
Інформатика, управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ, 2021 
Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції 

36 

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АДАПТИВНОЇ 

РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ 

д.т.н., проф. В.Д. Дмитрієнко, д.т.н., проф. С.Ю. Леонов, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут" м. Харків 

Класичні дискретні нейронні мережі (НС) адаптивної резонансної 

теорії (АРТ) крім відомих переваг мають і помітні недоліки [1 – 4]: не 

можуть адаптуватися до розмірності вхідних векторів, мають обмежене 

коло алгоритмів навчання, не враховують порядок пред'явлення зображень, 

що може впливати на результати навчання, можуть мати деградацію та 

розмноження класів при навчанні мережі зашумленими векторами, мають 

асиметричність алгоритмів AРT щодо компонентів 0 і 1 вхідних двійкових 

векторів і т.д. Це ускладнює застосування мереж АРТ для вирішення 

практичних завдань розпізнавання, моделювання, управління та оптимізації 

динамічних процесів в умовах суттєвої апріорної невизначеності. 

Таким чином, існує ряд недоліків у дискретних нейронних мереж АРТ, 

що розглядаються, які вимагають вдосконалення їх архітектур, а також 

алгоритмів навчання і функціонування з метою більш ефективного 

застосування їх у науці та техніці. 

В результаті проведених досліджень вдалося розробити нові 

архітектури дискретних нейронних мереж АРТ та алгоритми їх 

функціонування, які не мають перелічених вище недоліків. Крім того, 

показана можливість перенесення деяких особливостей функціонування 

дискретних нейронних мереж АРТ (наприклад, здатність виявляти нову 

інформацію на вході) в нейронні мережі Хебба і в три- та багатошарові 

перцептрони, що відкрило можливість багаторазового навчання цих мереж 

без трудомісткого використання вже запам'ятованої інформації. 
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