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АНОТАЦІЯ 
 

Актуальність теми. З кожним роком зростає зацікавленість вирішення 
більш складних задач розпізнавання об’єктів, що обумовлена автоматизацією, 
необхідністю образних процесів комунікації в інтелектуальних системах. Тому 
реалізація розпізнавання комп’ютерними системами образів є актуальною.  

Один з перспективних напрямків вирішення даної проблеми ґрунтується на 
застосуванні штучних нейронних мереж і нейрокомп'ютерів, як найбільш 
прогресивних по відношенню проблем класифікації задач розпізнавання образів. 
У наш час запропоновано велику кількість архітектур нейромеж для 
застосування у розпізнаванні об’єктів. Аналіз запропонованих рішень показує, 
що перспективу в побудові ефективних архітектур вбачають у згорткових 
нейронних мережах.  

Об’єктом дослідження є нейронні мережі та їх застосування у задачах 
класифікації зображень. 

Предметом дослідження є методи і алгоритми реалізації архітектур 
нейронних мереж. 

Мета дослідження полягає в знаходженні раціональної структури та 
методів навчання нейронної мережі для класифікації зображень. Для досягнення 
цієї мети необхідно виконати наступні завдання: 

1) Провести аналіз існуючих рішень розпізнавання об’єкта на зображенні 
методами глибинного машинного навчання. 

2) Розглянути архітектури та основні принципи побудови нейронних мереж. 
3) Дослідити алгоритми і методи навчання нейронних мереж, а також 

технології, що можуть бути застосовані для поліпшеннязначень критеріїв 
навчання мережі. 

4) Описати та обрати вхідні набори даних для навчання і тестування 
згорткової нейронної мережі. 

5) Розробити та дослідити варіанти моделі архітектури нейронної мережі, 
провести експерименти на запропонованих наборах даних застосовуючи 
графічні прискорювачі. 

6) Порівняти та проаналізувати отримані результати. 
Програмна реалізація виконана за допомогою мови програмування Python 

3, на базі використання технологій TensorFlow для розробки логіки (backend) і 
Nvidia cuDNN для перенесення обчислень на потужності графічного 
прискорювача. 

Ключові слова: комп’ютерний зір, нейронна мережа, розпізнавання 
об’єкта, класифікатор, GPU. 
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ABSTRACT 
 

Actuality of theme. Every year there is a growing interest in solving more 
complex problems of object recognition, due to automation, the need for figurative 
communication processes in intelligent systems. Therefore, the implementation of 
computer image recognition is relevant. 

One of the promising areas for solving this problem is based on the use of 
artificial neural networks and neurocomputers, as the most progressive in relation to 
the problems of classification of image recognition problems. Nowadays, a large 
number of neural boundary architectures have been proposed for use in object 
recognition. The analysis of the proposed solutions shows that the perspective in the 
construction of efficient architectures of architectures is seen in convolutional neural 
networks. 

The object of study there are neural networks and their application in image 
classification problems. 

The subject of research there are methods and algorithms for implementing 
neural network architectures. 

The aim of the study is to find a rational structure and methods of learning the 
neural network for image classification. To achieve this goal it is necessary to perform 
the following tasks: 

1) To analyze the existing solutions of object recognition in the image by methods 
of deep machine learning. 

2) Consider the architectures and basic principles of neural networks. 
3) Explore algorithms and methods of learning neural networks, as well as 

technologies that can be used to improve the values of the criteria for learning 
the network. 

4) Describe and select input data sets for training and testing of convolutional 
neural network. 

5) Develop and investigate variants of the neural network architecture model, 
conduct experiments on the proposed data sets using graphical accelerators;  

6) Compare and analyze the results. 
The software implementation is made using the Python 3 programming 

language, based on the use of TensorFlow technologies for logic development 
(backend) and Nvidia cuDNN for transferring calculations to the power of the graphics 
accelerator. 

Keywords: computer vision, neural network, object recognition, classifier, 
GPU.  
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ВСТУП 
 

Машинне навчання, розпізнавання об’єктів та комп’ютерний зір є одними 
з найперспективніших у подальшому розвитку серед галузей сучасної 
кібернетики. Прискорені темпи розвитку технологій, робототехніки, концепцій 
«розумного будинку» і «розумного міста», розвиток інтернет-речей і систем 
штучного інтелекту визначають цим напрямкам особливе місце у науці. 

Існує багато методів та запропоновано багато алгоритмів рішення задачі 
розпізнавання об’єктів на зображенні, проте усі ці ідеї поступаються у точності 
результату, простоті та швидкодії штучним нейронним мережам. В основі 
сучасних глибоких нейронних мереж, як правило, лежать архітектури мереж 
згорткового типу, таких як когнітрон і неокогнітрон. Їх ефективність і стрімкий 
розвиток обумовлено гібридним підходом до архітектурних рішень, розвитком 
методів навчання, додаткових методів захисту від перенавчання. Внаслідок 
зростаючої популярності глибоких згорткових мереж досягаються суттєві успіхи 
у розпізнаванні об’єктів. 

В даній роботі буде запропоновано архітектуру згорткової нейронної 
мережі, що створює нейромережеву систему розпізнавання об’єктів на 
зображеннях із застосуванням стандартних типів шарів нейронної мережі для 
обраної для програмної реалізації бібліотеки та демонструє прийнятну точність 
класифікації зображень.  

Архітектура буде призначатиметься для вирішення поставленної задачі 
найкращим чином — вона є збалансованою для багатьох факторів які впливають 
на вибір архітектури нейронної мережі, таких як затрати пам’яті, час навчання 
мережі, кількість параметрів при розпізнаванні, а головне значення точності 
розпізнавання об’єктів. Основну увагу приділено підходу до навчання такої 
мережі та проведення еспериментів на сформованих вибірках набору даних, 
використовуючи графічні прискорювачі (анлг. graphic processing unit, GPU).  
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ВИСНОВКИ 
 

У даній роботі розглянуто особливості основних методів, а також технік 
навчання нейронних мереж, детально описано складові частини згорткових 
мереж та їх взаємозв’язок. 

Важливою властивістю нейронних мереж є їх здатність до навчання на 
основі даних навколишнього середовища та підвищити їх продуктивності у 
результаті навчання. Посилення продуктивності відбувається з часом у 
відповідності до певних правил. Загалом навчання нейронної мережі 
відбувається за допомогою інтерактивного процесу корекції синаптичних ваг 
нейронів мережі. В ідеальному випадку нейронна мережа отримує знання із 
навколишнього середовища на кожній ітерації процесу свого навчання. 

Серед запропонованої кількості архітектур згорткових мереж критерії 
оцінки якості навчання виражаються через показник точності класифікації, 
число втрат (обраховує функція втрат) та інші. 

Програмна реалізація згорткових нейронних мереж базується на 
використанні технологій глибинного навчання представлених у вигляді 
бібліотек та спеціальних пакетів, що дозволяють програмістам проектувати 
архітектури мереж та налаштовувати параметри. 

Програмно модель згорткової нейронної мережі було реалізовано за 
допомогою бібліотеки Keras мовою Python, а для виконання складних 
математичних обчислень використовувалась бібліотека TensorFlow. Розроблені 
моделі нейронної мережі було натреновано на наборі даних CIFAR-10 який 
містить в собі 60000 RGB зображень з десятьма класами об’єктів. 

Помітно значне зменшення часу навчання нейронних мереж із 
використанням графічних прискорювачів. Графічні процесори (GPU) краще 
підходять для машинного навчання, ніж центральні процесори (CPU). Технічні 
особливості GPU допомагають виконати одночасно безліч матричних операцій, 
які використовуються саме для навчання нейронних мереж. Для прискорення 
роботи за зменшення обчислюваної складності при навчанні розроблених 
моделей нейронної мережі використовувалась бібліотека cuDNN. 

Результатом роботи стала розроблена структура згорткової нейронної 
мережі для розпізнавання об’єкта, яка досягає точності роботи 85,34%. При 
розробці моделі були використані стандартні типи шарів нейронної мережі які 
надає бібліотека використана для розробки мережі. 

Розроблену модель представлено з урахуванням таких змін, щодо базової 
моделі, як збільшення числа фільтрів вхідного шару та збільшення розміру 
підвибірки максимуму, що призвело до збільшення параметрів в мережі завдяки 
чому було досягнуте значне підвищення значення відсотку точності 
розпізнавання для запропонованого для тестування набору даних. 

 Навчання та тестування моделі мережі на GPU проходило повільніше, 
якщо порівнювати з результатами часу інших моделей, пов’язано це з тим, що 
модифікована архітектура базової моделі отримала більше параметрів. Також 
застосування технології BatchNormalization значно збільшило час тренування 
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мережі: чим менший розмір серії використовується (англ. batch), тим більшим 
стає час навчання для кожної епохи. 

 Комплекс проведених досліджень та отриманих результатів дозволяють 
зробити висновок, що поставлені задачі вирішені та мета роботи досягнута.  
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