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Дані – це інформація, отримана в результаті спостережень або 

вимірювань окремих властивостей (атрибутів), що характеризують об'єкти, 

процеси і явища предметної області. 

Знання – форма існування і систематизації результатів пізнавальної 

діяльності людини. Знання допомагають людям раціонально організовувати 

свою діяльність і вирішувати різні проблеми, що виникають в її процесі; 

суб'єктивний образ об'єктивної реальності, тобто адекватне відображення 

зовнішнього і внутрішнього світу у свідомості людини у формі уявлень, понять, 

суджень, теорій. 

Для зберігання даних використовуються бази даних (для них характерні 

великий обсяг і відносно невелика питома вартість інформації), для зберігання 

знань – бази знань (невеликого обсягу, але виключно дорогі інформаційні 

масиви). 

База знань – основа будь-якої інтелектуальної системи, де знання описані 

на деякій мові представлення знань, наближеному до природної. Сьогодні 

знання придбали чисто декларативну форму, тобто знаннями вважаються 

пропозиції, записані на мовах представлення знань, наближених до природної 

мови і зрозумілих неспеціалістам. 

 

Лабораторна робота № 1 

Використання нейронних мереж для 

розв’язання лінійних диференціальних рівнянь з нечітко заданими 

коефіцієнтами 

 

Мета лабораторної роботи – використовуючи знання з дисципліни 

нейронні мережі навчитися обробляти інформацію, яка носить нечіткий 

характер. Зокрема, навчитись використовувати нейронні мережі прямого 

розповсюдження для отримання розв’язку задачі Коші з інтервальними 

коефіцієнтами. 
 

I. Теоретична частина 
 

Постановка задачі Коші 
 

Нехай маємо лінійне диференційне рівняння першого порядку: 
4' xbyaxy  , (1) 

з інтервально заданими коефіцієнтами  4,2;2,1a  та  9,2;6,1b . 

З початковою умовою 4)1( y .  Потрібно знайти ?)5( y  
 

Розв’язання. 

Розглянемо декілька етапів розв’язання диференціального рівняння. 

1. Класичний метод розв’язання рівняння. 

Для початку розглянемо задане диференціальне рівняння, коли 

коефіцієнти a  і b  чіткі числа (точкові величини). Як відомо з курсу вищої 

математики, дане рівняння є лінійним. У тому випадку, коли коефіцієнти чіткі 
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числа, воно може бути розв’язано двома способами: методом Бернуллі або 

методом Лагранжа (методом варіації довільної сталої). Тому загальний 

розв’язок заданого рівняння зі сталими коефіцієнтами представлено у вигляді: 

a

xb
xCy a






4

4

, (2) 

Враховуючи початкову умову, отримаємо приватний розв’язок: 

a

b
C




4
4 . (3) 

2. Використання нейронних мереж (НМ) для отримання розв’язку 

диференціального рівняння з нечіткими коефіцієнтами. 

Далі необхідно врахувати нечіткий характер коефіцієнтів a  і b . 

Випадковим чином із заданих інтервалів a  і b  вибирають їх значення: 

   aaaa   

   bbbb  , 
(4) 

де α і β – випадкові числа. 

Нехай 2a  і 4b , тоді 

3
24

4
4 


C . (5) 

Таким чином, для даних коефіцієнтів (і тільки для них!) можна отримати і 

записати приватний розв’язок заданого лінійного диференціального рівняння 

42
4

2 3
2

2
3 õõ

x
xy 


 . (6) 

Знайдемо у для х = 5: 

700625253 y . (7) 

Це є точний розв’язок заданого диференціального рівняння для 

коефіцієнтів 2a  і 4b  при х = 5. 

На даному етапі знаходять наближений чисельний розв’язок: 

1

13
1

1
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Це є аналог заданого рівняння, записаний для чисельного розв’язання. 

Звідси: 


















1

13
11

³
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õ

y
axbhóy . (9) 

Для використання ітераційної формули використовують задані початкові 

умови 10 õ  і 40 ó , задаючи, отримуємо наближений розв’язок  hY ,5 , який 

відрізняється від точного розв’язку на величину відносної похибки * : 

*
)(




ó

hYy
. (10) 

Для того щоб підібрати крок інтегрування h при *  , необхідно 

розв’язати це нелінійне рівняння. 

Після того, як розв’язок знайдено, він заноситься в таблицю 1. 
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                                                                                                        Таблиця 1 
Величина a  Величина b  Величина h  

1a  1b  1h  

2a  2b  2h  

… … … 

na  nb  nh  

 

Таким чином виходить навчальна вибірка для нейронної мережі прямого 

розповсюдження, архітектура якої: два входи a  і b  та один вихід h. 

Для визначення необхідної кількості minN  вхідних зразків можна 

використовувати формулу [2]: 

*
min






w
N , (11) 

де  w  – сумарна кількість нейронів у нейронній мережі. 

3. Використання інтервалів для розв’язання диференціального рівняння з 

інтервально заданими коефіцієнтами. 

Результат про апроксимаційні властивості НМ прямого розповсюдження, 

отриманий Фунахаші, означає, що при достатній кількості нейронів у 

прихованому шарі та відповідних вагах цих нейронів може бути змодельована 

будь-яка безперервна нелінійна функція. 

З цього твердження випливає, що при збільшенні кількості нейронів, а 

отже, і кількості ваг, НМ повинна все більше точно моделювати функцію, що 

задається навчальною множиною. На практиці справа йде іншим чином. У 

зв'язку з тим, що немає гарантій того, що найдений оптимум є локальним, 

доводиться або припиняти навчання нейронної мережі наявної структури, або 

витрачати великий обсяг часу на навчання. Навіть якщо при зростаючих 

обсягах мереж вдається отримувати все меншу помилку, досить висока 

ймовірність того, що побудована в підсумку нейромережна структура буде 

володіти поганими узагальнюючими властивостями через наявність великої 

кількості ваг. Виходить, що розглянуті універсальні апроксимаційні здатності 

НМ мають більшою мірою теоретичну значимість.  

Гарантувати знаходження глобального оптимуму дозволяє використання 

методів інтервального аналізу. У методах гарантованої глобальної інтервальної 

оптимізації може бути ефективно врахований суперпозиційний характер 

нейромережних моделей. У реальних задачах нейронні мережі містять кілька 

сотень параметрів, що оптимізуються. Відомо, однак, що інтервальні методи 

оптимізації є ресурсоємними, що призводить, зокрема, до великого часу роботи 

навіть при оптимізації цільової функції по невеликій кількості змінних. 

Завдання дослідження можливостей застосування інтервальних методів 

параметричної ідентифікації в навчанні НМ та розробки алгоритмів підвищення 

ефективності методів навчання є важливими. 

Для розв’язання поставленої задачі Коші з інтервальними коефіцієнтами 

використаємо відомі операції над інтервалами (додавання, віднімання, ділення, 
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множення та підведення до ступеня) [7]. Інтервальний коефіцієнт загального 

розв’язку згідно з формулою отримаємо: 

 
 
 

 429,3;1875,2
4

4 


 
a

b
C , (12) 

 Знайдемо значення функції у у точці х=5: 

     
 

 8,1302;45,374
4

;
4





 

a

õb
õõÑó àà , (13) 

 Як неважко помітити, що усі раніше отримані результати співпадають з 

останніми чисельними результатами. 
 

II. Форма звіту 
 

1. Титульний аркуш. 

2. Індивідуальне завдання, варіант якого вибирається відповідно до 

номеру у списку в журналі. 

3. Опис архітектури мережі із зазначенням параметрів. 

4. Структурна схема нейронної мережі. 

5. Лістинг програми з коментарями для НМ, навченої алгоритмом 

зворотного поширення помилки. 

6. Опис архітектури мережі із зазначенням параметрів. 

7. Обґрунтування правильності визначення параметрів мережі. 

8. Лістинг програми з коментарями для вирішення диференціального 

рівняння за допомогою інтервального аналізу. 

9. Результати навчання НМ. 

10. Проведення порівняльного аналізу отриманих результатів. 
 

III. Індивідуальні завдання 
 

Знайти чисельний розв’язок задачі Коші при інтервально заданих 

коефіцієнтах в лінійному диференціальному рівнянні. 

1. Для цього отримати навчальну вибірку для налаштування НМ та 

отримати рішення задачі для заданих значень. Похибка мережі не перевищує    

ε* = 0,01. 

2. Отримати засобами інтервального аналізу рішення диференціального 

рівняння. 

Таблиця 2 
Номер 

варіанта 

Лінійне диференціальне 

рівняння 

Початкова 

умова  

Інтервально задані 

коефіцієнти 

Знайти 

1.  
32' yxb

х

ya
y 


  1)1( y  

 
 0,2;5,0

0,3;5,1





b

a
 ?)3( y  

2.    xx ebyyea  '
 2)1( y  

 
 6,1;8,0

0,4;5,2





b

a
 ?)5( y  

3.  
2

2

2

'

11 x

xb

x

yxa
y









  

3

2
)0( y  

 
 4,2;2,1

5,2;5,1





b

a
 ?)2( y  
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Продовження табл. 2 

4.  
32' уxb

x

ya
y 


  1)1( y  

 
 8,1;9,0

6,2;8,1





b

a
 ?)4( y  

5.   1
1

' 



 xbe

x

ya
y x  1)0( y  

 
 0,2;5,0

7,1;8,0





b

a
 ?)3( y  

6.    0 dxeуbdyea xx  2)0( y  
 
 1,2;8,0

2,8;0,7





b

a
 ?)4( y  

7.  5' xbyayх   3)1( y  
 
 6,3;4,2

5,2;5,1





b

a
 ?)5( y  

8.  4' xbyayх   4)1( y  
 
 9,2;6,1

4,2;2,1





b

a
 ?)5( y  

9.  8
2

2
' 

x

y
b

x

y
ya  4)2( y  

 
 7,8;4,6

7,2;8,1





b

a
 ?)5( y  

10.  4' 2 xbyyхa   2)0( y  
 
 8,2;2,1

6,1;4,0





b

a
 ?)4( y  

11.  
32' уx

x

yb
ya 


  1)1( y  

 
 2,3;8,1

6,1;7,0





b

a
 ?)4( y  

12.  
4' 2 xbyyхa   4)1( y  

 
 8,2;4,1

1,2;7,0





b

a
 ?)5( y  

13.    xx ebyyea  '3  2)1( y  
 
 4,2;5,0

8,1;6,0





b

a
 ?)3( y  

14.    05  dxyebdyea xx
 3)0( y  

 
 7,1;4,0

6,2;2,1





b

a
 ?)5( y  

15.  
2

2

2

'

11

2

x

xb

x

yx
ya









  

3

2
)0( y  

 
 2,3;7,1

9,1;6,0





b

a
 ?)5( y  

 

IV. Контрольні питання 

 

1. Алгоритм зворотного поширення помилки. 

2. Поняття мереж прямого поширення. 

3. Завдання які вирішуються за допомогою нейронних мереж. 

4. Алгоритм зворотного поширення помилки. 

5. Особливості алгоритму. 

6. Засоби системи Matlab, які дозволяють використовувати алгоритм 

зворотного поширення помилки. 

7. Налаштування параметрів НМ. 

8. Інтервальна арифметика. Елементи інтервального аналізу. 

9. Інтервальний аналіз, поняття інтервалу. 

10. Глобальний оптимум та інтервальний аналіз. 

11. Гарантоване навчання НМ на основі методів інтервального аналізу. 

12. Теорія нечітких множин. Поняття функції належності. 
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Лабораторна робота № 2 

Використання системи Matlab для розпізнавання символів 

 

Мета роботи: аналіз роботи багатошарової нейронної мережі з 

розпізнавання символів (букв, цифр) методом зворотного поширення помилки 

(з імпульсом і адаптацією) при використанні функцій NNT системи Matlab; 

вивчення архітектури рекурентних нейронних мереж Хопфілда і спеціальних 

функцій для їх створення, зважування входів, накопичення та активізації; 

ознайомлення з демонстраційними прикладами та їх скриптами, а також 

придбання навичок побудови таких мереж для вирішення задач розпізнавання 

образів і створення асоціативної пам'яті. 
 

I. Теоретична частина 
 

1. Розпізнавання символів з використанням алгоритму зворотного 

поширення помилки 

Демонстраційна програма пакета NNT appcr1 ілюструє, як розпізнавання 

символів може бути виконано в мережі зі зворотним поширенням помилки. Для 

розпізнавання 26 символів латинського алфавіту, одержуваних, наприклад, за 

допомогою системи розпізнавання, що виконує оцифровку кожного символу в 

її полі зору, використовується мережа з двох шарів, не рахуючи вхідного, з 

n(10) нейронами в прихованому шарі і p(26) нейронами у вихідному (по одному 

на букву). Кожен символ представляється шаблоном розміру 7х5, відповідним 

піксельної градації букв. Вхідний вектор відповідає набору ознак, вихідний - 

класу образів, а прихований шар використовується для представлення галузі 

знань. Система зчитування символів зазвичай працює не ідеально і окремі 

елементи символів можуть виявитися спотвореними. Проектована нейронна 

мережа повинна точно розпізнати ідеальні вектори входу і з максимальною 

точністю відтворювати зашумлені вектори. Функція prprob формує 26 векторів 

входу, кожен з яких містить 35 елементів, званих алфавітом. Вона створює 

вихідні змінні alphabet і targets, які визначають масиви алфавіту і цільових 

векторів. Масив targets задається як одинична матриця функцією eye(26). Для 

відновлення шаблону i-ї букви алфавіту необхідно виконати наступні 

оператори M-мови: 

[alphabet,targets]= prprob; 

ti= alphabet(:, i); letter{i}=reshape(ti, 5, 7)’; 

letter{i} 
 

Наприклад, для визначення шаблону букви A, яка є першим елементом 

алфавіту, можна виконати оператори: 
 

[alphabet,targets]= prprob; 

i=1; 

ti= alphabet(:, i); 

letter{i}=reshape(ti, 5, 7)’; 

letter{i}  
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 У результаті буде виведено: 
 

0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 
 

На вхід мережі надходить вектор входу з 35 елементами, вектор виходу 

містить 26 елементів, тільки один з яких дорівнює одиниці, а решта - нулю. 

Правильно функціонуюча мережа відповідає вектором зі значенням 1 для 

елемента, відповідного номеру символу в алфавіті. Крім того, мережа повинна 

розпізнавати символи в умовах дії шуму. Передбачається, що шум - адитивна 

перешкода, нормально розподілена випадкова величина з математичним 

очікуванням, рівним нулю, і середньоквадратичним відхиленням, меншим або 

рівним 0.2. Перший шар нейронів мережі використовується як розподільний, 

підсумовування в ньому не проводиться. В якості функцій активації 

прихованого і вихідного шарів обрана логістична функція. Вибір такої функції 

активації пов'язаний з тим, що діапазон значень цієї функції визначений від 

нуля до одиниці і дозволяє сформувати значення вихідного вектора. 

При навчанні штучної нейронної мережі використовується процедура 

зворотного поширення помилки або процедура убування градієнта. Якщо при 

навчанні мережі виникають труднощі, то можна збільшувати кількість нейронів 

прихованого шару. Наявність шумів може призвести до того, що мережа не 

формуватиме вектор виходу, що складається точно з нулів і одиниць. Тому по 

завершенні етапу навчання вихідний сигнал обробляється функцією compet, яка 

присвоює значення 1 єдиному елементу вектора виходу, а всім іншим - 

значення 0. 

Функція prprob, як зазначалося, формує масив векторів входу alphabet 

розміру 35×26 з шаблонами символів алфавіту і масив цільових векторів targets: 
 

[alphabet,targets]= prprob; 

[R, Q]=size(alphabet); 

[S2, Q]= size(targets); 
 

 Двошарова нейронна мережа створюється за допомогою команди newff, 

призначеної для опису багатошарових нейронних мереж прямої передачі 

сигналу з заданими функціями навчання та налаштування на основі методу 

зворотного поширення помилки, і що має формат: 
 

net=newff(PR, [S1 S2 …SN],{TF1 TF2 …TFN},btf, blf, pf); 
 

де PR – масив розміру R×2 мінімальних і максимальних значень для R 

векторів входу; 
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Si – кількість нейронів у шарі i; 

Tfi – функція активації шару i, за замовчуванням tansig; 

btf – навчальна функція, що реалізує метод зворотного поширення 

помилки, за замовчуванням trainlm; 

blf – функція настройки, що реалізує метод зворотного поширення, за 

замовчуванням learngdm; 

pf – критерій якості навчання, за замовчуванням середня квадратична 

помилка mse. 

Вихідний аргумент net є об'єктом класу network.object багатошарової 

нейронної мережі. 

В якості методу навчання в пакеті NNT застосовується функція train, що 

дозволяє встановити процедури навчання мережі і налаштування її параметрів і 

має формат 
 

 [net, TR]=train(net, P, T, Pi, Ai); 
 

де вхідні аргументи: 

net – ім'я нейронної мережі; 

P – масив входів; 

T – вектор цілей, за замовчуванням нульовий вектор; 

Pi – початкові умови на лініях затримки входів, за замовчуванням 

нульові; 

Ai – початкові умови на лініях затримки шарів, за замовчуванням нульові;  

а вихідні: 

net – об'єкт класу network.object після навчання; 

TR – характеристики процедури навчання: TR.timesteps – довжина 

останньої вибірки; TR.perf – значення функції якості на останньому циклі 

навчання. Слід зазначити, що вектор цілей T використовується тільки при 

наявності цільових виходів, а Pi і Ai вказуються лише у разі динамічних мереж, 

що мають лінії затримки на входах або в шарах. 

Моделювання нейронних мереж в пакеті NNT забезпечує функція sim, що 

має формат 

 

[Y, Pf, Af, E, perf]= sim(net, P, Pi, Ai, T), 

 

де вхідні аргументи: 

net – ім'я нейронної мережі; 

P – масив входів; 

Pi – початкові умови на лініях затримки входів, за замовчуванням 

нульовий вектор; 

Ai – початкові умови на лініях затримки шарів, за замовчуванням 

нульовий вектор; 

T – вектор цілей, за замовчуванням нульовий вектор; 

вихідні аргументи: 

Y – масив виходів; 
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Pf  – стан на лініях затримки входів після моделювання; 

Af  – стан на лініях затримки шарів після моделювання; 

E – масив помилок; 

perf – значення функціоналу якості. 

 

При створенні мережі для розпізнавання букв латинського алфавіту 

використовуються оператори: 

 

 s1=10; 

 net=newff(minmax(alphabet), [s1 s2],(‘logsig’ ‘logsig’),’traingdx’); 

 net.LW(2,1)=net.LW(2,1)*0.01; 

 net.b(2)=net.b(2)*0.01 

 

Елементи матриці початкових ваг і зміщень прихованого шару після 

створення мережі множаться на 0,01 для уникнення подальших дій з їх 

великими значеннями. 

Щоб створити нейронну мережу, яка може обробляти зашумлені вектори 

входу, слід виконати навчання мережі як на ідеальних, так і на зашумлених 

векторах. Спочатку мережа навчається на ідеальних векторах, поки не буде 

забезпечена мінімальна сума квадратів похибок. Потім мережа навчається на 10 

наборах ідеальних і зашумлених векторів. Дві копії вільного від шуму алфавіту 

використовуються для того, щоб зберегти здатність мережі класифікувати 

ідеальні вектори входу. Виявляється, що після того як описана мережа 

навчилася класифікувати сильно зашумлені вектори, вона втратила здатність 

правильно класифікувати деякі вектори, вільні від шуму. Навчання виконується 

за допомогою функції traingdx, яка реалізує метод зворотного поширення 

помилки з імпульсом і адаптацією до темпу навчання. Мережа спочатку 

навчається в відсутність шуму з максимальним числом циклів або епох 

навчання 5000 або до досягнення припустимої середньої квадратичної похибки, 

рівної 0,1. При навчанні з шумом максимальне число циклів навчання 

скорочується до 300, а допустима похибка збільшується до 0,6. 

 

 netn=net; 

 netn.trainParam.goal=0.6; 

 netn.trainParam.epochs=300; 

 T=[targets targets targets targets]; 

 for pass=1:10  

 P=[alphabet, alphabet, (alphabet+randn(R,Q)*0.1),… 

(alphabet+randn(R,Q)*0.2)]; 

 [netn, tr]=train(netn,P,T); 

 end 

 

Алгоритм навчання включає наступні кроки: 

1. Вибрати черговий вхідний навчальний зразок і подати вхідний вектор на 

вхід мережі. 
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2. Обчислити вихід мережі. 

3. Обчислити різницю між виходом мережі і потрібним виходом (цільовим 

вектором вхідного образу). 

4. Відкоригувати ваги мережі так, щоб мінімізувати помилку. 

5. Повторити кроки з 1 по 4 для кожного вектора навчальної множини доти, 

поки помилка на всій множині не досягне прийнятного рівня. 

Зміна ваг здійснюється з використанням модифікованого дельта-правила. 

Цільові значення для прихованих шарів не вводяться, а тільки для вихідних. 

Кожна ітерація процедури навчання включає два «проходи»: «прохід» 

вперед, на якому отримують безліч виходів (кроки 1, 2) і «прохід» назад, на 

якому сигнал помилки поширюється назад по мережі і використовується для 

зміни ваг (кроки 3, 4 ). 

Отриманий вихідний вектор порівнюється з цільовим. Якщо вони 

збігаються, навчання не відбувається. В іншому випадку вага коригується на 

величину: 

ipjpijp yW   , (14) 

де зміна в силі зв'язку для p-ї навчальної пари пропорційно добутку сигналу 

помилки jp  j-го нейронного елемента у вихідному шарі і вихідного сигналу 

нейрона прихованого шару i, що посилає сигнал по цьому зв'язку. Визначення 

помилки є рекурсивним процесом, який починається з вихідних шарів: 

)('
jpjpjjp yTy  , (15) 

де '
jy  – похідна функції перетворення, для логістичної функції 

)1('
jjj yyy  , 

jpjp yT ,  – бажане та дійсне значення вихідного сигналу j-го нейронного 

елементу; 

 – коефіцієнт швидкості навчання (зазвичай від 0.01 до 1).  

Сигнал помилки для прихованого шару визначається через сигнал 

помилки нейронів, з якими з'єднаний його вихід: 














 

q
qjqpjjp Wy  ' , (16) 

Похідна логістичної функції приймає значення 0 при 0jy  або 1jy  і 

досягає максимального значення при 5.0' jy . Крім цього, при різних вагах 

вихідні сигнали нейронних елементів не можуть досягти значень 0 або 1, тому 

за нуль зазвичай приймають значення 1.0jy , а за 1 – значення 9.0jy . 

Узагальнене дельта-правило досить добре забезпечує мінімізацію 

загальної помилки мережі методом градієнтного спуску в просторі ваг. 

Загальна помилка функціонування мережі 

2
)(

2

1
 
p j

jpjp yTD , (17) 
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Навчання триває доти, поки в процесі навчання вона не зменшиться до 

необхідного значення. Для обліку зміни ваги на попередньому кроці в правило 

навчання вводиться експоненціально загасаючий множник  (імпульс): 

)()1( tW ytW ijijij   , (18) 

У методі убування градієнта з імпульсом, як правило, спочатку  = 0.9. 

Після створення двох мереж, перша з яких навчена на ідеальних векторах 

входу, а друга – на зашумленних, здійснюється тестування мережі на 100 

зашумленних векторах входу. Шум з нульовим середнім значенням і мінливих 

від 0 до 0.5 з кроком 0.05 середньоквадратичним відхиленням нормально 

розподіленої випадкової величини додається до ідеальних векторів входу. 

Вихідний сигнал обробляється функцією compet для того, щоб вибрати тільки 

один з 26 елементів вектора виходу. 

Мережі мають малі похибки, якщо середньоквадратичне значення шуму 

знаходиться в межах від 0 до 0.05. Коли до векторів додається шум з 

середньоквадратичним відхиленням 0.2, то в обох мережах з'явилися помітні 

помилки. При цьому похибки нейронної мережі, навченої на зашумленних 

векторах, на 3–4% нижче, ніж для мережі, навченої на ідеальних вхідних 

послідовностях. 

Якщо необхідна більш висока точність розпізнавання, мережа може бути 

навчена з використанням більшої кількості нейронів у прихованому шарі. 

Можна також збільшити розмір векторів, щоб користуватися шаблоном з більш 

дрібною сіткою, наприклад, 14×10 точок замість 7×5. Для виведення 

розпізнаного символу після моделювання мережі з масивом виходів A можна 

використовувати оператори: 

 

answer=find(compet(A)==1);  
plotchar(alphabet(:,answer)) %Виведення розпізнаного символу  

 

2. Дослідження мереж Хопфілда засобами Matlab 

 

Американський дослідник Хопфілд в 80-х роках ХХ-го століття 

запропонував спеціальний тип нейромереж. Названі на його честь мережі 

Хопфілда є рекурентними або мережами із зворотними зв'язками і призначені 

для розпізнавання образів. Узагальнена структура цієї мережі видається, як 

правило, у вигляді системи зі зворотним зв'язком виходу з входом. 

У мережі Хопфілда вхідні сигнали нейронів є одночасно і вихідними 

сигналами мережі: xi(k)=yi(k-1), при цьому збудливий вектор особливо не 

виділяється. У класичній системі Хопфилда відсутній зв'язок нейрона з власним 

виходом, що відповідає, а вся матриця ваг є симетричною: wij=wji 
TWW ˆˆ  , (19) 

Симетричність матриці ваг гарантує збіжність процесу навчання. Процес 

навчання мережі формує зони тяжіння деяких точок рівноваги, відповідних 

навчальних даних. При використанні асоціативної пам'яті ми маємо справу з 
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навчальним вектором, або з безліччю цих векторів, які в результаті проведеного 

навчання визначають розташування конкретних точок тяжіння (атракторів). 

Кожен нейрон має функцію активації сігнум зі значеннями 1 : 










0,1

0,1
)(

a

a
asign , (20) 

Це означає, що вихідний сигнал i-го нейрона визначається функцією: 

)(
1





N

j
ijiji bxwsigny , (21) 

де N позначає кількість нейронів, N = n. Часто стала складова bi, що визначає 

поріг спрацьовування окремих нейронів, дорівнює 0. Тоді циклічне 

проходження сигналу в мережі Хопфілда можна представити співвідношенням: 

))1(()(
1





N

j
jiji kywsignky , (22) 

з початковою умовою ij xy )0( . 

У процесі функціонування мережі Хопфілда можна виділити два режими: 

навчання та класифікації. У режимі навчання на основі відомих навчальних 

вибірок ix  підбираються вагові коефіцієнти wij. У режимі класифікації при 

зафіксованих значеннях ваг і введенні конкретного початкового стану нейронів 

виникає перехідний процес, що протікає у відповідності з виразом (20) і 

закінчується в одному з локальних стійких положень, що задається біполярним 

вектором зі значеннями 1jy , для якого )1(y)(y  kk . 

Навчання не носить рекуррентного характеру. Досить ввести значення 

(правило Хебба) ваг, виразивши їх через проекції вектора точки тяжіння 

еталонного образу: 

jiij xx
N

w
1

 , (23) 

Відповідно за цим правилом мережа дає правильний результат при 

вхідному прикладі, що збігається з еталонним зразком, оскільки: 

i

N

j

N

j
ijji

N

j
jij x

N
xxxx

N
xw   

  1 11

1
1)(

1
, (24) 

тому що внаслідок біполярності значень елементів вектора x  завжди 12 jx . 

При введенні великої кількості навчальних вибірок 
)(x k
 для k = 1,2, ..., p 

ваги wij підбираються згідно узагальненому правилом Хебба відповідно до 

якого: 

)(

1

)(1 k
j

l

k

k
iij xx

N
w 



 , (25) 

Завдяки такому режиму навчання ваги приймають усереднене 

значеннянавчальних вибірок. У разі безлічі навчальних вибірок актуальним 

стає питання про стабільність асоціативної пам'яті. 
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Мережа Хопфілда є автоасоціативною мережею (рис. 1). Дискретна 

мережу Хопфілда має такі характеристики: вона містить один шар елементів; 

кожен елемент зв'язується з усіма іншими елементами, але не пов'язаний з 

самим собою; за один крок роботи оновлюється тільки один елемент мережі; 

елементи оновлюються у випадковому порядку; вихід елемента обмежений 

значеннями 0 або 1. 

Мережа Хопфілда відноситься до класу рекурентних нейронних мереж. 

Вона має один нейронний шар з функціями зважування dotprod, накопичення 

netsum і лінійної обмеженою функцією активізації satlins. Шар охоплений 

динамічним зворотним зв'язком з вагами LW {1,1} і має зміщення. 

 

 
Рис. 1 – Схема архітектури модифікованої мережі Хопфілда 

 

Мережі Хопфілда володіють тією відмітною властивістю, що при 

надходженні на вхід деякого вектора ознак у вигляді початкових умов, вони за 

кінцеве число тактів часу приходять у стан стійкої рівноваги, залежного від 

вхідного вектора. Це дозволяє асоціювати вхідний вектор з деяким станом 

мережі, або об'єктом предметної області. Станом стійкої рівноваги називаються 

також аттракторами мережі. Крім цільових атракторів, в мережі можуть мати 

місце паразитні, які не відповідають ніяким векторам входу. При створенні 

мережі Хопфілда спеціальні алгоритми синтезу зводять до мінімуму число 

таких паразитних точок рівноваги і забезпечує максимальний розмір області 

тяжіння для точок рівноваги. 

Функція для створення мережі Хопфілда має вигляд: 

 

net=newhop(T); 

 

де Т – масив розміру R*Q, об'єднуючий Q цільових векторів зі 

значеннями +1 або –1 для елементів; 

R – число елементів вектора входу. 

Після того як початкові умови задані у вигляді масиву T, що визначає ряд 

цільових вершин замкнутого гиперкуба, мережа для кожної вершини генерує 

вихід, який по зворотному зв'язку подається на вхід. Цей процес при створенні 
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мережі повторюється багато разів, поки її вихід встановиться в положення 

рівноваги для кожної з цільових вершин. При подачі потім довільного вхідного 

вектора мережа Хопфілда переходить в результаті рекурсивного процесу до 

однієї з точок рівноваги, найбільш близькою до вхідного сигналу. 

Динамічна модель рекуррентного шару однієї з модифікацій мережі 

Хопфілда описується таким чином: 

 

 

(26) 

 

Коли мережа Хопфілда спроектована, вона може бути перевірена за 

одним або більшою кількістю векторів входу. Досить імовірно, що вектори 

входу, близькі до цільових точок рівноваги, знайдуть свої цілі. Здатність мережі 

Хопфілда швидко обробляти набори векторів входу дозволяє перевірити 

мережу за відносно короткий час. Спочатку слід перевірити, що точки 

рівноваги цільових векторів дійсно належать вершинам гіперкуба, а потім 

можна визначити області тяжіння цих точок і виявити паразитні точки 

рівноваги. 

 

Приклад 1 

 

Розглянемо мережу Хопфілда з чотирма нейронами і визначимо чотири 

точки рівноваги: 

 

T = [+1 -1; -1 +1; +1 +1; -1 -1]; 

T=T'; 

plot(T(1,:),T(2,:),'rh','MarkerSize',13), hold on; 

axis([-1.1 1.1 -1.1 1.1]); 

title('Hopfield Network State Space'); 

xlabel('a(1)'); 

ylabel('a(2)'); 

net = newhop(T); 

[Y,Pf,Af] = sim(net,4,[],T); 

Y 

Pf 

Af 

pause 

color = 'rgbmy'; 

for i=1:25 

   a = {rands(2,1)}; 

   [y,Pf,Af] = sim(net,{1 20},{},a); 

   record=[cell2mat(a) cell2mat(y)]; 

   start=cell2mat(a); 

   plot(start(1,1),start(2,1),'kx',record(1,:), 
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   record(2,:), color(rem(i,5)+1),'LineWidth',5) 

end 

 

На рис. 2 показана поведінка навченої мережі при випадкових початкових 

умовах a. 

 
Рис. 2 – Поведінка навченої мережі при випадкових початкових умовах a 

 

Приклад 2 

 

Створити мережу Хопфілда з двома стійкими точками в тривимірному 

просторі, виконавши наступні команди: 

 

T =[-1 -1 1 ; 1 -1 1] ′ ; % – цільові вершини; 

net =newhop(T); % – створення мережі; 

net, gensim(net) % – параметри та структура мережі; 

Ai = T ; % – початкові умовидля лінійної затримки; 

Y = sim(net,2,[], Ai); % – мережа стабільна; 

Ai ={[-0.9 ; -0.8 ; 0.7]}; 

Y=sim(net,{1 5},{}, Ai); % мережа забезпечила перехід  [-1 -1 1]′. 

 

 Приклад 3 

 

 Створити мережу Хопфілда з чотирма стійкими точками в двомірному 

просторі, виконавши наступні команди: 

 

T = [1 -1; -1 1; 1 1; -1 -1] ′ 

plot(T(1, : ),T(2, : ), ′*r′) % – точки рівноваги; 

axis([-1.1 1.1 -1.1 1.1]); 

title(′Точки рівноваги мережі, що проектується′); 

xlabel(′a(1)′), ylabel(′a(2)′) 

net =newhop(T); 
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W=net.LW{1,1} 

b=net.b{1,1} 

Ai = T; 

Y=sim(net,4,[],Ai) 

plot(T(1, : ),T(2, : ), ′*r′), hold on 

axis([-1.1 1.1 -1.1 1.1]) 

xlabel(‘a(1)’), ylabel(′a(2)′) 

new=newhop(T); 

[Y,Pf,Af]=sim(net,4,[],T); 

for i=1:25 

a={rands(2,1)}; 

[Y,Pf,Af]=sim(net,{1,20},{},a); 

record=[cell2mat(a),cell2mat(Y)] 

start=cell2mat(a); 

plot(start(1.1), start(2.1),′kx′.record(1,:),record(2,:)) 

end 

 

II. Порядок виконання роботи 

 

1. Вивчити prprob, appcr1Matlab\toolbox\nnet\nndemos; newff, traingdx, 

learngdm,  Matlab\\toolbox\nnet\nnet. Запустити всі приклади, які задані в 

теоретичній частині. 

2. Побудувати нейронну мережу для розпізнавання букв латинського 

алфавіту, використовуючи функцію newff - ініціалізації мережі прямої передачі 

сигналу. 

3. Навчити мережу, використовуючи функцію train, traingdx. 

4. Розпізнати кілька букв, зашумленних символів (функція sim). 

5. Залежно від індивідуального завдання, задати навчальний масив (цифр 

і український алфавіт - перші двадцять літер). Побудувати нейронну мережу 

для розпізнавання символів. 

6. Навчити мережу. 

7. Розпізнати символ. 

8. Провести порівняльний аналіз, отриманих результатів. 

 

III. Форма звіту 

 

1. Титульний аркуш. 

2. Індивідуальне завдання, варіант якого вибирається відповідно до 

номеру в списку. 

3. Опис архітектури мережі із зазначенням параметрів (функції newff, 

traingdx, sim). 

4. Лістинг програми з коментарями. 

5. Результати навчання. 

6. Обґрунтування правильності визначення параметрів мережі. 

7. Опис архітектури мережі із зазначенням параметрів (функції newhop). 
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8. Лістинг програми з коментарями. 

9. Результати навчання. 

10. Обґрунтування правильності визначення параметрів мережі. 

11. Проведення порівняльного аналізу отриманих результатів. 

 

IV. Індивідуальні завдання 

 

Для збереження об'єктів «А», «Б», «В» побудувати мережу Хопфілда. 

Відновити з її допомогою об'єкт «Г» (таблиця 3). 

Таблиця 3 

 

1. 

  

2. 

 

3. 

 

4.  
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5. 

 

6.  

 
7.  

 

8. 

 

9. 

 

10. 
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11. 

 

12. 

 
13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 
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17. 

 

18. 

 
19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

 

 

 



 23 

23. 

 

24. 

 
 

V. Контрольні питання 

 

1. Розпізнавання символів з використанням алгоритму зворотного поширення 

помилки. 

2. Поняття мереж прямого поширення. 

3. Завдання що вирішуються за допомогою НМ, що використовують алгоритм 

зворотного поширення помилки. 

4. Алгоритм зворотного поширення помилки, його недоліки та переваги. 

5. Особливості алгоритму та його параметри. 

6. Засоби системи Matlab, які дозволяють використовувати алгоритм зворотного 

поширення помилки. 

7. Налаштування параметрів НМ. 

8. Нейронні мережі Хопфілда: архітектура, параметри. 

9. Стійкість НМ Хопфилда: достатня умова. 

10. Швидкість збіжності, особливості навчання. 

11. Завдання розв'язувані рекурретними НМ. 

12. Процес навчання НМ Хопфилда. 

13. Параметри НМ Хопфилда. 

14. Переваги і недоліки використання НМ Хопфилда. 

15. Моделювання пам'яті. 

16. Асоціативна пам'ять. 

17. Автоасоціативна пам'ять 

18. Гетерасоціативна пам'ять. 

19. Типи нейронних мереж Хопфілда. 

20. Форма функцій активації в НМ Хопфилда. 

21. Вхідні та вихідні вектори при навчанні НМ Хопфилда. 

22. Правило Хеба. 
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