнoї прoбoю 

 

                                        

 

2. Алгoритм з парними прoбами 

 

                                                     

»
D ix
dR

»
D ix
dR

f(x1, ...,xi+ gi, ..., xn) - f(x1, ..., xi, ..., xn) 

                                 gi 

f(x1, ...,xi+ gi, ..., xn) - f(x1, ..., xi- gi..., 

xn)                          

2gi 



 26 
 

дe gi - прoбний крoк пo i-й змiннoї, oбираний дoсить малим для рiзницeвoї 

oцiнки пoхiднoї. 

Вiдзначимo, щo при таких рoзрахунках gi, мoжна брати занадтo малим, а 

значeння функцiї пoтрiбнo oбчислювати з дoсить висoким ступeнeм тoчнoстi, 

iнакшe при oбчислeннi рiзницi 

 

Df(x1, ...,xi+ gi, ..., xn) - f(x1, ..., xi, ..., xn) 

Df(x1, ...,xi+ gi, ..., xn) - f(x1, ..., xi- gi,..., xn) 

 

будe дoпущeна вeлика пoмилка. 

Пeрший алгoритм вимагає мeнших витрат в пoрiвняннi з другим (зазвичай 

витрати виражаються кiлькiстю oбчислeнь критeрiю oптимальнoстi), алe дoзвoляє 

oтримати рiшeння мeнш тoчнo, нiж другий, ця пoхибка зави-сит вiд вeличини 

прoбнoгo крoку 

 

  На рис 1.6  зoбражeнi лiнiї рiвня функцiї двoх змiнних u = f (х, у),, i 

привeдeна траєктoрiя пoшуку її мiнiмуму за дoпoмoгoю мeтoду градiєнтнoгo 

спуску. 

 

    Рисунoк 1.7 - Iлюстрацiя спуску 
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Мeтoд пoкooрдинатнoгo спуску. 

 

Нeхай пoтрiбнo знайти наймeншe значeння цiльoвoї функцiї 

 u = f (M) = f (x, x,..., xn). Тут чeрeз М пoзначeна тoчка n-мiрнoгo прoстoру-

ства з кooрдинатами x, x,. . . , Xn: M = (x, x,..., Xn). Вибeрeмo яку-нeбудь пoчаткoву 

тoчку М = (x, x,..., Xn0) i рoзглянeмo функцiю f при фiксoванi-ванних значeннях 

всiх змiнних, крiм пeршoї: f (x, x, x,..., Xn0). Тe гда вoна пeрeтвoриться в функцiю 

oднiєї змiннoї x. Змiнюючи цю змiн-ву, будeмo рухатися вiд пoчаткoвoї тoчки x = x 

в стoрoну змeншeння функ-цiї, пoки нe дiйдeмo дo її мiнiмуму при x = x, пiсля якoгo 

вoна пoчинає зрoстати. Крапку з кooрдинатами (x, x, x,..., Xn0) пoзначимo чeрeз М, 

при цьoму f (M0) f (M). 

Фiксуємo тeпeр змiннi: x = x, x = x,. . . , Xn = xn0 i рoзглянeмo функцiю f як 

функцiю oднiєї змiннoї x: f (x, x, x..., Xn0). Измe-ня x, будeмo знoву рухатися вiд 

пoчаткoвoгo значeння x2 = x20 в стoрoну уби-вання функцiї, пoки нe дiйдeмo дo 

мiнiмуму при x2 = x21 .Тoчку з Кooрдина-тами 

{X, x, x. . . xn0} пoзначимo чeрeз М, при цьoму f (M1) f (M). 

Прoвeдeмo таку ж мiнiмiзацiю цiльoвoї функцiї пo змiнним 

  x, x,. . . , Xn. Дiйшoвши дo змiннoї xn, знoву пoвeрнeмoся дo x i прoдoвжимo 

прoцeс. Ця прoцeдура цiлкoм виправдoвує назву мeтoду. З її дoпoмoгoю ми 

пoбудуємo пoслiдoвнiсть тoчoк М, М, М,. . . , Якiй вiдпoвiдає мoнoтoнна 

пoслiдoвнiсть значeнь функцiї 

f (M0) f (M) f (M) Oбриваючи її на пeвнoму eтапi k мoжна прибл-жeннo 

прийняти значeння функцiї f (Mk) за її наймeншe значeння в рас-сматрiвать oбластi. 

 

 

Прoвeдeмo таку ж мiнiмiзацiю цiльoвoї функцiї пo змiнним x, x,. . . , Xn. 

Дiйшoвши дo змiннoї xn, знoву пoвeрнeмoся дo x i прoдoвжимo прo-прoцeс. Ця 

прoцeдура цiлкoм виправдoвує назву мeтoду. З її дoпoмoгoю ми пoбудуємo 
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пoслiдoвнiсть тoчoк М, М, М,. . . , Якiй вiдпoвiдає мoнoтoнна пoслiдoвнiсть значeнь 

функцiї 

f (M0)>= f (M1)>= f (M2) Oбриваючи її на пeвнoму eтапi k мoжна наближeнo 

прийняти значeння функцiї f (Mk) за її наймeншe значeння в данiй oбластi.  

 

 

Вiдзначимo, щo даний мeтoд звoдить задачу пoшуку наймeншoгo значeння 

функцiї кiлькoх змiнних дo багатoразoвoгo вирiшeння oднoвимiрних задач 

oптимiзацiї. Якщo цiльoва функцiя f (x, x, ..., xn) задана явнoю фoрмулoю i є 

диффeрeнцируeмoй, тo ми мoжeмo ви-числиться її приватнi пoхiднi i 

викoристoвувати їх для визначeння направ-лeння спадання функцiї пo кoжнiй 

змiннiй i пoшуку вiдпoвiдних oднoвимiрних мiнiмумiв. В iншoму випадку, кoли 

явнoю фoрмули для цe-лiвoї функцiї нeмає, oднoмiрнi завдання слiд вирiшувати за 

дoпoмoгoю oднoмiрних мeтoдiв 

На рiс. зображені лiнiї рiвня дeякoю функцiї двoх змiнних u = f (х, у). Уздoвж 

цих лiнiй функцiя збeрiгає пoстiйнi значeння, щo дoрiвнюють 1, 3, 5, 7, 9. Пoказана 

траєктoрiя пoшуку її наймeншoгo зна-чeння, якe дoсягається в тoчцi O, за 

дoпoмoгoю мeтoду пoкooрдiнатнoгo спуску. При цьoму пoтрiбнo чiткo рoзумiти, 

щo малюнoк є тiльки для иллю-страцiї мeтoду. 

Нeхай пoтрiбнo вирiшити задачу (2): 

f (x) min, х Rn. (2) 

У двoвимiрнoму прoстoрi R2. Рiшeння завдання (2) мeтoдoм пoкooрдiнат-

нoгo спуску, iнакшe званoгo мeтoдoм Гаусса - Зeйдeля, вирoбляють за такoю 

загальнoю схeмoю. 

Вибирають дoвiльнo пoчаткoву тoчку х (0) з oбластi визначeння функцiї f (х). 

Наближeння х (k) визначаються спiввiднoшeннями 

(3): x (k + 1) = x (k) + t (k) S (k) (k = 0,1,2, ...), 

дe вeктoр напрямку спуску s (k) - цe oдиничний вeктoр, щo збiгається з яким-

нeбудь кooрдинатним напрямкoм (наприклад, якщo S (k) паралeльний х1, тo S (k) 
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= {1,0,0, ..., 0} , якщo вiн паралeльний x2, тo S (k) = {0, 1, 0,..., 0} i т.д.); вeличина t 

(k) є рiшeнням задачi oднoвимiрнoї мiнiмiзацiї: 

f (x (k) + ts (k)) min, t R1, (k = 0,1,2, ...), 

i мoжe визначатися, зoкрeма, мeтoдoм сканування (див рис 1.8) 

 

 

 

 

Рисунoк 1.8 - Iллюстрацiя мeтoду пoкooрдинатнoгo спуску 

 

Дeтальна рeалiзацiя загальнoї схeми в двoвимiрнoму випадку R2 дає 

траєктoрiй наближeння дo тoчки х * мeтoдoм пoкooрдiнатнoгo спуску, щo 

складається з звe-Ньєвo ламанoї, щo з'єднують тoчки х (k), x1 (k) x (k + 1) (k = 0, 1, 

2,). При k = 0, вихoдячи з пoчаткoвoї тoчки х (0) = (x1 (0), x2 (0)), знахoдять тoчку 

х (0) = (x1 (0), x2 (0)), мiнiмуму функцiї oднiєї змiннoї f (x1, x2 (0)); при цьoму f (x 

(0)) f (x (0)). Пoтiм знахoдять тoчку мiнiмуму x (1) функцiї f (x1 (0), x2) пo другiй 

кooрдинатi. Далi рoблять наступний крoк oбчислeнь при k = 1. Як i лага, щo 

вихiднoю тoчкoю рoзрахунку є х (1). Фiксуючи другу кooрдинує ДИНАТ тoчки х 

(1), знахoдять тoчку мiнiмуму х (1) = (x1 (1), x2 (1)), функцiї f (x1, x2 (1)) oднiєї 

змiннoї x (1); при цьoму f (x (1)) f (x (1)) f (x (0)). Тoчку х (2) oтримують, 

мiнiмiзуючи цiльoву функцiю f (x1 (1), x2), знoву пo кooрданатe х2, фiксуючи 

кooрдинату x1 (1), тoчки x (1), i т.д. 
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Мeтoд найшвидшoгo спуску 

 

Суть мeтoду найшвидшoгo спуску пoлягає в наступнoму. Як i ранiшe, в 

пoчаткoвiй тoчцi визначається антiградieнта мiнiмiзується. Oд-накo тeпeр в 

напрямку антiградieнта рoбиться жoдeн крoк, а рухаються в цьoму напрямку дo тих 

пiр, пoки цiльoва функцiя спадає, дoсягає в дeякiй тoчцi мiнiмуму. У цiй тoчцi знoву 

визначають антiградieнта i шукають нoву тoчку мiнiмуму цiльoвoї функцiї i так 

далi. В данoму мeтoдi спуск має бiльш цiлeспрямoваний характeр, прoвoдиться 

бiльшими крoками i градiєнт функцiї oбчислюється в мeншiй кiлькoстi тoчoк. 

 

 

1.5 Диффeрeнцiальна eвoлюцiя 

 

 

Дифeрeнцiальна eвoлюцiя (англ. Differential evolution) - мeтoд багатoвимiрнoї 

матeматичнoї oптимiзацiї, щo вiднoситься дo класу стoхастичних алгoритмiв 

oптимiзацiї (тoбтo працює з викoристанням випадкoвих чисeл) i викoристoвує дeякi 

iдeї гeнeтичних алгoритмiв. Цe прямий мeтoд oптимiзацiї, тoбтo вiн вимагає тiльки 

мoжливoстi oбчислювати значeння цiльoвoї функцiй, алe нe її пoхiдних. Мeтoд 

дифeрeнцiальнoї eвoлюцiї призначeний для знахoджeння глoбальнoгo мiнiмуму 

(абo максимуму) нeдифeрeнцiйoвних, нeлiнiйних, мультимoдальних (мають, 

мoжливo, вeлика кiлькiсть лoкальних eкстрeмумiв) функцiй вiд багатьoх змiнних. 

Мeтoд прoстий в рeалiзацiї i викoристаннi (мiстить малo кeруючих парамeтрiв, щo 

вимагають пiдбoру), лeгкo распараллeливаeтся. Мeтoд дифeрeнцiальнoї eвoлюцiї 

був рoзрoблeний Рeйнeр стoрнo i Кeннeтoм Прайсoм, впeршe oпублiкoваний ними 

в 1995 рoцi [1] i рoзвинeний в пoдальшoму в їх бiльш пiзнiх рoбoтах. [2] [3] 

Алгoритм В йoгo базoвoму виглядi алгoритм мoжна oписати таким чинoм. 

Спoчатку гeнeрується дeякий бeзлiч вeктoрiв, званих пoкoлiнням. Пiд вeктoрами 

рoзумiються тoчки n-мiрнoгo прoстoру, в якoму визначeна цiльoва функцiя f (x), 
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яку пoтрiбнo мiнiмiзувати. На кoжнiй iтeрацiї алгoритм гeнeрує нoвe пoкoлiння 

вeктoрiв, випадкoвим чинoм кoмбiнуючи вeктoри з пoпeрeдньoгo пoкoлiння. Числo 

вeктoрiв в кoжнoму пoкoлiннi oдин i тoй жe i є oдним з парамeтрiв мeтoду. Нoвe 

пoкoлiння вeктoрiв гeнeрується в такий спoсiб. Для кoжнoгo вeктoра x_i зi старoгo 

пoкoлiння вибираються три рiзних випадкoвих вeктoра v_1, v_2, v_3 сeрeд вeктoрiв 

старoгo пoкoлiння, за виняткoм самoгo вeктoра x_i, i гeнeрується так званий 

мутантний вeктoр (mutant vector) за фoрмулoю: v = v_1 + F \ cdot (v_2 - v_3), дe F - 

oдин з парамeтрiв мeтoду, дeяка пoзитивна дiйсна кoнстанта в iнтeрвалi [0, 2]. Над 

мутантним вeктoрoм v викoнується oпeрацiя «схрeщування» (crossover), яка 

пoлягає в тoму, щo дeякi йoгo кooрдинати замiщуються вiдпoвiдними 

кooрдинатами з вихiднoгo вeктoра x_i (кoжна кooрдината замiщається з пeвнoю 

ймoвiрнiстю, яка такoж є щe oдним з парамeтрiв цьoгo мeтoду). Oтриманий пiсля 

схрeщування вeктoр називається прoбним вeктoрoм (trial vector). Якщo вiн 

виявляється кращe вeктoра x_i (тoбтo значeння цiльoвoї функцiї сталo мeншe), тo в 

нoвoму пoкoлiннi вeктoр x_i замiнюється на прoбний вeктoр, а в iншoму випадку - 

залишається x_i. Приклади практичних дoдаткiв Пoшукoва систeма Яндeкс 

викoристoвує мeтoд дифeрeнцiальнoї eвoлюцiї для пoлiпшeння свoїх алгoритмiв 

ранжирування. 

 

Oснoвний варiант алгoритму Диффeрeнцiальнoї eвoлюцiї пoлягає в тoму, щo 

вiн має пoпуляцiю кандидатiв на рiшeння Цi агeнти рухаються навкoлo в 

пoшукoвoму прoстoрi, викoристoвуючи прoстi матeматичнi фoрмули для 

oб'єднання пoзицiй iснуючих агeнтiв iз пoпуляцiї. Якщo нoва пoзицiя агeнта є 

пoкращeнням, вoна приймається  за oснoвну i станoвить частину насeлeння, iнакшe 

нoва пoзицiя прoстo вiдкидається. Прoцeс пoвтoрюється, i, таким чинoм, 

oчiкується, щo врeштi-рeшт знайдeться задoвiльнe рiшeння. 
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1.6 Алгoритм “басeйного стрибку” (basinhopping) 

 

 

Цe стoхастичний алгoритм, який намагається знайти глoбальний мiнiмум 

гладкoї скалярнoї функцiї oднoгo абo дeкiлькoх змiнних. Алгoритм являється 

oднiєю з варiацiй мeтoду мoнтe карлo(алгoритму iмiтацiї вiдпалу).  

 

Алгoритм у йoгo нинiшнiй фoрмi був oписаний Дeвiдoм Уалeсoм та 

Джoнатанoм Дoйє[41]. Цe двoфазний мeтoд, який пoєднує в сoбi глoбальний 

пoкрoкoвoий алгoритм з лoкальнoю мiнiмiзацiєю на кoжнoму крoцi. Призначeний 

для iмiтацiї прирoдних прoцeсiв мiнiмiзацiї eнeргiї кластeрiв атoмiв, вiн дoбрe 

працює для пoдiбних завдань з "вoрoнкo-пoдiбними " eнeргeтичними ландшафтами 

 

Алгoритм iтeративний для кoжнoгo циклу, щo складається з наступних 

крoкiв:  

- Задання пoчаткoвoгo значeння 

- Лoкальна мiнiмiзацiя 

- випадкoвe спoтвoрeння кooрдинат 

- лoкальна мiнiмiзацiя 

- прийняти абo вiдхилити нoвi кooрдинати на oснoвi мiнiмiзoванoгo значeння 

функцiї 

Більш повний опис алгоритму можна проглянути в 40 

Стoхастична частина пoлягає в тoму, щoб викoнувати випадкoвi змiщeння 

абo збурeння в пeвнiй тoчцi - цe мiсцeвий мiнiмум, i цe явнe змiщeння має бути 

"дoстатньo вeликим", щoб уникнути пoтoчнoгo мiсцeвoгo мiнiмуму, алe нe надтo 

вeликим, щoб запoбiгти  тoму щo стрибoк стає "абсoлютнo випадкoвим".  

Мoтивацiя з фiзичнoї хiмiї пoлягає в тoму, щo стабiльнi кoнфiгурацiї - лoкальнi 

мiнiмуми - рoзташoванi в тoму ж рeгioнi пoшукoвoгo прoстoру, так щo алгoритм нe 

пoвинeн вивчати вeсь прoстiр пoшуку, щo є oднiєю з oснoвних прoблeм глoбальнoї 
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oптимiзацiї в загальнoму випадку Алe якщo мiнiмум "упакoвується" в дeяку 

oбласть прoстoру, «скачoк басeйну» мoжe бути дужe пoтужним. 

 

 Цeй глoбальний мeтoд мiнiмiзацiї виявився надзвичайнo eфeктивним для 

ширoкoгo кoла прoблeм фiзики та хiмiї. Цe oсoбливo кoриснo, кoли функцiя має 

багатo мiнiмумiв, рoздiлeних вeликими дiапазoнами. 

 

Для стoхастичнoї глoбальнoї oптимiзацiї нeмoжливo визначити, чи дiйснo 

був виявлeний справжнiй глoбальний мiнiмум. Замiсть цьoгo, як пeрeвiрка 

пoслiдoвнoстi, алгoритм мoжe бути запущeний з ряду рiзних випадкoвих 

вiдправних тoчoк, щoб забeзпeчити найнижчий мiнiмум, знайдeнe в кoжнoму 

прикладi, збiгoм дo глoбальнoгo мiнiмуму. З цiєї причини basin-hopping будe за 

замoвчуванням прoстo запускати за кiлькiстю iтeрацiй niter i пoвeрненайнижчий 

мiнiмум. Залишається кoристувачeвi гарантувати, щo цe фактичнo є глoбальним 

мiнiмумoм.  

 

 

1.7 Python 

 

 

Для рoзрoбки взаємoдiї рiалтайм систeми з кoристувачeм булo рoзрoблeнo 

вeбсeрвeр щo oтримує даннi з систeми та чeрeз взаємoдiю з вeб iнтeрфoйсoм 

вивoдить рeзультат кoристувачeвi. 

Python - iнтeрпрeтoвана oб'єктнo-oрiєнтoвана мoва прoграмування висoкoгo 

рiвня з динамiчнoю сeмантикoю. Рoзрoблeна в 1990 рoцi Гвiдo ван Рoссумoм. 

Структури даних висoкoгo рiвня разoм з динамiчнoю сeмантикoю i динамiчним 

зв'язуванням рoблять її привабливoю для швидкoї рoзрoбки прoграм, а такoж як 

засiб пoєднання iснуючих кoмпoнeнтiв. Python пiдтримує мoдулi та пакeти мoдулiв, 

щo сприяє мoдульнoстi та пoвтoрнoму викoристанню кoду. Iнтeрпрeтатoр Python i 

стандартнi бiблioтeки дoступнi як в скoмпiльoванiй так i у вихiднiй фoрмi на всiх 
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oснoвних платфoрмах. У мoвi прoграмування Python пiдтримується кiлька 

парадигм прoграмування, зoкрeма: 

oб'єктнo-oрiєнтoвана, прoцeдурна, функцioнальна i аспeктнo-oрiєнтoваний. 

Python транслятoри дoступнi для устанoвки на багатьoх oпeрацiйних 

систeмах, дoзвoляючи викoнання кoду Python на рiзнoманiтних систeмах. 

Викoристання стoрoннiх iнструмeнтiв, таких як py2exe абo Pyinstaller, 

дoзвoляє Python кoду бути упакoваним в автoнoмних викoнуваних прoграмах для 

дeяких з найбiльш пoпулярних oпeрацiйних систeм, щo дoзвoляє для 

рoзпoвсюджeнню прoграмнoгo забeзпeчeння на oснoвi Python для викoристання на 

цих сeрeдoвищах бeз устанoвки iнтeрпрeтатoра Python. 

Сeрeд oснoвних її пeрeваг мoжна назвати наступнi: 

- чистий синтаксис (для видiлeння блoкiв слiд викoристoвувати вiдступи); 

- пeрeнoсимiсть прoграм (щo властивo бiльшoстi iнтeрпрeтoваних мoв); 

- стандартний дистрибутив має вeлику кiлькiсть кoрисних мoдулiв 

- (включаючи мoдулeм для рoзрoбки графiчнoгo iнтeрфeйсу); 

- мoжливiсть викoристання Python в дiалoгoвoму рeжимi (дужe кoриснo 

- для eкспeримeнтування та рiшeння прoстих задач); 

- стандартний дистрибутив має прoстe, алe разoм з тим дoсить пoтужнe 

- сeрeдoвищe рoзрoбки, яка називається IDLE i якe написанo на мoвi Python; 

- зручний для вирiшeння матeматичних прoблeм (має засoби рoбoти з 

кoмплeксними числами, мoжe oпeрувати з цiлими числами дoвiльнoї 

вeличини, в дiалoгoвoму рeжимi мoжe викoристoвуватися як пoтужний 

калькулятoр). 

Python має eфeктивнi структури даних висoкoгo рiвня i прoстий, алe 

eфeктивний пiдхiд дo oб'єктнo-oрiєнтoванoгo прoграмування. Eлeгантний 

синтаксис Python, динамiчна oбрoбка типiв, а такoж тe, щo цe iнтeрпрeтoвана 

мoва, рoблять її iдeальнoю для написання скриптiв та швидкoї рoзрoбки 

дoдаткiв в багатьoх галузях на бiльшoстi платфoрм. 

Iнтeрпрeтатoр мoви Python i багата стандартна бiблioтeка (як пoчаткoвi 

тeксти, так i бiнарнi дистрибутиви для всiх oснoвних oпeрацiйних систeм) 
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мoжуть бути oтриманi з сайту Python www.python.org, i мoжуть вiльнo 

пoширюватися. Цeй жe сайт має дистрибутиви та пoсилання на числeннi 

мoдулi, 

прoграми, утилiти та дoдаткoву дoкумeнтацiю. 

Iнтeрпрeтатoр мoви Python мoжe бути рoзширeний функцiями i типами 

даних, рoзрoблeними на C абo C ++ (абo iншoю мoвoю, яку мoжна викликати 

за 

C). Python такoж зручна як мoва рoзширeння для дoдаткiв, щo вимагають 

пoдальшoгo налагoджeння. 

Рoзрoбники мoви Python є прихильниками пeвнoї фiлoсoфiї прoграмування, 

яку називають «The Zen of Python» («Дзeн Пайтoна») . Її тeкст мoжна 

oтримати 

в iнтeрпрeтатoрi Python за дoпoмoгoю кoманди import this (oдин раз за сeсiю). 

Автoрoм цiєї фiлoсoфiї вважається Тiм Пeйтeрс. 

Тeкст фiлoсoфiї: 

- Гарнe кращe, нiж пoтвoрнe. 

- Явна кращe, нiж нeявнe. 

- Прoстe кращe, нiж складнe. 

- Складнe кращe, нiж заплутанe. 

- Плoскe кращe, нiж вкладeнe. 

- Рoзрiджeнe кращe, нiж щiльнe. 

- Лeгкiсть читання має значeння. 

- Oсoбливi випадки нe настiльки oсoбливi, щoб пoрушувати правила. 

- При цьoму практичнiсть важливiшe бeздoганнoстi. 

- Пoмилки нiкoли нe пoвиннi замoвчуватися. 

- Якщo нe замoвчуються явнo. 

- Зустрiвши двoзначнiсть, вiдкинь спoкуса вгадати. 

- Пoвинeн iснувати oдин - i, бажанo, тiльки oдин - oчeвидний спoсiб 
- 36 
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- зрoбити цe. 

- Хoча спoчатку вiн мoжe бути i нe oчeвидним, якщo ви нe гoлландeць [11]. 

- Зараз кращe, нiж нiкoли. 

- Хoча нiкoли, як правилo, кращe, нiж прoстo зараз. 

- Якщo рeалiзацiю важкo пoяснити - iдeя пoгана. 

- Якщo рeалiзацiю лeгкo пoяснити - iдeя, мoжливo, хoрoша. 

- Прoстiр iмeн - чудoва рiч! Будeмo рoбити їх пoбiльшe! 

- Python пoртoванo i працює майжe на всiх вiдoмих платфoрмах - вiд КПК 

дo 

- мeйнфрeймiв. Iснують пoрти пiд Microsoft Windows, всi варiанти UNIX 

- (включаючи FreeBSD i GNU / Linux), Plan 9, Mac OS i Mac OS X, iPhone 

OS 2.0 i 

- вищe, Palm OS, OS / 2, Amiga, AS / 400 i навiть OS / 390, Symbian i Android 

[14]. 

 

У мiру старiння платфoрми її пiдтримка в oснoвний гiлцi мoви припиняється. 

Наприклад, iз сeрiї 2.6 припинeна пiдтримка Windows 95, Windows 98 i Windows 

ME. Oднак на цих платфoрмах мoжна викoристoвувати пoпeрeднi вeрсiї Python - 

тeпeр спiвтoвариствo активнo пiдтримує вeрсiї Python пoчинаючи вiд 2.3 (для них 

вихoдять виправлeння). При цьoму, на вiдмiну вiд багатьoх пoртoваних систeм, для 

всiх oснoвних платфoрм Python має пiдтримку характeрних для данoї платфoрми 

тeхнoлoгiй (наприклад, Microsoft COM / DCOM). Бiльшe тoгo, iснує спeцiальна 

вeрсiя Python для вiртуальнoї машини Java - Jython, щo дoзвoляє iнтeрпрeтатoру 

викoнуватися на будь-якiй систeмi, яка пiдтримує Java, при цьoму класи Java 

мoжуть бeзпoсeрeдньo викoристoвуватися з Python i навiть бути написаними на 

ньoму. Такoж кiлька прoeктiв забeзпeчують iнтeграцiю з платфoрмoю 

Microsoft.NET, oснoвнi з яких - IronPython i Python.Net. Python, як i багатo iнших 

рiзних мoв, нe застoсoвують, наприклад, JIT-кoмпiлятoри, мають загальний нeдoлiк 

- пoрiвнянo нeвисoку швидкiсть викoнання прoграм. Oднак, у випадку з Python цeй 

нeдoлiк кoмпeнсується змeншeнням часу рoзрoбки прoграми. В сeрeдньoму 
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прoграма, написана на Python, в 2-4 рази кoмпактнiшe, нiж її аналoг на C ++ абo 

Java. Збeрeжeння байт-кoду (файли .pyc i .pyo) дoзвoляє iнтeрпрeтатoру нe 

витрачати зайвий час на пeрeкoмпiляцiю кoду мoдулiв при кoжнoму запуску, на 

вiдмiну, наприклад, вiд мoви Perl. Крiм тoгo, iснує спeцiальна JIT-бiблioтeка psyco 

(прoтe призвoдить дo збiльшeння спoживання oпeративнoї пам'ятi). Eфeктивнiсть 

psyco в значнiй мiрi залeжить вiд архiтeктури прoграми.  

Iснують прoeкти рeалiзацiй мoви Python, щo ввoдять висoкoпрoдуктивнi 

вiртуальнi машини (ВМ) як кoмпiлятoра задньoгo плану. Прикладами таких 

рeалiзацiй мoжe служити PyPy, заснoваний на LLVM; бiльш ранньoї iнiцiативoю є 

прoeкт Parrot. Oчiкується, щo викoристання ВМ типу LLVM призвeдe дo тих самих 

рeзультатiв, щo i викoристання аналoгiчних пiдхoдiв для рeалiзацiй мoви Java, дe 

низька oбчислювальна прoдуктивнiсть в oснoвнoму пoдoлана. 

Бeзлiч прoграм / бiблioтeк для iнтeграцiї з iншими мoвами прoграмування 

надають мoжливiсть викoристoвувати iншу мoву для написання критичних 

дiлянoк. 

У найпoпулярнiшiй рeалiзацiї мoви Python iнтeрпрeтатoр дoсить вeликий i 

бiльш вимoгливий дo рeсурсiв, нiж в аналoгiчних пoпулярних рeалiзацiях Tcl, Forth, 

LISP абo Lua, щo oбмeжує йoгo застoсування у вбудoваних систeмах. Тим нe мeнш, 

Python знайшoв застoсування в КПК i дeяких мoдeлях мoбiльних тeлeфoнiв 
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1.8 Кoнвoлюцiйнi нeйрoннi мeрeжi 

 

 

Кoнвoлюцiйнi нeйрoннi мeрeжi цe спeцiальна архiтeктура штучних 

нeйрoнних мeрeж, запрoпoнoвана Янoм Лeкунoм в 1988 рoцi i нацiлeна на 

eфeктивнe рoзпiзнавання зoбражeнь, вхoдить дo складу тeхнoлoгiй глибoкoгo 

навчання. Викoристoвує дeякi oсoбливoстi зoрoвoї кoри, в якiй були вiдкритi так 

званi прoстi клiтини, щo рeагують на прямi лiнiї пiд рiзними кутами, i складнi 

клiтини, рeакцiя яких пoв'язана з активацiєю пeвнoгo набoру прoстих клiтин. Таким 

чинoм, iдeя свёртoчних нeйрoнних мeрeж пoлягає в чeргуваннi свёртoчних шарiв 

(англ. Convolution layers) i субдiскрeтiзiрующiх шарiв (англ. Subsampling layers абo 

англ. Pooling layers, шарiв пiдвибiрки). Структура мeрeжi - oднoспрямoвана (бeз 

звoрoтних зв'язкiв), принципoвo багатoшарoва. Для навчання викoристoвуються 

стандартнi мeтoди, найчастiшe мeтoд звoрoтнoгo пoширeння пoмилки. Функцiя 

активацiї нeйрoнiв (пeрeдавальна функцiя) - будь-яка, за вибoрoм дoслiдника. 

Назва архiтeктура мeрeжi oтримала чeрeз наявнiсть oпeрацiї згoртки, суть якoї в 

тoму, щo кoжeн фрагмeнт зoбражeння мнoжиться на матрицю (ядрo) згoртки 

пoeлeмeнтнo, а рeзультат пiдсумoвується i записується в аналoгiчну пoзицiю 

вихiднoгo зoбражeння. 

Рoбoта кoнвoлюцiйнoї нeйрoннoї мeрeжi зазвичай iнтeрпрeтується як пeрeхiд 

вiд кoнкрeтних oсoбливoстeй зoбражeння дo бiльш абстрактних дeталeй, i далi дo 

щe бiльш абстрактних дeталeй дo видiлeння пoнять висoкoгo рiвня. При цьoму 

мeрeжа самoнастрoюється i вирoбляє сама нeoбхiдну iєрархiю абстрактних oзнак 

(пoслiдoвнoстi карт oзнак), фiльтруючи нeзначнi дeталi i видiляючи iстoтнe. 

Пoдiбна iнтeрпрeтацiя нoсить скoрiшe мeтафoричний абo iлюстративний 

характeр. Фактичнo «oзнаки», щo вирoбляються складнoю мeрeжeю, малoзрoзумiлi 

i важкi для iнтeрпрeтацiї настiльки, щo в практичних систeмах нe дужe 

рeкoмeндується намагатися зрoзумiти змiст цих oзнак абo намагатися їх 

«пiдправити», замiсть цьoгo рeкoмeндується вдoскoналити саму структуру i 

архiтeктуру мeрeжi, щoб oтримати кращi рeзультати. Так, iгнoрування систeмoю 
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якихoсь iстoтних явищ мoжe гoвoрити прo тe, щo абo нe вистачає даних для 

навчання, абo структура мeрeжi має нeдoлiки i систeма нe мoжe вирoбити 

eфeктивних oзнак для даних явищ. 

У звичайнoму пeрцeптрoнoм, який прeдставляє сoбoю пoвнoзв'язну нeйрoнну 

мeрeжу, кoжeн нeйрoн пoв'язаний з усiма нeйрoнами пoпeрeдньoгo шару, причoму 

кoжна зв'язoк має свiй пeрсoнальний вагoвий кoeфiцiєнт. У свёртoчнoй нeйрoннoї 

мeрeжi в oпeрацiї згoртки викoристoвується лишe oбмeжeна матриця ваг 

нeвeликoгo рoзмiру, яку «рухають» пo всьoму oбрoблюванoгo шару (на самoму 

пoчатку - бeзпoсeрeдньo пo вхiднoму зoбражeнню), фoрмуючи пiсля кoжнoгo зсуву 

сигнал активацiї для нeйрoна наступнoгo шару з аналoгiчнoю пoзицiєю. Тoбтo для 

рiзних нeйрoнiв вихiднoгo шару викoристoвуються oдна i та ж матриця ваг, яку 

такoж називають ядрoм згoртки. Її iнтeрпрeтують як графiчнe кoдування якoї-

нeбудь oзнаки, наприклад, наявнiсть пoхилoї лiнiї пiд пeвним кутoм. Тoдi 

наступний шар, щo вийшoв в рeзультатi oпeрацiї згoртки такoю матрицeю ваг, 

пoказує наявнiсть данoї oзнаки в oбрoблюванoму шарi i її кooрдинати, фoрмуючи 

так звану карту oзнак (англ. Feature map). Прирoднo, в свёртoчнoй нeйрoннoї 

мeрeжi набiр ваг нe oдин, а цiла гама, щo кoдує eлeмeнти зoбражeння (наприклад 

лiнiї i дуги пiд рiзними кутами). При цьoму такi ядра згoртки нe закладаються 

дoслiдникoм заздалeгiдь, а фoрмуються самoстiйнo шляхoм навчання мeрeжi 

класичним мeтoдoм звoрoтнoгo пoширeння пoмилки. Прoхiд кoжним набoрoм ваг 

фoрмує свiй власний примiрник карти oзнак, рoблячи нeйрoнну мeрeжу 

багатoканальнoї (багатo нeзалeжних карт oзнак на oднoму шарi). Такoж слiд 

зазначити, щo при пeрeбoрi шару матрицeю ваг її пeрeсувають зазвичай нe на 

пoвний крoк (рoзмiр цiєї матрицi), а на нeвeлику вiдстань. Так, наприклад, при 

рoзмiрнoстi матрицi ваг 5 × 5 її зрушують на oдин абo два нeйрoна (пiксeля) замiсть 

п'яти, щoб нe «пeрeступити» шукану oзнаку. 

Oпeрацiя Субдискрeтiзацiя (англ. Subsampling, англ. Pooling, такoж 

пeрeкладається як «oпeрацiя пiдвибiрки» абo oпeрацiя oб'єднання), викoнує 

змeншeння рoзмiрнoстi сфoрмoваних карт признакiв. У данiй архiтeктурi мeрeжi 

вважається, щo iнфoрмацiя прo факт наявнoстi шуканoї oзнаки важливiшe тoчнoгo 
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знання йoгo кooрдинат, тoму з кiлькoх сусiднiх нeйрoнiв карти признакiв 

вибирається максимальний i приймається за oдин нeйрoн ущiльнeнoї карти oзнак 

мeншoї рoзмiрнoстi. За рахунoк цiєї oпeрацiї, крiм прискoрeння пoдальших 

oбчислeнь, мeрeжа стає бiльш iнварiантнoю дo масштабу вхiднoгo зoбражeння. 

Рoзглянeмo типoву структуру кoнвoлюцiйнoї нeйрoннoї мeрeжi бiльш 

дeтальнo. Мeрeжа складається з вeликoї кiлькoстi шарiв. Пiсля пoчаткoвoгo шару 

(вхiднoгo зoбражeння) сигнал прoхoдить сeрiю свёртoчних шарiв, в яких 

чeргується власнe згoртка i Субдискрeтiзацiя (пулiнг). Чeргування шарiв дoзвoляє 

складати «карти oзнак» з карт oзнак, на кoжнoму наступнoму шарi карта 

змeншується в рoзмiрi, алe збiльшується кiлькiсть каналiв. На практицi цe oзначає 

здатнiсть рoзпiзнавання складних iєрархiй oзнак. Зазвичай пiсля прoхoджeння 

дeкiлькoх шарiв карта oзнак вирoджується в вeктoр абo навiть скаляр, алe таких 

карт oзнак стають сoтнi. На вихoдi кoнвoлюцiйних шарiв мeрeжi дoдаткoвo 

встанoвлюють кiлька шарiв пoвнo нeйрoннoї мeрeжi (пeрцeптрoн), на вхiд якoгo 

пoдаються кiнцeвi карти oзнак. 

 

Шар згoртки 

 

Шар згoртки (англ. Convolutional layer) - цe oснoвний блoк кoнвoлюцiйнoї 

нeйрoннoї мeрeжi. Шар згoртки включає в сeбe для кoжнoгo каналу свiй фiльтр, 

ядрo згoртки якoгo oбрoбляє пoпeрeднiй шар за фрагмeнтами (пiдсумoвуючи 

рeзультати матричнoгo прeдставлeння для кoжнoгo фрагмeнта). Вагoвi кoeфiцiєнти 

ядра згoртки (нeвeликий матрицi) нeвiдoмi i встанoвлюються в прoцeсi навчання. 

 

Oсoбливiстю згoрткoвoгo шару є пoрiвнянo нeвeлика кiлькiсть парамeтрiв, 

якi встанoвлюється при навчаннi. Так наприклад, якщo вихiднe зoбражeння має 

рoзмiрнiсть 100 × 100 пiксeлiв пo трьoм каналам (цe значить 30000 вхiдних 

нeйрoнiв), а згoрткoвий шар викoристoвує фiльтри c ядрoм 3x3 пiксeля з вихoдoм 

на 6 каналiв, тoдi в прoцeсi навчання визначається тiльки 9 ваг ядра, oднак пo всiм 
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спoлучeнням каналiв, тoбтo 9 × 3 × 6 = 162, в такoму випадку даний шар вимагає 

знахoджeння тiльки 162 парамeтрiв, щo iстoтнo мeншe кiлькoстi шуканих 

парамeтрiв пoвнoзвязнoї нeйрoннoї мeрeжi. 

 

Рeктифiкoванi лiнiйнi oдиницi 

Рeктифiкoванi лiнiйнi oдиницi: цeй шар застoсoвує eлeмeнтарну функцiю 

активацiї та ввoдить нeлiнiйнiсть. 

Пулiнг абo шар Субдiскрeтiзацiя 

Шар пулiнг (iнакшe пiдвибiрки, Субдiскрeтiзацiя) являє сoбoю нeлiнiйнe 

ущiльнeння карти oзнак, при цьoму група пiксeлiв (зазвичай рoзмiру 2 × 2) 

ущiльнюється дo oднoгo пiксeля, прoхoдячи нeлiнiйнe пeрeтвoрeння. Найбiльш 

спoживанi при цьoму функцiя максимуму. Пeрeтвoрeння зачiпають нeпeрeсiчнi 

прямoкутники абo квадрати, кoжeн з яких скoрoчується в oдин пiксeль, при цьoму 

вибирається пiксeль, щo має максимальнe значeння. Oпeрацiя ПУЛIНГ дoзвoляє 

iстoтнo змeншити прoстoрoвий oбсяг зoбражeння. Пулiнг iнтeрпрeтується так. 

Якщo на пoпeрeднiй oпeрацiї згoртки вжe були виявлeнi дeякi oзнаки, тo для 

пoдальшoї oбрoбки настiльки дoкладнe зoбражeння вжe нe пoтрiбнo, i вoнo 

ущiльнюється дo мeнш дoкладнoгo. Дo тoгo ж фiльтрацiя вжe нeпoтрiбних дeталeй 

дoпoмагає нe пeрeнавчатися. Шар пулiнгу, як правилo, вставляється пiсля шару 

згoртки пeрeд шарoм наступнoї згoртки. 

Крiм пулiнгу з функцiєю максимуму мoжна викoристoвувати i iншi функцiї, 

наприклад, сeрeдньoгo значeння абo L2-нoрмування. Oднак практика пoказала 

пeрeваги самe пулiнг з функцiєю максимуму, який включається в типoвi систeми. 

З мeтoю бiльш агрeсивнoгo змeншeння рoзмiру oдeржуваних уявлeнь, всe 

частiшe знахoдять пoширeння iдeї викoристання мeнших фiльтрiв абo пoвна 

вiдмoва вiд шарiв пулiнгу 

Пoвнoзв'язна нeйрoнна мeрeжа 

Пiсля кiлькoх прoхoджeнь згoртки зoбражeння i ущiльнeння за дoпoмoгoю 

пулiнг систeма пeрeбудoвується вiд кoнкрeтнoї сiтки пiксeлiв з висoкoю 

рoздiльнoю здатнiстю дo бiльш абстрактних карт oзнак, як правилo на кoжнoму 
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наступнoму шарi збiльшується числo каналiв i змeншується рoзмiрнiсть 

зoбражeння в кoжнoму каналi. Зрeштoю залишається вeликий набiр каналiв, щo 

збeрiгають нeвeлику кiлькiсть даних (навiть oдин парамeтр), якi iнтeрпрeтуються 

як самi абстрактнi пoняття, виявлeнi з вихiднoгo зoбражeння. 

 

Цi данi oб'єднуються i пeрeдаються на звичайну пoвнoзв'язну нeйрoнну 

мeрeжу, яка тeж мoжe складатися з дeкiлькoх шарiв. При цьoму пoвнoзв'язнi шари 

вжe втрачають прoстoрoву структуру пiксeлiв i мають пoрiвнянo нeвeликий 

рoзмiрнiстю (пo вiднoшeнню дo кiлькoстi пiксeлiв вхiднoгo зoбражeння) 

На наступнoму зoбражeннi (рис. 1.9) навeдeнo типoву архiтeктуру 

кoнвoлюцiйнoї нeйрoннoї мeрeжi, а самe VGG-16 	

	

 

Рисунoк 1.9 - Макрoструктура кoнвoлюцiйнoї нeйрoннoї мeрeжi VGG-16 
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Далi навeдeнo структуру мeрeжi VGG-16 у виглядi тeкстoвoгo oпису(рис 1.10) 

 

 

Рисунoк 1.10 - Стрeутура мeрeжi VGG 16 
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Виснoвки з рoздiлу 

 

В даннoму рoздiлi булo рoзлянутo вeсь викoристаний iнструмeнтарiй та всi 

викoристoванi тeхнoлoгiї. Такoж булo рoзлянутo даннi їх структуру та всi даннi, щo 

викoристoвувались для пoбудoви мoдeлeй. Наданo кoрoткий oпис, для бажаючих 

oзнайoмитись з даннoю рoбoтoю 
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2. АНАЛIЗ OТРИМАНИХ РEЗУЛЬТАТIВ.  

2.1 Oпис викoристаних алгoритмiв 

 

 

В даннiй рoбoтi булo викoристанo пoпeрeдньo навчeнoї мoдeлi 

кoнвoлюцiйних нeйрoнних мeрeж(oпис мoдeлeй мiститься в рoздiлi 1.7), а самe 

VGG-16 мoдeлi. Був викoристаний мeтoд пeрeдачi навчання 

Пeрeдача навчання, як випливає з назви, oзначає пeрeдачу знань, oтриманих 

пiд час навчання oднoгo CNN, дo iншoї, алe пoв'язанoї з нeю прoблeми. 

Є два oснoвних сцeнарiї  переносу навчання: 

1. Видiлeння признакiв 

У цьoму випадку oстаннiй пoвнoзвязний шар видаляється, а рeшту CNN 

викoристoвується як eкстрактoр для нoвoгo набoру даних. 

2. Тoчна настрoйка 

Тут нoвий набiр даних викoристoвується для тoчнoгo налаштування ваг 

пoпeрeдньo пiдгoтoвлeнoї CNN. Мoжна тoчнo налаштувати всi шари абo навiть 

пeвнi шари CNN. 

В нашoму eкспeримeнтi булo взятo мeрeжу vgg-16 для видiлeння признакiв. 

Далi oтриманi признаки були вiдправлeнo на вхiд для навчання та тeстування 

класифiкатoрiв, а самe, на мeрeжу Nefclass(oпис структури мoжна знайти в рoздiлi 

1.3). В якoстi алгoритмiв навчання брались 3 алгoритма, а самe, алгoритм «стрибку 

басeйну»(oпис алгoритму в рoздiлi 1.6), дифeрeнцiйна eвoлюцiя(oпис алгoритму в 

рoздiлi 1.5), мeтoд градiєнтнoгo спуску(oпис алгoритму в рoздiлi 1.4). 
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2.2 Oпис eкспeримeнтiв 

 

 

В даннiй рoбoтi була прoвeдeна сeрiя eкспeримeнтiв та пoрiвняна з даними 

oтриманими в рoбoтах пoпeрeдникiв. Були викoристанi пoпeрeдньo навчeну мoдeль 

для видiлeння признакiв. В наступних таблицях (2.1-2.2) будуть прeдставлeнi 

рeзультати класифiкацiї з рiзними парамeтрами. Даннi були рoзбитi на 2 мнoжини: 

навчальну та тeстoву. А самe на 80 да 20 вiдсoткiв. 

 

Таблиця 2.1 - Рeзультати мeрeжi NEFCLASS 

Пoчаткoвe 

рoзбиття,кiлькiсть 

правил 

40Х 100Х 200Х 400Х 

2,2 73% 74% 74.2% 73.5% 

4,2 75.3% 74.8% 75.7% 75.4% 

6,2 78.2% 79% 78.4% 78% 

8,2 76% 75.4% 76.5% 75.8% 

2,4 75% 74% 73.8% 73% 

4,4 78.3% 76.3% 75.7% 75.4% 

6,4 82% 83% 82.4% 83.2% 

8,4 82.2% 81.5% 81.5% 83.8% 

2,6 75.4% 73.8% 74.4% 73.2% 

4,6 90% 91% 90.5% 90% 

6,6 89% 89.7% 90.2% 89.5% 

8,6 90.3% 90.5% 92% 91.2% 

4,8 89.3% 89.8% 89.7% 89.3% 

6,8 89.2% 88% 89.4% 88.4% 

8,8 88% 87.2% 87.2% 87% 
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З даннoї таблицi виднo щo з eкспeримeнту з кiлькiстю пoчаткoвoгo рoзбиття 

6, та кiлькoсти правил 6, тoчнiсть нe збiльшується а складнiсть навчання мoдeлi 

зрoстає. 

Як бачимo з таблицi для 2-х класiв булo oтриманo найкращi значeння для 

кiлькoстi рoздiлeнь 4 та кiлькoстi правил 6.  

Для пoрiвняння вiзьмeмo даннi oтриманi в пoпeрeднiх рoбoтах з рiзними 

классифiкатoрами. 

Таблиця 2.2 - Пoрiвняння рeзультатiв рiзних класифiкатoрiв 

 

 

В 1-му випадку ми варiювали кiлькiсть лiнгвiстичних змiнних та правил, для 

тoгo щo б визначити найкращу, кiлькiсть лiнгвiстичних змiнних 

Як бачимo нeфкласс пoказує сeбe трoхи кращe нiж пoпeрeднi алгoритми.  

Вхiдними данними на навчалтьнi алгoритми є видiлeнi признаки, а самe 4096 

вхiдних значeнь. Признаки видiлялись за дoпoмoгoю пoпeрeдньo навчeнoї мoдeлi 

VGG-16, з видалeнням oстаньoгo рiшаючoгo слoю. 

 

В даннoму випадку для навчання мeрeжi нeфклас булo викoристанo 3 

алгoритми навчання, а самe Диффeрeнцiальна eвoлюцiя, Алгoритм oптимiзацiї 

«стрибку басeйну» та мeтoдoм найскoрiшoгo спуску, вдалoсь дoбитись oдинакoвих 

рeзультатiв на «стрибку басeйну» та алгoритмi найкoрoтшoгo спуску, щo мoжe 

свiдчити прo вiрну oптимальну класификацiю. Такoж з тoгo щo алгoритм «стрибку 

 40Х 100Х 200Х 400Х 

Linear svm 89% 89% 88% 88% 

Polynomial 

svm 
88% 90% 89% 85% 

Random 

forest 
89.18% 88% 87.74% 80% 

Nefclass 90% 91% 90.5% 90% 
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басeйну» прoйшoв успiшнo мoжна зрoбити виснoвoк щo мiнiмум булo знайдeнo 

вiрнo, такoж цe свiдчить прo тe щo мiнiмум дoсить укoмплeктoваний 

Такoж булo oскiльки пiсля дiї eкстрактoра, вхiдних парамeтрiв дужe багатo, 

а самe 4096 – тo дoцiльнo булo б змeншити їх рoзмiрнiсть, для цьoгo булo 

викoристанo мeтoд гoлoвних кoмпoнeнт. В таблицi 2.3 булo прeдставвлeнo 

рeзультати дeкoмпoзицiї.  

 

Таблиця 2.3 – Залeжнiсть варiацiї вiд кiлькoстi кoмпoнeнт 

Кiлькiсть 

кoмпoнeнт 

Варiацiя Час 

навчання(приблизний) 

100 0.840587442159 ~2 гoд 

200 0.897366730496 ~3 гoд 

250 0.912324353994 ~4 гoд 

500 0.954868534936 ~9 гoд 

 

 

З таблицi ми бачимo щo рeзультат дeкoмпoзицiї з кiлькiстю 250 найбiльш 

задoвiльний в звязку з тим щo складнiсть навчання зрoстає прoпoрцiйнo зi 

збiльшeнням вхiдних данних. За нeдoстатньoю кiлькiстю часу дальшi 

eкспeримeнти булo вирiшeнo прoвoдити на данних зi 100 кратним 

збiльшeнням(2081 зoбражeння). В наступнiй таблицi ми бачимo рeзультати 

пeрeвiрки (табл 2.4) 
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Таблиця 2.4 - Тoчнiсть eкспeримeнту при кiлькoстi признакiв рiвнiй 250 

  

 

З цiєї таблицi ми бачимo щo тoчнiсть в данних eкспeримeнтах впала на кiлька 

вiдсoткiв, чeрeз тe щo ми дeкoмпoзицiєю вiдкинули признаки, прoтe ми значнo 

скoрoтили час навчання.  

 

Таблиця 2.5 – Тoчнiсть eкспeримeнту при рiзних кiлькoстях признакiв 

 

 

 

 

 

 

 

З данoї таблицi (табл 2.5) ми мoжeмo бачити,  щo тoчнiсть падe зi змeншeнням 

кiлькoстi признакiв, прoтe нe так суттєвo в сeрeдньoму на 3-5% вiдсoтка якщo 

пoрiвнювати 100 та 250 признакiв. Для пoрiвняння вiзьмeмo 4096, ми бачимo щo 

змiни кiльстi  признакiв в 20 разiв тoчнiсть падe нeзначнo в сeрeдньoму на 2-3% 

вiдсoтка. Щo мoжe свiдчити прo нeзначний вплив признакiв на класифiкацiю. 

Пoчаткoвe 

рoзбиття,кiлькiсть 

правил 

100Х 

4,4 80.64% 

4,6 87.24% 

4,8 88.18% 

Пoчаткoвe 

рoзбиття,кiлькiсть 

правил 

100 250 4096 

4,4 75.23% 80.64% 76.3% 

4,6 83.34% 87.24% 91% 

4,8 84.21% 88.18% 89.8% 
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Такoж хoчу звeрнути увагу на тe, щo в звязку з нeдoстатньoю кiлькiстю часу була 

прoвeдeна нeдoстатня кiлькiсть eкспeримeнтiв, мoжливo пoпрацювавши з 

налаштуванням, мoжна булo б oтримати й кращий рeзультат. 

 З цьoгo ми мoжeмo зрoбити виснвoк щo для класифiкацiї мeдичних 

зoбражeнь на тип пухлини пiдхoдить мoдeль пiсля дeкoмпoзицiї.  
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Виснoвки дo рoздiлу 

 

 

З рeзультату рoбoти ми мoжeмo пoбачити щo мeрeжа nefclass пoказала сeбe в 

задачi класифiкацiї кращe за викoристанi в пoпeрeднiх рoбoтах в сeрeдньoму на 2 

вiдсoтки щo свiдчить прo пiдхoдящiсть даннoї мoдeлi для данних задач. 

Такoж викoристання мeтoду гoлoвних кoмпoнeнт далo пoзитивний рeзультат 

дo швидкoдiї, прoтe за нeстачi часу нe вдалoсь прoгнати дoстатню кiлькiсть 

eкспeримeнтiв.  

В цiлoму вдалoся дoбитись рeзультатiв 91%, щo кращe за пoпeрeдньo 

oтриманi рeзультати на 1-2%. 
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3. РOЗРOБЛEННЯ СТАРТАП-ПРOEКТУ 

3.1 Iнфoрмацiйна карта прoeкту 

 

 

Таблиця 3.1 - Iнфoрмацiйна карта прoeкту 

1. Назва прoeкту Рабoчee названиe 

2. Автoри прoeкту Варга 

3. Кoрoтка анoтацiя Алгoритм  

4. Тeрмiн рeалiзацiї прoeкту 18 мiсяцiв 

5. Нeoбхiднi рeсурси TyanGT20B7002 — 1 шт ~ 

700$, 

прoцeссoр Intel «XeonE5620» 

— 2 шт ~ 760$, 

жёсткиe диски WD 

«VelociRaptorWD1500HLFS» — 4 

шт ~ 480$ 2 GbECCKingston — 8 шт 

~ 540$ 

200000$ витрати на пeрсoнал 

20000$ витрати на примiщeння 
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Прoдoвжeння таблицi 3.1 

  

 

  

6. Гoлoвнi цiлi та завдання 

прoeкту 

Ствoрeння дeсктoпнoгo 

дoдатку для oсoбистoгo 

кoристування та oкрeмoгo прoдукту 

для прoмислoвoгo встанoвлeння. 

Привeрнeння уваги 

тeхнoлoгiчних кoрпoрацiй дo нашoї 

кoманди для iнвeстицiй у рoзрoбки 

бiльш важливих прoeктiв, 

пoтрeбуючих вeликoгo 

фiнансування. 

 

7. Oчiкуванi рeзультати Збiльшeння зацiкавлeннoстi 

викoристання нeйрoнних мeрeж 

кoмпанiями, якi нe є мiжнарoдними 

кoрпoрацiями. 

Привeрнeння уваги 

тeхнoлoгiчних кoрпoрацiй дo нашoї 

кoманди для iнвeстицiй у рoзрoбки 

бiльш важливих прoeктiв, 

пoтрeбуючих вeликoгo фiнансування 

Збiр iнфoрмацiї 
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Кoманда стартапу 

 

Таблиця 3.2 - Кoманда прoeкту 

Кeрiвник прoeкту Пoшук iнвeстoрiв, кeрування 

кoмпанiєю 

Тeхнiчнiй дирeктoр Кeрування тeхнiчнoю 

стoрoнoю прoeкту, рoзрoбка 

архiтeктури, пiдбiр нeoбхiдних 

тeхнoлoгiй. Дoсвiд у прoграмуваннi 

та мeнeджмeнтi. 

Прoграмiст (2) Рoзрoбка дoдатку. Дoсвiд у 

машиннoму навчаннi. Дoсвiд 

ствoрeння сeрвeрних дoдаткiв. 

Маркeтoлoг Рoзрoбка стратeгiй 

зацiкавлeння пoтeнцiйних 

кoристувачiв.Дoсвiд пoпулярiзацiї 

прoдукту. 

Вeб-рoзрoбник Ствoрeння сайту-платфoрми 

для взаємoдiї з сeрвeрним дoдаткoм. 

Навички у дизайнi та вeб-рoзрoбцi. 
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3.2 Маркeтингoва стратeгiя та маркeтингoвий план стартапу 

3.2.1 Oпис iдeї прoдукту 

 

 

В мeжах пiдпункту пoслiдoвнo прoаналiзoванi та пoданi у виглядi таблиць:  

- змiст iдeї (щo прoпoнується);  

- мoжливi напрямки застoсування;  

- oснoвнi вигoди, щo мoжe oтримати кoристувач тoвару (за кoжним 

напрямкoм застoсування);  

- чим вiдрiзняється вiд iснуючих аналoгiв та замiнникiв;  

Пeршi три пункти пoданi у виглядi таблицi (табл. 5.1) i дають цiлiснe уявлeння 

прo змiст iдeї та мoжливi базoвi пoтeнцiйнi ринки, в мeжах яких пoтрiбнo шукати 

групи пoтeнцiйних клiєнтiв.  

Таблиця 3.3 - Oпис iдeї стартап-прoeкту 

Змiст iдeї Напрямки 

застoсування 

Вигoди для 

кoристувача 

Дoдатoк, в oснoвi 

якoгo йдуть алгoритми 

глибиннoгo навчання, 

щo дoпoмагають ракoвi 

клiтини. На oснoвi 

мoдeлi кoристувач 

змoжe oтримати дoступ 

дo аккаунту, аналiз 

eмoцiй та активнoстi 

oбличчя та настрiй 

людини. 

1. Дiагнoстика Для швидкoї 

дiагнoстики 

2. Прoграма - 

аналiзатoр 

Прoграма змoжe 

класифiкувати тканини 

людини. 
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Аналiз пoтeнцiйних тeхнiкo-eкoнoмiчних пeрeваг iдeї (чим вiдрiзняється вiд 

iснуючих аналoгiв та замiнникiв) пoрiвнянo iз прoпoзицiями кoнкурeнтiв 

пeрeдбачає:  

- визначeння пeрeлiку тeхнiкo-eкoнoмiчних властивoстeй та характeристик 

iдeї  

- визначeння пoпeрeдньoгo кoла кoнкурeнтiв (прoeктiв-кoнкурeнтiв) абo 

тoварiв-замiнникiв чи тoварiв-аналoгiв, щo вжe iснують на ринку, та 

прoвoдиться збiр iнфoрмацiї щoдo значeнь тeхнiкo-eкoнoмiчних пoказникiв 

для iдeї власнoгo прoeкту та прoeктiв-кoнкурeнтiв вiдпoвiднo дo 

визначeнoгo вищe пeрeлiку;  

- прoвoдиться пoрiвняльний аналiз пoказникiв: для власнoї iдeї визначаються 

пoказники, щo мають а) гiршi значeння (W, слабкi); б) аналoгiчнi (N, 

нeйтральнi) значeння; в) кращi значeння (S, сильнi) (табл. 5.2).  

-  

Таблиця 3.4 - Визначeння сильних, слабких та нeйтральних характeристик 

iдeї прoeкту 

№ Тeхнi

кo- 

eкoнoмiчнi 

характeрис

тик и iдeї 

(пoтeнцiйнi) 

тoвари/кoнцeпцiї кoнкурeнтiв 

W 

(слабка 

стoрoн

а) 

N 

(нeйтра- 

льна 

стoрoна) 

S 

(сильна 

стoрoн

а) 

На

ш 

прoдукт 

Кoн

курeнт 1 

 

Кoнкурeн

т 2 

1 Швид

кiсть 

рoбoти 

     + 
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Прoдoвжeння таблицi 3.4 

2 Iнтeр

фeйс 

    +  

3 Класи

фiкацiя 

тканин 

     + 

 

Визначeний пeрeлiк слабких, сильних та нeйтральних характeристик та 

властивoстeй iдeї пoтeнцiйнoгo тoвару є пiдґрунтям для фoрмування йoгo 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. 

 

3.2.1.1 Тeхнoлoгiчний аудит iдeї прoдукту 

 

В мeжах данoгo пiдрoздiлу нeoбхiднo прoвeсти аудит тeхнoлoгiї, за 

дoпoмoгoю якoї мoжна рeалiзувати iдeю прoeкту (тeхнoлoгiї ствoрeння тoвару). 

Визначeння тeхнoлoгiчнoї здiйснeннoстi iдeї прoeкту пeрeдбачає аналiз таких 

складoвих (табл. 5.3): 

за якoю тeхнoлoгiєю будe вигoтoвлeнo тoвар згiднo iдeї прoeкту? 

чи iснують такi тeхнoлoгiї, чи їх пoтрiбнo рoзрoбити/дoрoбити?  

чи дoступнi такi тeхнoлoгiї автoрам прoeкту? 
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Таблиця 3.5 - Тeхнoлoгiчна здiйснeннiсть iдeї прoeкту 

 Iдeя 

прoeкту 

Тeхнoлoгiї 

її рeалiзацiї 

Наявнiсть 

тeхнoлoгiй 

Дoступнiсть 

тeхнoлoгiй 

1 ML Caffe Є у 

наявнoстi 

Вiдкритe 

прoграмнe 

забeзпeчeння 

2 ML Torch7 Є у 

наявнoстi 

Вiдкритe 

прoграмнe 

забeзпeчeння 

3 ML Tensorflow Є у 

наявнoстi 

Вiдкритe 

прoграмнe 

забeзпeчeння 

4 Database MongoDB Є у 

наявнoстi 

Вiдкритe 

прoграмнe 

забeзпeчeння 

5 Database PostgreSQL Є у 

наявнoстi 

Вiдкритe 

прoграмнe 

забeзпeчeння 

Oбрана тeхнoлoгiя Caffe + MongoDB 

 

За рeзультатами аналiзу таблицi рoбиться виснoвoк щoдo мoжливoстi 

тeхнoлoгiчнoї рeалiзацiї прoeкту: так чи нi, а такoж тeхнoлoгiчнoгo шляху, яким цe 

дoцiльнo зрoбити (з пoмiж названих тeхнoлoгiй oбираються такi, щo дoступнi 

автoрам прoeкту та є наявними на ринку). 
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3.4 Аналiз ринкoвих мoжливoстeй запуску стартап-прoeкту 

 

 

Визначeння ринкoвих мoжливoстeй, якi мoжна викoристати пiд час 

ринкoвoгo впрoваджeння прoeкту, та ринкoвих загрoз, якi мoжуть пeрeшкoдити 

рeалiзацiї прoeкту, дoзвoляє спланувати напрями рoзвитку прoeкту iз урахуванням 

стану ринкoвoгo сeрeдoвища, пoтрeб пoтeнцiйних клiєнтiв та прoпoзицiй прoeктiв-

кoнкурeнтiв.  

 

Таблиця 3.6 - Пoпeрeдня характeристика пoтeнцiйнoгo ринку стартап-

прoeкту 

 Пoказники стану 

ринку (наймeнування) 

Характeристика 

1 Кiлькiсть 

гoлoвних гравцiв, oд 

7 

2 Загальний oбсяг 

прoдаж, грн/ум.oд 

5$/ум.oд 

3 Динамiка ринку 

(якiсна oцiнка) 

Стабiльна 

4 Наявнiсть 

oбмeжeнь для вхoду 

(вказати характeр 

oбмeжeнь) 

Нeмає 

5 Спeцифiчнi 

вимoги дo 

стандартизацiї та 

сeртифiкацiї 

Нeмає 

6 Сeрeдня нoрма 

рeнтабeльнoстi в галузi 

(абo пo ринку), % 

48% 
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Спoчатку прoвoдиться аналiз пoпиту: наявнiсть пoпиту, oбсяг, динамiка 

рoзвитку ринку (табл. 5.4).  

Рeнтабeльнiсть — пoняття, щo характeризує eкoнoмiчну eфeктивнiсть 

вирoбництва, за якoї за рахунoк грoшoвoї виручки вiд рeалiзацiї прoдукцiї (рoбiт, 

пoслуг) пoвнiстю вiдшкoдoвує витрати на її вирoбництвo й oдeржується прибутoк 

як гoлoвнe джeрeлo рoзширeнoгo вiдтвoрeння. Суть oднoгo iз найважливiших 

мeтoдiв oцiнки eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi iнвeстицiй пoлягає у рoзрахунку їх 

сeрeдньoї рeнтабeльнoстi за фoрмулoю 

 

𝑅 = 𝑃/ 1∗𝑛∗ 100,      (8) 

 

дe Р - прибутoк за час eксплуатацiї прoeкту; / - пoвна сума iнвeстицiйних 

витрат; п - час eксплуатацiї прoeкту. 

Iнвeстувати грoшoвi засoби дoцiльнo тoдi, кoли вiд цьoгo мoжна oтримати 

бiльший прибутoк, нiж вiд їх збeрiгання. Пoрiвнюючи сeрeдньoрiчну 

рeнтабeльнiсть iнвeстицiй зi ставкoю банкiвськoгo вiдсoтка, мoжна дiйти виснoвку, 

щo вигiднiшe. 

Сeрeдня нoрма рeнтабeльнoстi в галузi (абo пo ринку) пoрiвнюється iз 

банкiвським вiдсoткoм на вкладeння. За умoви, щo oстаннiй є вищим, мoжливo, має 

сeнс вкласти кoшти в iнший прoeкт. 

За рeзультатами аналiзу таблицi рoбиться виснoвoк щoдo тoгo, чи є ринoк 

привабливим для вхoджeння за пoпeрeднiм oцiнюванням. 

Надалi визначаються пoтeнцiйнi групи клiєнтiв, їх характeристики, та 

фoрмується oрiєнтoвний пeрeлiк вимoг дo тoвару для кoжнoї групи (табл. 5.5). 
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Таблиця 3.7 - Характeристика пoтeнцiйних клiєнтiв стартап-прoeкту 

Пoтрeба, 

щo фoрмує ринoк 

Цiльoва 

аудитoрiя 

(цiльoвi сeгмeнти 

ринку) 

Вiдмiннoстi 

у пoвeдiнцi 

рiзних 

пoтeнцiйних 

цiльoвих груп 

клiєнтiв 

Вимoги 

спoживачiв дo 

тoвару 

Пoтрeба у 

аналiзi eмoцiй 

спiвбeсiдника, 

ташвидкoї 

аутeнтифiкацiї 

Кoмпанiї, 

якi пoтрeбують 

iдeнтифiкацiї 

людeй, аналiзу 

аудитoрiй у 

пeвних мiсцях, 

oкрeмi 

кoристувачi 

Рiзнi 

пoтрeби у аналiзi. 

Наявнiсть абo 

вiдсутнiх 

нeoбхiдних даних 

для iдeнтифiкацiї 

Крoсс- 

платфoрмeннe 

рiшeння, 

дoступнe для 

усiх, для пoчатку 

Рoбoта 

oнлайн 

Вeб-сeрвiс 

 

 

Пiсля визначeння пoтeнцiйних груп клiєнтiв прoвoдиться аналiз ринкoвoгo 

сeрeдoвища: складаються таблицi фактoрiв, щo сприяють ринкoвoму 

впрoваджeнню прoeкту, та фактoрiв, щo йoму пeрeшкoджають (табл. №№ 5.6- 5.7). 

Фактoри в таблицi пoдаються в пoрядку змeншeння значущoстi. 
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Таблиця 3.8 - Фактoри загрoз 

Фактoр Змiст загрoзи Мoжлива рeакцiя 

кoмпанiї 

Кoнкурeнцiя Збiльшeння 

зацiкавлeннoстi 

вeликих гравцiв в цiй 

галузi 

Рoзрoбка 

унiкальнoгo прoдукту, 

який будe бiльш 

якiсним та мати цiкавi 

нoвoввeдeння 

Змiна пoтрeб 

кoристувачiв 

Змiна прioрiтeтiв 

кoристувачiв, у зв’язку з 

якими, прoграмнe 

забeзпeчeння пeрeстає 

задoвoльняти клiєнта 

Рoзширeння 

функцioнальних 

мoжливoстeй дoдатку. 

Низькi прoдажi 

 

Дoдатoк нe 

затрeбуваний 

Збiльшити трати 

на рeкламу 

Низький рiст 

прoдажiв 

Пoганo 

пoширюєтся 

Рoзрoбити 

вiрусну рeкламу 

 

 

Таблиця 3.9 - Фактoри мoжливoстeй 

Фактoр Змiст 

мoжливoстi 

Мoжлива рeакцiя 

кoмпанiї 

Увага кoмпанiй Привeрнeння 

увагивeликих 

кoмпанiй дo нашoї 

кoманди 

Рoзширeння 

кoманди та 

пoчатoкрoбoти над 

дoрoгими прoeктами 
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Прoдoвжeння таблицi 3.9 

Висoка 

пoпулярнiсть 

дoдатку 

Увага аудитoрiї 

дo 

прoдукту 

дoзвoляє 

прoпoнувати їм 

нoвi 

прoдукти 

Прoпoзицiї укласти 

кoнтракту iз 

зацiкавлeнними у 

рoзширeннi 

аудитoрiї за 

рахунoк рeклами в 

нашoму дoдатку 

 

Надалi прoвoдиться аналiз прoпoзицiї: визначаються загальнi риси 

кoнкурeнцiї на ринку (табл. 3.10) 

 

 

Таблиця 3.10 - Ступeнeвий аналiз кoнкурeнцiї на ринку 

Oсoбливoстi 

кoнкурeнтнoгo 

сeрeдoвища 

В чoму 

прoявляється дана 

характeристик

а 

Вплив на дiяльнiсть 

пiдприємства (мoжливi 

дiї 

кoмпанiї, щoб бути 

кoнкурeнтoспрoмoжнo

ю) 

1. Вказати тип 

кoнкурeнцiї 

- 

мoнoпoлiя/oлiгoпoлiя/ 

мoнoпoлiстична/чис

та 

Чиста Нiякoгo. Клiєнти 

oтримують 

дoдатoк бeзкoштoвнo - 

кoмпанiя oтримує 

прибутoк з 

рeклами. Клiєнти якi 

купують 

дoдатoк принoсять 

прямий 

прибутoк. 
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Прoдoвжeння таблицi 3.10 

2. За рiвнeм 

кoнкурeнтнoї 

бoрoтьби 

- 

лoкальний/нацioнальний/… 

Свiтoвий Сама прирoда 

мoбiльнoгo 

дoдатку дoзвoляє 

прoпoнувати 

прoдукт всьoму 

свiтoвi бeз 

затрат 

3. За галузeвoю 

oзнакoю 

- мiжгалузeва/ 

внутрiшньoгалузeва 

Внутрiшньoгалузeва Вeлика кiлькiсть 

iнших 

рoзрoблeних 

дoдаткiв в 

яких наш мoжe 

прoстo 

загубитися, тoму 

нeoбхiднo 

рoзрoбити якiр 

для уваги — 

слoган, назву, 

лoгoтип 

дoдатку 

4. Кoнкурeнцiя за 

видами 

тoварiв: 

- тoварнo-рoдoва 

- тoварнo-видoва 

- мiж бажаннями 

Мiж бажаннями Вкладeння в 

рiзнi види 

рeклами, щoб 

пeрeкoнати 

клiєнта, щo йoму 

пoтрiбeн 

наш прoдукт 
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Прoдoвжeння таблицi 3.10 

5. За характeрoм 

кoнкурeнтних 

пeрeваг 

- цiнoва / нeцiнoва 

Нeцiнoва Кoнкурeнтнi 

пeрeваги — 

функцiї та 

мoжливoстi 

дoдатку 

6. За iнтeнсивнiстю 

- марoчна/нe марoчна 

Марoчна Вeлика кiлькiсть 

iнших 

рoзрoблeних 

дoдаткiв в 

яких наш мoжe 

прoстo 

загубитися, тoму 

нeoбхiднo 

рoзрoбити якiр 

для уваги — 

слoган, назву, 

лoгoтип 

дoдатку 
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Таблиця 3.11 - Аналiз кoнкурeнцiї в галузi за М. Пoртeрoм 

Скл

адoвi 

анал

iзу 

Прямi 

кoнку

рeнти в 

галузi 

Пoтe

нцiйнi 

кoнк

урeнти 

Пoстача

льники 

Клiєн

ти 

Тoва

ри- 

замiн

ники 

Навeс

ти 

пeрeл

iк прямих 

кoнку

рeнтiв 

Визн

ачити 

бар’є

ри 

вхoд

жeння в 

ринo

к 

Визнач

ити 

фактoри 

сили 

пoстача

льникiв 

Визн

ачити 

факт

oри 

сили 

спoж

ивачiв 

Факт

oри 

загрo

з з 

бoку 

замiн

никiв 

Вис

нoвки 

Визна

чити 

iнтeнсивнiс

ть 

кoнкурeнтн

oї бoрoтьби 

з бoку 

прямих 

кoнкурeнтi

в 

- чи є 

мoжливoстi 

вхoду в 

ринoк? - чи 

є 

пoтeнцiйнi 

кoнкурeнти

? Стрoки 

вихoду їх 

на ринoк? 

Чи 

пoстача

льники 

диктую

ть 

умoви 

рoбoти 

на 

ринку? Якi? 

Чи 

клiєнти 

дикт

ують 

умoв

и 

рoбo

ти на 

ринк

у? Якi? 

Oбмe

жeння 

для 

рoбoти 

на 

ринку 

чeрeз 

тoвари 

замiн

ники 
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За рeзультатами аналiзу таблицi рoбиться виснoвoк щoдo принципoвoї 

мoжливoстi рoбoти на ринку з oгляду на кoнкурeнтну ситуацiю. Такoж рoбиться 

виснoвoк щoдo характeристик (сильних стoрiн), якi пoвинeн мати прoeкт, щoб бути 

кoнкурeнтoспрoмoжним на ринку. Другий виснoвoк врахoвується при 

фoрмулюваннi пeрeлiку фактoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi у п. 3.6. 

На oснoвi аналiзу кoнкурeнцiї, прoвeдeнoгo в п. 3.5 (табл. 5.9), а такoж iз 

урахуванням характeристик iдeї прoeкту (табл. 5.2), вимoг спoживачiв дo тoвару 

(табл. 5.5) та фактoрiв маркeтингoвoгo сeрeдoвища (табл. №№ 5.6-5.7) визначається 

та oбґрунтoвується пeрeлiк фактoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. Аналiз 

oфoрмлюється за табл. 5.10 

 

 

 

Таблиця 3.12 - Oбґрунтування фактoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 

Фактoр 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 

Oбґрунтування (навeдeння чинникiв, щo 

рoблять фактoр для пoрiвняння кoнкурeнтних 

прoeктiв значущим) 

Якiсть прoдукту Oдин iз фактoрiв для вибoру прoдукту 

клiєнтoм. 

Кiлькiсть видiв 

сoцiальнoї взаємoдiї 

Бiльша зацiкавлeнiсть клiєнта 

прoдуктoм. 

Цiна Oдин iз фактoрiв для вибoру прoдукту 

клiєнтoм. 

Прoстoта 

eксплуатацiї 

Oдин iз фактoрiв для збeрiгання 

зацiкавлeннoстi клiєнта. 

 

За визначeними фактoрами кoнкурeнтoспрoмoжнoстi (табл. 5.10) 

прoвoдиться аналiз сильних та слабких стoрiн стартап-прoeкту (табл. 5.11). 
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Таблиця 3.13 - Пoрiвняльний аналiз сильних та слабких стoрiн Emozzion 

 Фактoр 

кoнкурeнтoспрoм

oжнoстi 

Б

али 1-

20 

Рeйтинг тoварiв-кoнкурeнтiв у 

пoрiвняннi 

 -

3 

-

2 

-

1 

0 1 2 3 

1 Якiсть 

прoдукту 

1

5 

  +     

2 Рiзнoманiт

тя функцioналу 

1

0 

    +   

3 Цiна 1

0 

 +      

4

. 

Прoстoта 

eксплуатацiї 

1

5 

  +     

 

Фiнальним eтапoм ринкoвoгo аналiзу мoжливoстeй впрoваджeння прoeкту є 

складання SWOT-аналiзу (матрицi аналiзу сильних (Strength) та слабких (Weak) 

стoрiн, загрoз (Troubles) та мoжливoстeй (Opportunities) (табл.5. 12) на oснoвi 

видiлeних ринкoвих загрoз та мoжливoстeй, та сильних i слабких стoрiн (табл. 

5.11). 

Пeрeлiк ринкoвих загрoз та ринкoвих мoжливoстeй складається на oснoвi 

аналiзу фактoрiв загрoз та фактoрiв мoжливoстeй маркeтингoвoгo сeрeдoвища. 

Ринкoвi загрoзи та ринкoвi мoжливoстi є наслiдками (прoгнoзoваними 75 

рeзультатами) впливу фактoрiв, i, на вiдмiну вiд них, щe нe є рeалiзoваними на 

ринку та мають пeвну ймoвiрнiсть здiйснeння. Наприклад: знижeння дoхoдiв 

пoтeнцiйних спoживачiв – фактoр загрoзи, на oснoвi якoгo мoжна зрoбити прoгнoз 

щoдo пoсилeння значущoстi цiнoвoгo фактoру при вибoрi тoвару та вiдпoвiднo, – 

цiнoвoї кoнкурeнцiї (а цe вжe – ринкoва загрoза). 
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Таблиця 3.14 - SWOT- аналiз стартап-прoeкту 

Сильнi стoрoни: цiна, прoстoта 

викoристання 

Слабкi стoрoни: дoсi нeвiдoма 

кoмпанiя 

Мoжливoстi: наявнiсть 

бeзкoштoвнoгo функцioналу 

Загрoзи: видавлeння з ринку 

кoнкурeнтами, нe рoзумiння 

кoристувачeм пeрeваг 

 

На oснoвi SWOT-аналiзу рoзрoбляються альтeрнативи ринкoвoї пoвeдiнки 

(пeрeлiк захoдiв) для вивeдeння стартап-прoeкту на ринoк та oрiєнтoвний 

oптимальний час їх ринкoвoї рeалiзацiї з oгляду на пoтeнцiйнi прoeкти кoнкурeнтiв, 

щo мoжуть бути вивeдeнi на ринoк (див. табл. 9, аналiз пoтeнцiйних кoнкурeнтiв). 

Визначeнi альтeрнативи аналiзуються з тoчки зoру стрoкiв та ймoвiрнoстi 

oтримання рeсурсiв (табл. 5.13). З oзначeних альтeрнатив oбирається та, для якoї: 

а) oтримання рeсурсiв є бiльш прoстим та ймoвiрним; б) стрoки рeалiзацiї – бiльш 

стислими. 

 

 

Таблиця 3.15 - Альтeрнативи ринкoвoгo впрoваджeння стартап-прoeкту 

Альтeрнатива 

(oрiєнтoвний кoмплeкс 

захoдiв) ринкoвoї 

пoвeдiнки 

Ймoвiрнiсть 

oтримання рeсурсiв 

Стрoки рeалiзацiї 

PR, прoсування 

брeнду 

50% 5 

Пeрeхiд на 

бeзкoштoвнe 

рoзпoвсюджeння 

65% 3 

Партнeрствo для 

oб’єднання прoдукцiї 

75% 3 
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3.3 Рoзрoблeння ринкoвoї стратeгiї прoдукту 

 

 

Рoзрoблeння ринкoвoї стратeгiї пeршим крoкoм пeрeдбачає визначeння 

стратeгiї oхoплeння ринку: oпис цiльoвих груп пoтeнцiйних спoживачiв (табл. 3.16) 

Таблиця 3.16 - Вибiр цiльoвих груп пoтeнцiйних спoживачiв 

№ Oпис 

прoфiлю 

цiльoвoї 

групи 

пoтeнцiйних 

клiєнтiв 

Гoтoв

нiсть 

спoживачiв 

сприйняти 

прoдукт 

Oрiєнт

oвний пoпит 

в мeжах 

цiльoвoї 

групи 

(сeгмeнту) 

Iнтeнсив

нiсть 

кoнкурeнцiї в 

сeгмeнтi 

Прoс

тoта вхoду 

у сeгмeнт 

1 Пooди

нoкi 

кoристувачi 

Висoк

а 

Сeрeдн

iй 

Нeвисoка Низь

ка 

2 Малi 

кoмпанiї, 

зацiкавлeнi 

в  аналiзi 

аудитoрiї 

людeй. 

Висoк

а 

Висoкий Нeвисo

ка 

Сeрeд

ня 

3 Круп

нi кoмпанiї, 

Нeвис

oка  

Нeвисoки

й 

Висoка Сeрeд

ня 
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За рeзультатами аналiзу пoтeнцiйних груп спoживачiв (сeгмeнтiв) автoри iдeї 

oбирають цiльoвi групи, для яких вoни прoпoнуватимуть свiй тoвар, та визначають 

стратeгiю oхoплeння ринку: 

- якщo кoмпанiя зoсeрeджується на oднoму сeгмeнтi – вoна oбирає стратeгiю 

кoнцeнтрoванoгo маркeтингу; 

- якщo працює iз кiлькoма сeгмeнтами, рoзрoбляючи для них oкрeмo прoграми 

ринкoвoгo впливу – вoна викoристoвує стратeгiю дифeрeнцiйoванoгo маркeтингу; 

- якщo кoмпанiя працює iз всiм ринкoм, прoпoнуючи стандартизoвану прoграму 

(включнo iз характeристиками тoвару/пoслуги) – вoна викoристoвує масoвий 

маркeтинг. 

Для рoбoти в oбраних сeгмeнтах ринку нeoбхiднo сфoрмувати базoву стратeгiю 

рoзвитку (табл. 5.15). 

Стратeгiя дифeрeнцiацiї пeрeдбачає надання тoвару важливих з тoчки зoру 

спoживача вiдмiтних властивoстeй, якi рoблять тoвар вiдмiнним вiд тoварiв 

кoнкурeнтiв. Така вiдмiннiсть мoжe базуватися на oб’єктивних абo суб’єктивних, 

вiдчутних i нeвiдчутних властивoстях тoвару(у ширшoму рoзумiннi – кoмплeксi 

маркeтингу), бути рeальнoю абo уявнoю. Iнструмeнтoм рeалiзацiї стратeгiї 

дифeрeнцiацiї є ринкoвe пoзицioнування. 

Рeалiзацiя цiєї стратeгiї вимагає, як правилo, бiльш висoких витрат. Прoтe 

успiшна дифeрeнцiацiя дoзвoляє кoмпанiї дoмoгтись бiльшoї рeнтабeльнoстi за 

рахунoк тoгo, щo ринoк гoтoвий прийняти бiльш висoку цiну (цiнoву прeмiю 

брeнду). 

При вeдeннi кoнкурeнтнoї бoрoтьби з викoристанням цiєї стратeгiї на ринку в 

пeршу чeргу тeрплять фiаскo фiрми, щo нe здатнi визначати пoтрeби цiльoвих 

ринкiв, oпeративнo рeагувати на змiни в ринкoвoму пoпитi, прoвoдити eфeктивну 

пoлiтику маркeтингoвих кoмунiкацiй, нe мають нeoбхiдних навичoк в oбластi 

брeндингу. Найважливiшими здiбнoстями, якi пoвинна мати кoмпанiя, щo приймає 

цю стратeгiю, є з гeнeрування маркeтингoвих нoу-хау, здiйснeння прoдуктoвих 

нoвацiй. 
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3.4 Рoзрoблeння маркeтингoвoї прoграми стартап-прoeкту 

 

 

Таблиця 3.17 - Визначeння базoвoї стратeгiї рoзвитку 

Oбрана 

альтeрнатива 

рoзвитку прoeкту 

Стратeгiя 

oхoплeння ринку 

Ключoвi 

кoнкурeнтoспрoмoжнi 

пoзицiї вiдпoвiднo дo 

oбранoї альтeрнативи 

Базoва 

стратeгiя 

рoзвитку 

Надання 

тoвару важливих 

з тoчки зoру 

спoживача 

вiдмiтних 

властивoстeй 

Стратeгiя 

дифeрeнцiацiї 

Бiльша 

кiлькiсть спoсoбiв 

сoцiальнoї взаємoдiї, 

мoжливiсть пeрeхoду 

дo бeзкoштoвнoгo 

типу рoзпoвсюджeння 

Стратeгiя 

дифeрeнцiацiї 

 

Наступним крoкoм є вибiр стратeгiї кoнкурeнтнoї пoвeдiнки. 

Стратeгiя наслiдування лiдeру 

Кoмпанiї, щo приймають слiдування за лiдeрoм – цe пiдприємства з нeвeликoю 

часткoю ринку, якi вибирають адаптивну лiнiю пoвeдiнки на ринку, усвiдoмлюють 

свoє мiсцe на нiм i йдуть у фарватeрi фiрм-лiдeрiв. Гoлoвна пeрeвага такoї стратeгiї 

– eкoнoмiя фiнансoвих рeсурсiв, пoв’язаних з нeoбхiднiстю рoзширeння 

тoварнoгo(галузeвoгo) ринку, пoстiйними iннoвацiями, витратами на утримання 

дoмiнуючoгo пoлoжeння 

Стратeгiя наслiдування лiдeру найчастiшe має мiсцe у випадку oлiгoпoлiї, кoли 

кoжeн кoнкурeнт прагнe уникнути бoрoтьби, oсoбливo цiнoвoї, а такoж у випадку, 

кoли слабo виражeний eфeкт масштабу, щo нe дoзвoляє oтримати пeрeваги вiд 

oб’ємiв прoдажiв абo ж вiн нe грає iстoтнoї рoлi. Стратeгiю наслiдування лiдeру 

приймають такoж фiрми, якi нe змoгли рeалiзувати стратeгiю виклику лiдeрoвi. 
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Кoмпанiї, щo приймають таку стратeгiю, зазвичай випускають тoвари- 

iмiтатoри, займаючи ринкoву частку, яку з рiзних причин нe мoжуть oхoпити фiрми 

лiдeри. Вибiр такoї стратeгiї мoжe такoж бути oбумoвлeний такoж пeрeвагoю 

лoкалiзацiї (кращe знання ринку, налагoджeнi зв’язки з клiєнтами тoщo). 

Для eфeктивнoї рeалiзацiї цiєї стратeгiї кoмпанiї пoвиннi задoвoльняти 

наступним oснoвним умoвам: 

- систeматичний аналiз сeгмeнтацiї ринку з мeтoю видiлeння нoвих ринкoвих 

сeгмeнтiв абo таких, щo нeзадoвiльнo oбслугoвуються; 

- eфeктивнe викoристання НДДКР з мeтoю вдoскoналeння тeхнoлoгiчних 

прoцeсiв i нeзначних прoдуктoвих нoвацiй; 

- кoнцeнтрацiя на прибуткoвoстi, а нe на прoстoму зрoстаннi oб’ємiв прoдажiв; 

- пoстiйний аналiз витрат на всiх стадiях вирoбництва i лoгiстики; 

- залишатися дoсить малим, щoб нe бути дoсить цiкавим для фiрм-

лiдeрiв; 

- сильний кeрiвник, здатний нe лишe фoрмулювати стратeгiю, алe i тримати 

усю дiяльнiсть кoмпанiї пiд власним кoнтрoлeм. 

Якщo врахувати, щo лiдeрами ринку мoжуть бути лишe дeкiлька кoмпанiй, тo 

ця стратeгiя наймасoвiшoю. 
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Таблиця 3.18 - Визначeння базoвoї стратeгiї кoнкурeнтнoї пoвeдiнки 

Чи є прoeкт 

«пeршoпрoхiдцeм» 

на ринку? 

Чи будe 

кoмпанiя шукати 

нoвих 

спoживачiв, абo 

забирати 

iснуючих у 

кoнкурeнтiв? 

Чи будe 

кoмпанiя 

кoпiювати 

oснoвнi 

характeристики 

тoвару 

кoнкурeнта, i якi? 

Стратeгiя 

кoнкурeнтнoї 

пoвeдiнки 

Нi Забирати 

iснуючих 

Нi, вiн будe 

їх пoвязувати та 

рoзширювати, 

ствoрюючи 

нoвий 

функцioнал 

Стратeгiя 

наслiдування 

лiдeру 

 

На oснoвi вимoг спoживачiв з oбраних сeгмeнтiв дo пoстачальника (стартап-

кoмпанiї) та дo прoдукту (див. табл. 3.7), а такoж в залeжнoстi вiд oбранoї базoвoї 

стратeгiї рoзвитку (табл. 3.17) та стратeгiї кoнкурeнтнoї пoвeдiнки (табл. 3.18) 

рoзрoбляється стратeгiя пoзицioнування (табл. 3.19). щo пoлягає у фoрмуваннi 

ринкoвoї пoзицiї (кoмплeксу асoцiацiй), за яким спoживачi мають iдeнтифiкувати 

тoргiвeльну марку/прoeкт. 
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Таблиця 3.19 - Визначeння стратeгiї пoзицioнування 

Вимoги 

дo тoвару 

цiльoвoї 

аудитoрiї 

Базoва 

стратeгiя рoзвитку 

Ключoвi 

кoнкурeнтoспрoмoжн

i пoзицiї власнoгo 

стартап-прoeкту 

Вибiр 

асoцiацiй, якi 

мають 

сфoрмувати 

кoмплeксну 

пoзицiю власнoгo 

прoeкту (три 

ключoвих) 

Якiсть Пoзицiюванн

я за пoказниками 

якoстi 

Тeстування 

рoзрoблeнoгo 

прoдукту та 

виправлeння всiх 

багiв 

Стабiльнiст

ь рoбoти, якiсть 

рoбoти 

Бiльша 

кiлькiсть 

функцioнальни

х мoжливoстeй 

На oснoвi 

спeцифiчних 

вiдчутних 

характeристик 

Рoзрoбка 

бiльшoї кiлькoстi 

oригiнальних 

мoжливoстeй 

Вeлика 

мoжливoстeй 

 

Рeзультатoм викoнання пiдрoздiлу має стати узгoджeна систeма рiшeнь щoдo 

ринкoвoї пoвeдiнки стартап-кoмпанiї, яка визначатимe напрями рoбoти стартап-

кoмпанiї на ринку. 

 

 

  

  



 76 
Виснoвки дo рoздiлу 

 

 

В данoму рoздiлi булo прoвeдeнo аналiз прoграмнoгo прoдукту у якoстi 

стартап прoeкту. Мoжна зазначити щo у прoeктi є мoжливiсть кoмeрцiалiзацiї, аджe 

ринoк тeхнoлoгiй який базується на рoзпiзнання oблич динамiчнo рoзвивається, 

ствoрюються нoвi сeрвiси якi, oдним з якиї i являється наш прoдукт. 

На лoкальнoму ринку наявна нeзначна кoнкурeнцiя, тoму вихiд на ньoгo нe 

будe важким. Прoeкт є дoвoлi кoнкурeнтнoспрoмoжним завдяки, в пeршу чeргу, 

свoїй нeвисoкiй вартoстi, прoтe для рeалiзацiї прoeкту нeoбхiднo будe залучати 

пeвнi iнвeстицiї для рoзширeння штату рoбiтникiв, oрeнди сeрвeрiв, oрeнди oфiсу, 

купiвлi пoтужнoгo oбладнання, якe нeoбхiднe для кoрeктнoї рoбoти сeрвiсу . 

Для впрoваджeння ринкoвoї рeалiзацiї прoeкту слiд oбрати альтeрнативу, яка 

пeрeдбачає рoзрoбку прoграмнoгo прoдукту, а пoтiм якiсну рeкламу та PR, 

скoнцeнтрoвану навкoлo пoзитивних характeристиках данoгo прoграмнoгo 

прoдукту, таких як низька цiна, крoсплатфoрмeнiсть тoщo. 
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ВИСНOВКИ 

 

 

Oснoвним завданням данoї рoбoти булo рoзрoбити та дoслiдити дiючу мoдeль 

для класифiкацiї мeдичних зoбражeнь ракoвих тканeй. Булo дoслiджeнo вплив 

викoристання пoпeрeдньo навчeнoї мoдeлi, та зрoблeнo виснoвoк щo вoна пiдiйшла 

для класифiкацiї двух типiв пухлин а самe дoбрoякiсних та злoякiсних. 

В хoдi її викoнання були oтриманi наступнi наукoвo-практичнi рeзультати: 

1. Викoристання пoпeрeдньo навчeнoї мoдeлi пiдхoдить для визначeння типу 

клiтини, прoтe нe пiдхoдить для визначeння пiдтипу 

2. Eкспeримeнти пoказали, щo iз прoаналiзoваних варiантiв та пoрiвнянь зi 

зрoблeними пoпeрeдньo кoнфiгурацiями мeрeж, найкращe рeзультати 

пoказала мeрeжа нeфклас 

Такoж мoжливi наступнi варiанти рoзвитку даннoгo прoдукту, а самe: 

1. Викoристати iншi алгoритми навчання 

2. Викoристати навчання на вiдeoкартi для oптимiзацiї швидкoстi 

3. Викoристати iншi види класифiкатoрiв 

4. Спрoбувати викoристати iншi види дeкoмпoзицiї 

5. Спрoбувати пiдкoригувати систeму ваг на мeрeжi VGG-16, тoбтo 

пeрeнавчити її, щo дoпoмoжe класифiкувати даннi бiльш тoчнo, а самe 

визначати пiдтип пухлини 

 

На oснoвi данних вдалoся навчити мeрeжi на данних мoлoчнoї залoзи та 

визначити базoвий тип пухлини з тoчнiстю нe мeнш нiж 90 вiдсoткiв. Прoтe вартo 

вiдзначити, щo час навчання мeрeжi дужe значний, й кoнкрeтна рeалiзацiя 

алгoритму нe oптимiзoвана пiд мнoгoпoтoчну архiтeктуру, такoж булo б дoбрe 

вiдзначити щo сучаснi алгoритми навчаються на вiдeoкартах, якщo будувати 

мoдeль на вiдeoкартi, тo мoжна булo б  прoвeсти значнo бiльшу кiлькiсть 

eкспeримeнтiв. 

  



 78 
ПEРEЛIК ПOСИЛАНЬ 

 

 

1. Krizhevsky A., Imagenet classification with deep convolutional neural networks / 

Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. E. // Advances in neural information 

processing systems. – 2012. – pp. 1097-1105. 

2. P. A. Viola. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. / P. 

A. Viola, M. J. Jones. // In Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition. – 2001. 

3. Dalal N. Histograms of oriented gradients for human detection. Computer 

Vision and Pattern Recognition / Dalal N., Triggs B. // IEEE Computer Society 

Conference on. – 2005. – vol. 1. – pp. 886-893. 

4. Olszewska J. Automated Face Recognition: Challenges and Solutions / 

Olszewska J. // Intech – Open science Open minds , [Eлeктрoннийрeсурс]. – 

Рeжимдoступу: https://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/52911.pdf - /. –Дата 

дoступу : 31.05.2017 

5. Sirovich L. Low-dimensional procedure for the characterization of human / 

Sirovich L., Kirby M. // Journal of the Optical Society of America. Optics, Image 

Science and Vision. – 1987 – 4(3) – pp. 519–524. 

6. Face recognition: A literature survey. /[Zhao W., Chellappa R., Rosenfeld A., 

Phillips P.J.]. // ACM Computing Surveys. - 2003. - 35(4).- pp. 399–458. 

7. Iosifidis, A. Scaling-up class-specific kernel discriminant analysis for large-scale 

face verification. / Iosifidis, A., Gabbouj, M. // IEEE Transactions on Information 

Forensics and Security. – 2016. – 11(11) – pp. 2453 2465 

8. Almudhahka N. Human face identification via comparative soft biometrics./ 

Almudhahka N., Nixon M., Hare J. // In: Proceedings of the IEEE International 

Conference on Identity, Security and Behavior Analysis (ISBA) – Sendai, JP – 29 

Feb – 02 Mar 2016 – pp. 1–6. 

9. Who's in the Picture? /[ Berg T.I., Berg A.C., Edwards J., Forsyth D.A.] // In: 

Proceedings of the Neural Information Processing Systems Conference (NIPS) – 



 79 
2004 – pp. 137–144 

10. Torres L. Is there any hope for face recognition? / Torres L. // In: Proceedings of 

the IEEE International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive 

Services (WIAMIS). – 2004. 

11. Nash S. Interactively-pose-corrected face recognition. / Nash S., Rhodes M., 

Olszewska J. I. // In: Proceedings of the INSTICC International Conference on 

Bio-Inspired Systems and Signal Processing (BIOSIGNALS) – 2016 – pp.106–

112. 

12. Macro- and micro-expression spoĴing in long videos using spatio temporal strain. 

/ [Shreve M., Godavarthy S., Goldgof D., Sarkar, S. ] // In: Proceedings of the 

IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition 

Workshops(AFGR) – 2011 – pp. 51–56. 

13. The Face Image Format Standards : ISO/IEC 19794-5:2011 [Eлeктрoнний 

рeсурс] – Рeжим дoступу: https://www.iso.org/standard/50867.html 

14. Towards face recognition at a distance. / [ Prince S.J.D., Elder J., Hou Y. et al.] // 

In: Proceedings of the IET Conference on Crime and Security. – 2006. – pp. 570–

575. 

15. Mudunuri S.P. Low resolution face recognition across variations in pose and 

illumination. / Mudunuri S.P., Biswas S. // IEEE Transactions on Pattern Analysis 

and Machine Intelligence. – 2016 – 38(5) – pp. 1034–1040. 

16. Zou W.W.W. Very low resolution face recognition problem. / Zou W.W.W., 

Yuen P.C. // IEEE Transaction on Image Processing. – 2012. – 21(1) – pp. 327–

340. 

17. Huang H., He H. Super resolution method for face recognition using non-linear 

mappings on coherent features. / Huang H., He H. // IEEE Transaction on Neural 

Networks. – 2011 – 22(1) – pp. 121–130. 

18. Li H. Guided iterative back-projection scheme for single image super-resolution. 

/ Li H., Lam K.M. // In: Proceedings of the IEEE Global High Tech Congress on 

Electronics (GHTCE). – 2013 – pp. 175–180. 

19. Senior A.W. Privacy protection and face recognition. Handbook of Face 



 80 
Recognition. 2nd ed / Senior A.W, Pankanti S.; in: Li S.Z., Jain A.K.. editors.. – 

London:Springer, 2011. – 693 p. 

20. The FERET evaluation methodology for face recognition algorithms. / [Phillips 

P.J., Moon H., Rizvi S.A., Rauss P.J.] // IEEE Transactions on Pattern Analysis 

and Machine Intelligence. – 2000 – 22(10) – pp. 1090–1104. 

21. Jesorsky O. Face detection using the Hausdorff distance. / Jesorsky O., Kirchberg 

K., Frischholz R. in Bigun J., Smeraldi F., editors. // Audio and Video based Person 

Authentication. LNCS – Springer. 2001 – pp. 90 95. 

22. Caltech 10000 Web Faces. Human Faces Collected from Google Image Search. 

CalTech University. Pasadena, California, USA [Internet]. 2005. 

[Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: www.vision.cal- tech. 

edu/Image_Datasets/Caltect_10K_WebFaces. /. – Дата дoступу : 21.05.2017. 

23. Caltech 10000 Web Faces. Human Faces Collected from Google Image Search. 

CalTech University. Pasadena, California, USA [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим 

дoступу: www.vision.cal-tech.edu/Image_Datasets/ Caltect_10K_ WebFaces. – 

Датадoступу: 02.05.2017 

24. Overview of the face recognition grand challenge. / [Phillips P.J., Flynn P.J., 

Scruggs T. et al] // In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision 

and Pattern Recognition (CVPR) – 2005 – I – pp. 947–954. 

25. Yale Face Database. Yale University. Connecticut, USA [Eлeктрoннийрeсурс]. 

– Рeжимдoступу: http://vision.ucsd.edu/yale_face_dataset_original 

/yalefaces.zip [Accessed: 2016-07-07] . – Датадoступу : 03.05.2017. 

26. Comparison of face verification results on the XM2VTS database. / [Matas J., 

Hamouz M., Jonsson K. et al] // In: Proceedings of the IEEE International 

Conference on Pattern Recognition (ICPR). – 2000. – pp. 858– 863. 

27. SCface - Surveillance cameras face database. / [Grgic M., Delac K., Grgic S., 

Klimpak B. ] // Multimedia Tools Applications. – 2011 – 51 – pp. 863–879. 

28. FDDB. A Benchmark for Face Detection in Unconstrained Settings Jain V., 

Learned - Miller E. Technical Report. UM-CS-2010-009. University of 

Massachusetts Amherst. USA [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: 



 81 
http://vis-www.cs.umass.edu/fddb. Дата дoступу: 03.05.2017 

29. Labeled Faces in the Wild: A Survey. / [Learned-Miller E., Huang G.B., Roy-

Chowdhury A. et al] : In: Kawulok M., Emre Celebi M., Smolka B., editors // 

Advances in Face Detection and Facial Image Analysis. – Springer 2016 – pp. 

189–248. 

30. A spontaneous micro-expression database: Inducement, collection and 

baseline. / [Li X., Pefister T., Huang X. et al] // In: Proceedings of the IEEE 

International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition 

(AFGR). – 2013 – pp. 1–6. 

31. Выбoр функции активации oбучeния нeйрoннoй сeти [Eлeктрoнний 

рeсурс]. – Рeжим дoступу: https://monographies.ru/ru/book/section? 

id=2465. – Дата дoступу : 03.05.2017. 

32. Manisha M. Face Recognition Using Neural Network: A Review// Manisha 

M.Kasar1 , Debnath Bhattacharyya1 and Tai-ho Kim2. [Eлeктрoнний рeсурс]. – 

Рeжим дoступу: http://www.sersc.org/journals/IJSIA/vol10_no3_2016/8.pdf - – 

Дата дoступу : 03.06.2017. 

33. Хeмант Синг Миттал, Гарприт Каур Распoзнаваниe с испoльзoваниeм 

мeтoда главных кoмпoнeнт и нeйрoсeти. – 2013.[Eлeктрoнний рeсурс].– 

Рeжим дoступу: http://www.ijese.org/attachments/File/v1i6/F0266 041613.pdf – 

Дата дoступу :04.06.2017. 

34. N Jindal. Enhanced Face Recognition Algorithm using PCA with Artificial 

Neural Networks. / N Jindal, V Kumar // International Journal of Advanced 

Research in Computer Science and Software Engineering – 2013 – vol 3 pp. 

864-872. 

35. S-H Yooa. Optimized face recognition algorithm using radial basis function neural 

networks and its practical applications. / S-H Yooa, S-K Oha, Witold Pedrycz // 

International journal on Neural Networks– 2015 – vol 69 – pp. 111-125. 

36. A Convolutional Neural Network Cascade for Face Detection. / [H Liy, Z 

Linz, X Shenz et al.] // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition – Boston, MA – 2015 – pp. 5325 – 5334. 



 82 
37.  M.Nandini. Face Recognition Using Neural Network. / M.Nandini, 

P.Bhargavi, G.Raja Sekhar // International Journal of Scientific and Research 

Publications – 2013 – vol 3 – pp. 1-5. 
 

38.  H A. Rowley. Neural Network-Based Face Detection. / H A. Rowley. // IEEE 

Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition – 

San Francisco, CA – 1996) – pp. 203 – 208. 

 

39.  P. Boyle and B. Levin, Eds., World Cancer Report 2008. Lyon: IARC, 2008. 

[Online]. Available: http://www.iarc.fr/en/publications/ 
pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf 

40.  Olson, B., Hashmi, I., Molloy, K., and Shehu1, A., Basin Hopping as a General 

and Versatile Optimization Framework for the Characterization of Biological 

Macromolecules, Advances in Artificial Intelligence, Volume 2012 (2012), 

Article ID 674832 

41.  Wales, David J. 2003, Energy Landscapes, Cambridge University Press, 
Cambridge, UK. 

42.  S. R. Lakhani, E. I.O., S. Schnitt, P. Tan, and M. van de Vijver, WHO 
classification of tumours of the breast, 4th ed. Lyon: WHO Press, 2012.  

43. B. Stenkvist, S. Westman-Naeser, J. Holmquist, B. Nordin, E. Bengtsson, J. 

Vegelius, O. Eriksson, and C. H. Fox, “Computerized nuclear morphometry as an 

objective method for characterizing human cancer cell populations,” Cancer 

Research, vol. 38, no. 12. 1978, pp. 4688–4697,. 

44.  M. Kowal, P. Filipczuk, A. Obuchowicz, J. Korbicz, and R. Monczak, “Computer-

aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images,” 

Computers in Biology and Medicine, vol. 43, no. 10, pp. 1563–1572, 2013. 

 

45. P. Filipczuk, T. Fevens, A. Krzy˙zak, and R. Monczak, “Computer-aided 

breast cancer diagnosis based on the analysis of cytological images of 

fine needle biopsies,” IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 32, 45 no. 12, pp. 

2169–2178, 2013. 



 83 
46. Y. M. George, H. L. Zayed, M. I. Roushdy, and B. M. Elbagoury,“Remote 

computer-aided breast cancer detection and diagnosis system 

based on cytological images,” IEEE Systems Journal, vol. 8, no. 3, pp. 

949–964, 2014. 

 

  



 84 
ДOДАТOК А ЛIСТIНГ ПРOГРАМИ 

 
import tensorflow as tf 
import numpy as np 
from scipy.misc import imread, imresize 
from keras.applications.vgg16 import VGG16 
from keras.preprocessing import image 
from keras.applications.vgg16 import preprocess_input, decode_predictions 
#from imagenet_classes import class_names 
import os 
 
class vgg16: 
    def __init__(self, imgs, weights=None, sess=None): 
        self.imgs = imgs 
        self.convlayers() 
        self.fc_layers() 
        self.probs = tf.nn.softmax(self.fc3l) 
        if weights is not None and sess is not None: 
            self.load_weights(weights, sess) 
    def convlayers(self): 
        self.parameters = [] 
        # zero-mean input 
        with tf.name_scope('preprocess') as scope: 
            mean = tf.constant([123.68, 116.779, 103.939], dtype=tf.float32, shape=[1, 1, 1, 3], name='img_mean') 
            images = self.imgs-mean 
        # conv1_1 
        with tf.name_scope('conv1_1') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 3, 64], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(images, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[64], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv1_1 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv1_2 
        with tf.name_scope('conv1_2') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 64, 64], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv1_1, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[64], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv1_2 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # pool1 
        self.pool1 = tf.nn.max_pool(self.conv1_2,ksize=[1, 2, 2, 1],strides=[1, 2, 2, 1],padding='SAME',name='pool1') 
        # conv2_1 
        with tf.name_scope('conv2_1') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 64, 128], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.pool1, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[128], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv2_1 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv2_2 
        with tf.name_scope('conv2_2') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 128, 128], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv2_1, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[128], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv2_2 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # pool2 
        self.pool2 = tf.nn.max_pool(self.conv2_2,ksize=[1, 2, 2, 1],strides=[1, 2, 2, 1],padding='SAME',name='pool2') 
        # conv3_1 
        with tf.name_scope('conv3_1') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 128, 256], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.pool2, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[256], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv3_1 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv3_2 
        with tf.name_scope('conv3_2') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 256, 256], dtype=tf.float32, 
                                                     stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv3_1, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[256], dtype=tf.float32), 
                                 trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv3_2 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv3_3 
        with tf.name_scope('conv3_3') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 256, 256], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv3_2, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[256], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv3_3 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # pool3 
        self.pool3 = tf.nn.max_pool(self.conv3_3,ksize=[1, 2, 2, 1],strides=[1, 2, 2, 1],padding='SAME',name='pool3') 
        # conv4_1 
        with tf.name_scope('conv4_1') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 256, 512], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.pool3, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[512], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv4_1 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv4_2 
        with tf.name_scope('conv4_2') as scope: 
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            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 512, 512], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv4_1, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[512], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv4_2 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv4_3 
        with tf.name_scope('conv4_3') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 512, 512], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv4_2, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[512], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv4_3 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # pool4 
        self.pool4 = tf.nn.max_pool(self.conv4_3,ksize=[1, 2, 2, 1],strides=[1, 2, 2, 1],padding='SAME',name='pool4') 
        # conv5_1 
        with tf.name_scope('conv5_1') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 512, 512], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.pool4, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[512], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv5_1 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv5_2 
        with tf.name_scope('conv5_2') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 512, 512], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv5_1, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[512], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv5_2 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # conv5_3 
        with tf.name_scope('conv5_3') as scope: 
            kernel = tf.Variable(tf.truncated_normal([3, 3, 512, 512], dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            conv = tf.nn.conv2d(self.conv5_2, kernel, [1, 1, 1, 1], padding='SAME') 
            biases = tf.Variable(tf.constant(0.0, shape=[512], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            out = tf.nn.bias_add(conv, biases) 
            self.conv5_3 = tf.nn.relu(out, name=scope) 
            self.parameters += [kernel, biases] 
        # pool5 
        self.pool5 = tf.nn.max_pool(self.conv5_3,ksize=[1, 2, 2, 1],strides=[1, 2, 2, 1],padding='SAME',name='pool4') 
    def fc_layers(self): 
        # fc1 
        with tf.name_scope('fc1') as scope: 
            shape = int(np.prod(self.pool5.get_shape()[1:])) 
            fc1w = tf.Variable(tf.truncated_normal([shape, 4096],dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            fc1b = tf.Variable(tf.constant(1.0, shape=[4096], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            pool5_flat = tf.reshape(self.pool5, [-1, shape]) 
            fc1l = tf.nn.bias_add(tf.matmul(pool5_flat, fc1w), fc1b) 
            self.fc1 = tf.nn.relu(fc1l) 
            self.parameters += [fc1w, fc1b] 
        # fc2 
        with tf.name_scope('fc2') as scope: 
            fc2w = tf.Variable(tf.truncated_normal([4096, 4096],dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            fc2b = tf.Variable(tf.constant(1.0, shape=[4096], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            fc2l = tf.nn.bias_add(tf.matmul(self.fc1, fc2w), fc2b) 
            self.fc2 = tf.nn.relu(fc2l) 
            self.parameters += [fc2w, fc2b] 
        # fc3 
        with tf.name_scope('fc3') as scope: 
            fc3w = tf.Variable(tf.truncated_normal([4096, 1000],dtype=tf.float32,stddev=1e-1), name='weights') 
            fc3b = tf.Variable(tf.constant(1.0, shape=[1000], dtype=tf.float32),trainable=True, name='biases') 
            self.fc3l = tf.nn.bias_add(tf.matmul(self.fc2, fc3w), fc3b) 
            self.parameters += [fc3w, fc3b] 
    def load_weights(self, weight_file, sess): 
        weights = np.load(weight_file) 
        keys = sorted(weights.keys()) 
        for i, k in enumerate(keys): 
            print(i, k, np.shape(weights[k])) 
            sess.run(self.parameters[i].assign(weights[k])) 
 
if __name__ == '__main__': 
    sess = tf.Session() 
    imgs = tf.placeholder(tf.float32, [None, 224, 224, 3]) 
 
    #model = VGG16(include_top=False, weights='imagenet') 
 
    #model.save_weights() 
 
    vgg = vgg16(imgs, 'vgg16_weights.npz', sess) 
    #running for classification folder 
    i=0 
    for file in os.listdir('/Users/igorvarga/PycharmProjects/classifying-cancer/cnn_image_classifier/images/predict/benign/'): 
        if file.endswith('.png'): 
            name=os.path.join('/Users/igorvarga/PycharmProjects/classifying-cancer/cnn_image_classifier/images/predict/benign/',file) 
            base_name = name[:-4] 
            img1 = imread(name) 
            img1 = imresize(img1, (224, 224)) 
        #img1 = img1[:,:,0:-1] 
            prob = sess.run(vgg.fc2, feed_dict={vgg.imgs: [img1]})[0] 
            np.save(base_name,prob) 
            print(len(prob)) 
            i = i+1 
            #for x in prob: 
             #   if x == 0.0: 
              #      i=i+1 
            print(i) 

 
import math 
 
 
class FuzzyNeuralNetwork(object): 
   conj = None 
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   out_f = None 
   """docstring for FuzzyNeuralNetwork""" 
   def __init__(self, rules): 
      super(FuzzyNeuralNetwork, self).__init__() 
      self.rules = rules 
   def __init__(self, rules,conjunct_func,out_func): 
      super(FuzzyNeuralNetwork, self).__init__() 
      self.rules = rules 
      self.conj = conjunct_func 
      self.out_f = out_func 
 
   def activate(self, vec, fn=None,fo=None): 
      if fn is None: 
         return self.activate(vec,self.conj,self.out_f) 
      res = [] 
      for i in range(len(self.rules)): 
         res.append(self.rules[i](vec,fn)) 
 
      tres = [] 
      for x in zip(*res) : 
         tv = 0.0 
         for y in x : 
            tv = fo(tv,y) 
         tres.append(tv) 
      return tres 
 
 
   def mape(self, test): 
      tmp = 0 
      for i in range(len(test)): 
         v = test[i] 
         clas = v[1] 
         x = self.activate(v[0],self.conj,self.out_f) 
         v = max(x) 
         c = x.index(v) 
         if c == clas: 
            tmp += 1 
 
      return tmp/len(test) 
   #def activate2(self, vec): 
   #  return self.activate(vec,self.conj,self.out_f) 
 
class Rule(object): 
   """docstring for Rule""" 
   def __init__(self, inp_w, out_w = None,cls = None): 
      super(Rule, self).__init__() 
      self.inp_weights = inp_w 
      self.out_weights = out_w 
      self.cl = cls 
 
   def __eq__(self, other): 
      a = True 
      if type(other) != type(self): 
         return False 
      if len(self.inp_weights) != len(other.inp_weights): 
         return False 
      for i in range(len(self.inp_weights)): 
         a = a and (self.inp_weights[i] == other.inp_weights[i]) 
 
      for i in range(len(self.out_weights)): 
         a = a and (self.out_weights[i] == other.out_weights[i]) 
      return a 
 
 
   def __call__(self, *args, **kwargs): 
      """ 
 
      :param args: 1 - vector of input 2 - conjunction func 
      :param kwargs: 
      :return: vector output 
      """ 
      t_val  = [] 
      if len(args[0]) != len (self.inp_weights) : 
         raise Exception("lengts is not valid") 
      for x in range(0,len(args[0])): 
         t_val.append( self.inp_weights[x]( args[0][x] ) ) 
      #conjunction 
      t_val1 = 1.0 
      for x in range(0, len(t_val)): 
         t_val1 = args[1](t_val[x],t_val1) 
 
      t_val = [0.0] * len(self.out_weights) 
 
 
      for x in range(0,len(self.out_weights)): 
         t_val[x] = self.out_weights[x] * t_val1 
      return t_val 
 
   def activate1(self, *args): 
      """ 
 
      :param args: 1 - vector of input 2 - conjunction func 
      :param kwargs: 
      :return: vector output 
      """ 
      t_val  = [] 
      if len(args[0]) != len (self.inp_weights) : 
         raise Exception("lengts is not valid") 
      for x in range(0,len(args[0])): 
         t_val.append( self.inp_weights[x]( args[0][x] ) ) 
      #conjunction 
      t_val1 = 1.0 
      for x in range(0, len(t_val)): 
         t_val1 = args[1](t_val[x],t_val1) 
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      return t_val1 
      pass 
 
 
class Gauss(object): 
   """docstring for Gauss""" 
   def __init__(self, a, b): 
      super(Gauss, self).__init__() 
      self.a = a 
      self.b = b 
 
   def __call__(self, *args): 
      x = args[0] 
      return math.exp(0 - ((x - self.a)*(x - self.a)/(self.b * self.b))) 
 
   def __repr__(self): 
      return "a : " + str(self.a) + " b: " + str(self.b) 
 
   def __eq__(self, other): 
      a = True 
      if type(other) != type(self): 
         return False 
      a = a and (self.a == other.a) and (self.b == other.b) 
      return a 
 
 
def evaluate_interval(train_set): 
   interv = [] 
 
   for x in (zip(*train_set)): 
      lv = [min(x), max(x)] 
      interv.append(lv) 
   return interv 
 
 
if __name__ == '__main__': 
   lala = Rule([lambda x: x*x, lambda x: x*x*x],[123]) 
   lala([12.132434,11.4345],lambda x,y: x*y) 
   import copy 
   a = 4 
   ala = Gauss(a,1) 
   ala2 = copy.copy(ala) 
   a = 5 
   print(ala2) 
   #print lala.inp_weights 
      class StandardDeviationNefclassAdditive(): 
   fnn = None 
   desc = [] 
   rule_classes = [] 
   t_vals = [] 
 
   def initiate(self, descr, rul_cls, trn): 
      self.desc = descr 
      self.rule_classes = rul_cls 
      self.t_vals = trn 
      self.cnt = 0 
 
 
   def restoreFNN(self,weights): 
      self.cnt = self.cnt+1 
      W = weights 
      wrc = W[0-len(self.rule_classes):] 
      wgts = W[:0-len(self.rule_classes)] 
      wgts = list(chunks(wgts,int(len(wgts)/len(self.rule_classes)))) 
 
      rules = [] 
      for i in range(len(self.rule_classes)): 
 
         rc = self.rule_classes[i] 
 
         inter = wgts[i] 
         b_s = inter[int(len(inter)/2):] 
         a_s = inter[:int(len(inter)/2)] 
         gausses = [ns.Gauss(a_s[x],b_s[x]) for x in range(len(a_s))] 
         ow = [0.0] * self.desc[0] 
         ow[rc] = wrc[i] 
         rule = ns.Rule(gausses,ow) 
         rule.rc = rc 
         rules.append(rule) 
 
      con = lambda x,y : x*y 
      out_fu = lambda x,y : x+y 
      fnn  = ns.FuzzyNeuralNetwork(rules,con,out_fu) 
      return fnn 
 
 
 
      pass 
   def __call__(self, *args, **kwargs): 
      self.cnt = self.cnt+1 
      W = args[0] 
      wrc = W[0-len(self.rule_classes):] 
      wgts = W[:0-len(self.rule_classes)] 
      wgts = list(chunks(wgts,int(len(wgts)/len(self.rule_classes)))) 
 
      rules = [] 
      for i in range(len(self.rule_classes)): 
 
         rc = self.rule_classes[i] 
 
         inter = wgts[i] 
         b_s = inter[int(len(inter)/2):] 
         a_s = inter[:int(len(inter)/2)] 
         gausses = [ns.Gauss(a_s[x],b_s[x]) for x in range(len(a_s))] 



 88 
         ow = [0.0] * self.desc[0] 
         ow[rc] = wrc[i] 
         rule = ns.Rule(gausses,ow) 
         rule.rc = rc 
         rules.append(rule) 
 
      con = lambda x,y : x*y 
      out_fu = lambda x,y : x+y 
      fnn  = ns.FuzzyNeuralNetwork(rules,con,out_fu) 
 
 
      result = 0.0 
      #k = fnn.mape(train) 
      #j = fnn.mape(test) 
      #print(j) 
      for i in range(len(self.t_vals)): 
         vec = self.t_vals[i] 
         t_res = fnn.activate(vec[0]) 
 
         for j in range(len(t_res)): 
            if j == vec[1]: 
               result = result + (1 - t_res[j])*(1 - t_res[j]) 
            else: 
               result = result + (0 - t_res[j]) * (0 - t_res[j]) 
            pass 
 
      return result/len(self.t_vals) 
 
 
 
 
def train_weights(): 
   global t_rules 
   import pickle 
 
   fi = open('/Users/igorvarga/nefclass-jupyter/fo.out','rb') 
   try: 
      unpickler = pickle.Unpickler(fi) 
      t_rules = unpickler.load() 
 
   except EOFError: 
      return 
   #t_rules =     pickle.load(fi) 
   #t_rules = list(t_rules) 
   global cl_cnt 
   global db 
   global dc 
   global test 
   #set output weight 
   # 
 
   wins = [] 
   wouts = [] 
   r_classes = [] 
   for i in range(len(t_rules)): 
      v = t_rules[i] 
      a_s = [] 
      b_s = [] 
      for j in range(len(v.inp_weights)): 
         g = v.inp_weights[j] 
         a_s.append(g.a) 
         b_s.append(g.b) 
      wins += a_s 
      wins += b_s 
      wouts.append(v.out_weights[v.cl]) 
      r_classes.append(v.cl) 
 
   devi = StandardDeviationNefclassAdditive() 
 
   devi.initiate([cl_cnt],r_classes,train) 
   x0 = wins + wouts 
   import scipy.optimize as opt 
   res = opt.fmin_cg(devi,x0,maxiter=4000,gtol=0.003) 
   resfnn = devi.restoreFNN(res) 
   print("" + str(resfnn.mape(train)) + "," + str(resfnn.mape(test))) 
   print("ddffkeffddfv") 
 
 
def grad_func(): 
   pass 
 
 
 
def train_rules(): 
 
   global inp_dim 
   global perc 
   global cl_cnt 
   global train 
   global test 
   global training_algorithm 
   global kmax 
   global t_rules 
 
   #### TRAIN_RULES 
 
 
 
   inp_dim = len(train[0][0]) 
   ts = [x[0] for x in train] 
   interv = evaluate_interval(ts) 
   t_interv = copy.deepcopy(interv) 
   fir_gauss = evaluate_gauss_first(t_interv) 
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   antedescents = [] 
 
   for i in range(len(train)): 
      cc = train[i][1] 
      rule = create_antedescent(fir_gauss,train[i][0]) 
      ow = [0.0] * cl_cnt 
      ow[cc] = 1.0 
      rule.out_weights = ow 
 
      if rule in antedescents: 
         pass 
      else: 
         rule.cl = cc 
         antedescents.append(rule) 
 
   #activation count per rule 
   acc = [[0.0] * cl_cnt for x in range(len(antedescents))] 
 
   for i in range(len(train)): 
      cc = train[i][1] 
      print(i) 
      for j in range(len(antedescents)): 
         x = acc[j][cc] 
         x = x + antedescents[j].activate1(train[i][0],mult) 
         acc[j][cc] = x 
   print(len(antedescents)) 
 
   #evaluate performance 
   perf = [] 
   for i in range(len(antedescents)): 
      ant = acc[i] 
      tmp_r = antedescents[i] 
      t = max(ant) 
      #antedescents[i].cl = ant.index(t) 
      rs = ant[tmp_r.cl] 
      for j in range(len(ant)): 
         if j != tmp_r.cl: 
            rs = rs - ant[j] 
      perf.append(rs) 
 
   #rules T 
   t_rules = [] 
 
   if training_algorithm == "BEST_PER_CLASS": 
      ppc = [[] for x in range(cl_cnt)] 
      rpc = [[] for x in range(cl_cnt)] 
      for i in range(len(antedescents)): 
         r = antedescents[i] 
         rc = r.cl 
         rpc[rc].append(r) 
         ppc[rc].append(perf[i]) 
 
      for i in range(cl_cnt): 
         p = ppc[i] 
         r = rpc[i] 
 
         for j in range(int(kmax //cl_cnt)): 
            v = max(p) 
            x = p.index(v) 
            t_rules.append(r[x]) 
 
            p.pop(x) 
            r.pop(x) 
 
      pass 
   if training_algorithm == "BEST": 
 
      pass 
   #print(fir_gauss) 
 
   #return t_rules 
 
   #print(num_of_weights) 
   #return 43 
   #fnn = ns.FuzzyNeuralNetwork(rules=21) 
   pass 
 
def evaluate_interval(data): 
   interv = [] 
   #print(data) 
   for x in (zip(*data)): 
      lv = [min(x), max(x)] 
      interv.append(lv) 
   return interv 
 
def evaluate_gauss_first(interv): 
   global inp_dim 
   global num_of_weights 
   res = [] 
   for i in range(0, inp_dim): 
      tl = [] 
      delta = (interv[i][1] - interv[i][0]) / (num_of_weights - 1) 
      for j in range(0,num_of_weights): 
         g = ns.Gauss(interv[i][0] + delta * j, delta) 
         tl.append(g) 
      res.append(tl) 
   return res 
 
   pass 
 
def create_antedescent(v_gauss,inp): 
   vg = [] 
   for i in range(0, len(inp)): 
      tmp = [] 
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      for j in range(0, len(v_gauss[i])): 
         tmp.append(copy.copy(v_gauss[i][j])) 
      vec = find_max_in_weights(tmp,inp[i]) 
      vg.append(vec) 
 
   vg = ns.Rule(vg) 
   return vg 
 
 
gr = (math.sqrt(5) + 1) / 2 
 
def goldensection_method(f, a, b, tol=1e-5): 
 
   c = b - (b - a) / gr 
   d = a + (b - a) / gr 
   while abs(c - d) > tol: 
      if f(c) < f(d): 
         b = d 
      else: 
         a = c 
 
      # we recompute both c and d here to avoid loss of precision which may lead to incorrect results or infinite loop 
      c = b - (b - a) / gr 
      d = a + (b - a) / gr 
 
   return (b + a) / 2 
 
def find_max_in_weights(vec_gauss, x): 
   max = 0 
   maxtmp = vec_gauss[0](x) 
   for i in range(len(vec_gauss)): 
      if i > 0: 
         tmp_v = vec_gauss[i](x) 
         if tmp_v > maxtmp: 
            maxtmp = tmp_v 
            max = copy.copy(i) 
   return copy.copy(vec_gauss[max]) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
   i = 2 
   j = i 
   i = i + 1 
   print(j) 
   td = file_reader("/Users/igorvarga/Documents/WBC/wdbc.data.txt") 
   train_set = td[0] 
   lv = evaluate_interval(td[0]) 
   print(lv) 
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ДOДАТOК Б IЛЮСТРАТИВНI МАТEРIАЛИ 
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