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Анотацiя. Гнучкiсть систем штучного iнтелекту, таких як нейромережi, часто може бути корисною у автоматизованих системах управлiння. Однак, обчислювальної потужностi таких систем, зазвичай, недостатньо для повноцiнної реалiзацiї нейроемуляторiв. Нами розроблено методику вибору оптимального розмiру
нейромережi та параметрiв її навчання для конкретної задачi, яка базується на використаннi генетичних
алгоритмiв. Завдяки цiй методицi можливим є реалiзацiя достатньо потужних нейроемуляторiв на базi
мiкроконтролерiв споживчого рiвня. Для демонстрацiї можливостей методики розроблено простий прилад
розпiзнавання кольору поверхонь за допомогою нейромереж.
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1 Вступ
Нейроннi мережi — один iз пiдходiв до побудови систем штучного iнтелекту. В основному вiн асоцiюється iз
розрахунками на потужних обчислювальних комплексах, таких як Beowulf-кластери [1], чи хоча б персональних
комп’ютерах високого класу. Однак, задачi, у вирiшеннi яких можуть бути кориснi нейромережi, стоять i перед
вбудованими системами, такими як системи контролю за якiстю виробництва, контролю доступу, перевiрки електронних пiдписiв, тощо. Особливiстю всiх цих систем є їх низька обчислювальна потужнiсть – лiченi MFLOPS,
тому традицiйно вважається, що використання нейромереж є неможливим.
Нами розроблена методика пiдбору оптимальних параметрiв нейромережi [3], таких як кiлькiсть нейронiв,
швидкiсть та момент навчання, очiкувана похибка, тощо, з використанням генетичних алгоритмiв [4]. За ї допомогою можна мiнiмiзувати розмiр мережi та час її навчання, для конкретних задач. Така мiнiмiзацiя, зокрема, є
дуже корисною для реалiзацiї нейроемуляторiв на базi типових для вбудованих систем мiкроконтролерiв.
Для демонстрацiї можливостей методики реалiзовано простий нейромережевий пристрiй класифiкацiї об’єктiв
за кольором їх поверхнi.

2 Нейромережi
Нейромережi являє собою групу зв’язаних тим чи iншим чином модельних нейронiв. Модельний нейрон пiдсумовує значення своїх входiв iз певними ваговими множниками та повертає результат застосування до цiєї зваженої
суми певної функцiї активацiї [2]. Навчання полягає у корекцiї ваг так, щоб для заданого входу, на виходi мережi
отримувався заданий результат. Одним з поширених типiв архiтектури нейромереж є багатошаровий персептрон,
що складається iз кiлькох шарiв нейронiв, з’єднаних так, що нейрони одного шару передають сигнал виключно нейронам наступного (Рис. 2). Якщо всi нейрони одного шару зв’язанi iз всiма наступного, такий перспетрон називають
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повнозв’язним. Однiєю з найбiльш унiверсальних методик навчання нейромереж є метод зворотного поширення похибок. В рамках цього методу похибка послiдовно поширюється вiд вихiдного шару до першого перед ним, i далi,
аж до вхiдного. Корекцiя ваг здiйснюється градiєнтним методом. Зручною функцiєю активацiї є сигмоїда.

Рис. 1. Багатошаровий повнозв’язний персептрон.

Архiтектуру повнозв’язного персептрона та режим його навчання можна охарактеризувати наступними параметрами:
• Кiлькiсть прихованих шарiв.
• Кiлькiсть нейронiв у прихованих шарах.
• Швидкiсть навчання – вказує, наскiльки враховувати запропонованi алгоритмом поправки.
• Момент навчання – iнертнiсть алгоритму, мiра врахування попереднiх значень ваг кожного нейрона.
• Очiкувана похибка – значення похибки, при досягненнi якого навчання мережi зупиняється.
• Коефiцiєнт сигмоїди.
Кiлькiсть входiв та виходiв вважається визначеною задачею, а значить – фiксованою.

3 Генетичнi алгоритми
Генетичнi алгоритми (ГА) є ефективним стохастичним методом пошуку екстремумiв багатомiрних функцiй, особливо для випадкiв, коли достатньо знайти хороший результат, i немає необхiдностi шукати iдеальний (глобальний
екстремум) [4]. Вiн, як i нейромережi, виник в результатi спроби вiдтворити функцiонування бiологiчних систем, в
даному випадку – бiологiчної еволюцiї. Суть методу наступна. Параметри оптимiзацiйної задачi кодуються певним
чином, наприклад у виглядi послiдовностi бiтiв. Один такий закодований набiр параметрiв, геном, згiдно бiологiчної аналогiї, називається особиною. Кожнiй особинi призначається її пристосованiсть – величина функцiї, що
оптимiзується. Випадковим чином генерується множина таких наборiв, початкова популяцiя. Далi вiдбувається
наступне:
• Згiдно певного алгоритму вiдбираються особини для спарювання. В залежностi вiд конкретного варiанту ГА,
це можу бути як випадковий вiдбiр, так i вiдбiр згiдно їх пристосованостi чи евклiдової вiддалi мiж ними.
• Мiж вибраними особинами здiйснюється кросинговер – обмiн частинами геному.
• До отриманих таким чином особин застосовуються точковi мутацiї – змiни окремих бiтiв кодування. Вираховується їх пристосованiсть.
• Отриманi особини тим чи iншим чином повертаються в популяцiю.
На даний момент нами використовується простий ГА, та Multi-Niche Crowding [5]. Робота ГА вимагає доволi
великих обчислювальних ресурсiв, так як кожне обчислення пристосованостi особини вимагає навчання нейромережi.

-92-

International Conference "Parallel and Distributed Computing Systems"
PDCS 2013 (Ukraine, Kharkiv, March 13-14, 2013)
_____________________________________________________________________________________________________________
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Інтерфейс з комп’ютером

4 Демонстрацiя технологiї

Вбудований вивід:

Контролер
ATMega2560

LCD - дисплей 16х2

Вбудоване керування:
12-символьна клавіатури,

Оптичний сенсор

PC

1. Три світлодіоди різних кольорів
2. Фоторезистор
3. Драйвер

Рис. 2. Багатошаровий повнозв’язний персептрон.

Для демонстрацiї можливостей методики було розроблено простий прилад, призначений для розпiзнавання
кольору поверхнi за допомогою нейромереж.
Обчислювальним ядром приладу служить ATMega2560, який виконує як функцiї нейроемулятора, так i керування iншими апаратними засобами та органiзовує взаємодiю iз комп’ютером. ATMega2560 є високопродуктивним
восьмибiтним контролером вiд фiрми Atmel. На жаль, даний контролер не пiдтримує роботи iз числами з рухомою
крапкою, тому довелося використовувати програмну емуляцiю. Слiд зауважити, що використання арифметики iз
фiксованою крапкою для побудови нейроемуляторiв себе не виправдало. Звичайно, реалiзувати пристрiй можна
було б i на бiльш потужних мiкроконтролерах, таких як все бiльш популярнi зараз недорогi i потужнi пристрої
сiмейства ARM Cortex M1 . Простi нейромережi можна реалiзувати i на молодших 8-бiтних контролерах фiрми
Atmel, ATiny та 16-бiтних MSP430 вiд Texas Instruments, однак вони будуть значно бiльш скромними за можливостями, через жорсткi обмеження по програмнiй та оперативнiй пам’ятi.
Зчитування даних здiйснюється вiдповiдним сенсором. Так як основним призначенням приладу є демонстрацiя
побудови нейроемуляторiв на базi мiкроконтролерiв, сенсор простий. Зразок освiтлюється свiтлодiодами трьох
кольорiв, червоним, зеленим та блакитним, вiдбите свiтло реєструється фоторезистором. Для зменшення фону,
свiтлодiоди та фоторезистор роздiленi непрозорою перегородкою. Подальше врахування паразитного випромiнювання, як безпосередньо вiд свiтлодiода, так i з навколишнього середовища, здiйснюється вимiрювання рiвня випромiнювання за вимкненої пiдсвiтки та коли увiмкнутi всi три свiтлодiоди. За допомогою цих вимiрiв сигнали
для кожного кольору приводяться до фiксованого iнтервалу значень та подаються на вхiд нейромережi. Падiння
напруги на фоторезисторi вимiрюється вбудованим 10-бiтним АЦП мiкроконтролера.
Керування пристроєм здiйснюється за допомогою звичайної матричної 12-символьної цифрової клавiатури. Виведення результат роботи та запрошень для користувача здiйснюється 16x2–символьним LCD-дисплеєм. Крiм того, результати та додаткова iнформацiя може передаватися на комп’ютер за допомогою USB-to-USART перетворювача та апаратного USART мiкроконтролера.

5 Висновки
Використання нейроемуляторiв має широкi перспективи у автоматичних системах управлiння. Звичайно, у тих випадках, коли вiдомий чiткий алгоритм роботи, слiд опиратися саме на його. Однак, часто є корисним, для прийняття рiшення про подальшу поведiнку системи, провести певнi евристичнi оцiнки. В таких випадках нейромережi
можуть бути незамiнимими. Завдяки розробленiй методицi можна помiтно пiдвищити потужнiсть нейроемуляторiв, побудованих на базi вiдносно малопотужних обчислювальних пристроїв, що є ядром багатьох таких систем.
1 Наприклад,

STM32 вiд STMicroelectronics та Stellaris вiд Texas Instruments.
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