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ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 
 
 
Штучні нейронні мережі (ШНМ) використовуються при вирі-

шенні проблем, які не можуть бути точно сформульовані. Слово 
“нейронні”, яке фігурує у назві розділу, застосоване тому, що багато 
що в теорію ШНМ прийшло з нейробіології, хоча насправді при ви-
вченні дисципліни не розглядаються мережі реальних біологічних 
нейронів. Моделювання функцій мозку – абсолютно інша наукова 
сфера, але з цієї області в теорію ШНМ внесені деякі біологічні ана-
логії. 

Як визначення нейронних мереж може бути прийнято [1]: ШНМ – 
паралельно розподілена структура обробки інформації, що складається 
з окремих елементів (нейронів), сполучених між собою зв’язками. 

На сьогоднішній день традиційні методи організації обчислюва-
льного процесу в ЕОМ є неефективними при вирішенні ряду задач, що 
відносяться до класів, неформалізованих або випадкових, які вимага-
ють обробки великих масивів інформації, перевірки безлічі альтерна-
тивних гіпотез, пошуку їх в базах даних. Застосування ШНМ дозволяє 
залучити в обчислювальну техніку методи обробки інформації, харак-
терні для високоорганізованих біологічних систем, зокрема принцип 
паралелізму. На відміну від Фон-Нейманівської архітектури, яка вико-
ристовується в традиційних ЕОМ, в ШНМ і комп’ютерах, побудова-
них на їх основі, роль програмування виконує навчання, під яким ро-
зуміється зміна стану самих нейронів і зв’язків між ними. 

Мозок людини перевершує комп’ютер при вирішенні багатьох 
задач. Вдалий приклад зіставлення – це обробка візуальної інформа-
ції: однорічна дитина краще і швидше розпізнає предмети, обличчя і 
т.п., ніж це робить найдосконаліша система штучного інтелекту. 
Тільки в одній задачі комп’ютер перевершує можливості мозку: при 
виконанні арифметичних операцій. 

В той же час мозок володіє рядом характерних властивостей, які 
можуть бути використані в штучних системах: 

• мозок стійкий до пошкоджень. Нервові клітини мозку вмира-
ють щодня без якого-небудь відчутного впливу на функціо-
нування нервової системи; 

• мозок гнучкий. Він легко може настроюватися на нове ото-
чення за допомогою “навчання” (не вимагає програмування 
на якій-небудь стандартній мові); 
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• мозок пов’язаний з інформацією, що є ймовірнісною, нечіт-
кою, спотвореною перешкодами; 

• має високий ступінь паралелізму; 
• мозок малий, компактний і споживає мало енергії. 
Ці властивості мозку є реальною мотивацією для вивчення 

ШНМ, які служать альтернативою традиційній обчислювальній пара-
дигмі, яка введена Фон-Нейманом і використовується сьогодні прак-
тично у всіх комп’ютерах. 

ШНМ називають ще штучними нейронними системами, парале-
льно розподіленими системами, конекціоністськими моделями, нейро-
комп’ютерами. Такі системи – слідство спроб імітувати, принаймні 
частково, структуру, функції мозку і нервової системи живих істот. 
Одна з привабливих сторін ШНМ покладена в їх здатності адаптувати-
ся до зовнішніх умов шляхом зміни зв’язків або структури. ШНМ іно-
ді розглядаються як значно спрощені моделі людського мозку. Такий 
погляд дещо перебільшений і вводить в оману, оскільки мозок людини 
ще не повністю вивчений і його поведінка дуже складна. 

Мозок містить близько 1011 нейронів (нервових клітин) різних 
типів. На рис. 1 показане схематичне зображення одного нейрона. 
Мережі нервових волокон, що розгалужуються, які називаються ден-
дритами, з’єднуються на тілі клітини (соме), де розташоване її ядро. 
З тіла клітини виходить аксон, що є нервовим волокном, який розга-
лужується на безліч пасм. Аксон може бути як коротким (0,1 мм), так 
і довгим (понад 1 м), розповсюджуючись в іншу частину тіла люди-
ни. На кінцях своїх гілок аксон має передаточні закінчення синаптич-
них з’єднань (синапсів), за допомогою яких сигнал передається в 
інші нейрони через дендрити, а в деяких випадках – безпосередньо в 
тіло клітини. Існує величезне число синаптичних зв’язків від аксона 
до аксона, від аксона до тіла клітини, від дендрита до дендрита. 

На відміну від електричних ланцюгів, синаптичні контакти не є 
фізичними або електричними з’єднаннями. Натомість є вузький 
простір, який називається синаптичною щілиною, яка відділяє денд-
рит від передавального аксона. Особливі хімічні речовини 
(нейротрансмітери), що викидаються аксоном у синаптичну щілину, 
дифундують до дендрита, а потім уловлюються рецепторами на ден-
дриті і втілюються в тіло клітини. Визначено понад 30 видів нейрот-
рансмітерів, деякі з них є такими, що збуджують і прагнуть викли-
кати збудження (активізацію) клітини і виробляти вихідний ім-
пульс, інші ж – такими, що гальмують і пригнічують такий імпульс. 
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Тіло клітини сумує сигнали, що одержані від дендритів, і у разі 

перевищення результуючого сигналу над пороговою величиною ви-
робляє імпульс, що проходить по аксону до інших нейронів. Кожен 
нейрон здатний генерувати імпульс, який збуджує або загальмовує 
сотні і тисячі інших нейронів; останні, у свою чергу, через свої денд-
рити впливають на інші тисячі нейронів. Такий високий ступінь  
зв’язку забезпечує мозку обчислювальну потужність. 

Топологія ШНМ – це логічна структура, в якій безліч вузлів 
(комірок, нейронів) з’єднані між собою за допомогою синапсів. Така 
топологія деякою мірою імітує структуру біологічних прототипів. 
При цьому довготривала пам’ять мережі представлена станами сина-
птичних зв’язків між нейронами, в той час як короткочасна пам’ять – 
станами самих нейронів. Обидва види інформації, що запам’ятову-
ється, визначають характер відгуку мережі на вхідні дії.  

Один з найпривабливіших аспектів використання нейронних 
мереж полягає у тому, що хоча елементи такої мережі мають дуже 
обмежені обчислювальні можливості, вся мережа в цілому, об’єдну-
ючи велику кількість таких елементів, виявляється здатною викону-
вати досить складні задачі (рис. 2).  

Рис. 1. Схематичне зображення біологічного нейрона 
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Зв’язки елементів показані стрілками. Вхідні елементи одержу-
ють інформацію безпосередньо від датчиків, встановлених на борту 
літака. Вихідний елемент є індикатором технічного стану літального 
апарата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приховані елементи 
 
вхідні елементи, що приймають дані від датчиків деформації 
 
один вихідний елемент, що є індикатором технічного стану  
авіалайнера 

 
Рис. 2. Схема застосування нейронної мережі для контролю  

технічного стану авіалайнера 


