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Анотацiя
Розглянуто задачу класифiкацiї образiв на основi нейронних мереж. Запропоновано використання багатоша-

рового персептрона для класифiкацiї вхiдних сигналiв (симптомiв) у медичнiй дiагностицi. Процес класифiкацiї
змодельовано в середовищi MathCAD.

The problem of classifying images based on neural networks is considered. The use of multilayer perceptron for the
classification of input signals (symptoms) in medical diagnostics is proposed. The process of classification is simulated in
software environment MathCAD.

Одним iз прiоритетних напрямкiв використання нейромережевих технологiй є медичне дiагностування
наряду з такими розповсюдженими сферами, як економiка, бiзнес, зв’язок (телекомунiкацiї), Iнтернет,
безпека тощо. При цьому для медичної експрес-дiагностики доцiльно використовувати нейромережевi
класифiкатори на базi одно- та багатошарових перцептронiв.

Один iз вiдомих варiантiв нейромережевого класифiкатора мiстить одношаровий перцептрон i блок
вибору максимуму – детектор максимуму [1]. В результатi на виходi m лiнiйних нейронiв у складi персе-
птрона формується m дискримiнантних функцiй (ДФ) gi(x) вигляду

gi(x) =
n∑

j=1

wij · xj , i = 1,m, (1)

де j – j-й компонент n-вимiрного вхiдного вектора ; wij – ваговий коефiцiєнт j-го входу i-го нейрона; m
– кiлькiсть класiв.

На виходi детектор максимуму формує m-вимiрний вихiдний вектор y, в якого одиничне значення l-го
елемента ylвказує на належнiсть вхiдного образу x до l-го класу, тобто маємо таке вирiшальне правило:

yl = {1 | max gi(x), l = 1,m} ⇒ x ∈ Cl, (2)

де = {C1, . . . , Cm} – множина класiв.
У другому варiантi пропонується використати трьохшарову нейромережу, що мiстить вхiдний (сенсор-

ний) шар, прихований шар (m лiнiйних нейронiв) i вихiдний шар [2]. При цьому, якщо першi два шари
є складовими одношарового персептрона, як i у першому варiантi, i формують m ДФ gi(x) вигляду (1),
то вихiдний шар, реалiзуючи вирiшальне правило (2), складається з m нейронiв з латеральними зв’яз-
ками мiж ними. Крiм того, нейрони вихiдного шару мають два виходи: один вихiд з лiнiйною функцiєю
активацiї для латерального зв’язку, другий вихiд з пороговою функцiєю активацiї (функцiєю Хевiсайда)
для прямого виходу [2]. Наявнiсть латеральних зв’язкiв у нейронiв вихiдного шару дозволяє реалiзувати
механiзм конкуренцiї мiж ними i реалiзувати вирiшальне правило (2).

Для класифiкацiї вхiдних сигналiв (симптомiв) у медичнiй дiагностицi прийнятним є використання ме-
тодiв дискримiнантного аналiзу для обчислення коефiцiєнтiв m лiнiйних класифiкацiйних функцiй (ЛКФ)
[3] виду:

ΛKΦ = b0 + b1x1 + ... + bnxn (3)

де b0 – константа; bj – коефiцiєнти для j-го симптому j , m – кiлькiсть груп захворювань. Цей процес
вiдповiдає процесу навчання нейромереж, тобто пiдлаштування вагових коефiцiєнтiв wij з формули (1).

В роботi [3] наведено приклад визначення коефiцiєнтiв b0, bj , де j = 1, . . . , n, для дiагностування трьох
видiв апендициту (1 – гангренозний, 2 – флегмонозний, 3 – катаральний, 4 – iнша патологiя живота) за
8-ма симптомами 1, ..., 8 за даними 103 iсторiй хвороби хворих.

На цьому прикладi було виконано iмiтацiйне моделювання для другого варiанта нейромережевого
класифiкатора. Процес класифiкацiї було змодельовано в середовищi MathCAD. Результат моделювання
має вигляд п’ятиелементного вектора, в якому наявнiсть одиницi будь-якого з перших чотирьох елементiв
вектора вказує на вiдповiдний клас (вид захворювання), а значення п’ятого елемента вказує на кiлькiсть
циклiв процесу класифiкацiї з визначення максимальної ДФ [4].
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