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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  Апаратне і програмне забезпечення 

нейромереж ) 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6,5 

Галузь знань 0501 

Інформатика та 

обчислювальна техніка
 

Вибіркова 

Модулів – 1 
напряму підготовки 050101 

 Комп’ютерні науки " 

Рік підготовки: 

3-й 

Змістових модулів – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Семестр 

6-й 

Курсова робота – немає 
Лекції 

32 год. 

Загальна кількість годин – 

195 

Практичні 

0 год 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Аудиторних: 

VI семестр – 2 

Самостійної роботи 

студента: 

VI семестр – 8 

Лабораторні 

32 год. 

Самостійна робота 

131 год. 

Вид контролю: залік 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою і завданням навчальної дисципліни "Апаратне і програмне 

забезпечення нейромереж" є ознайомлення студентів з основами нейронних мереж, 

одержання знань про архітектуру, принципи побудови різних типів нейромереж, їх 

програмну та апаратну реалізацію на основі програмованих логічних інтегральних схем 

(ПЛІС), про архітектуру сучасних ПЛІС FPGA, реалізацію на їх основі основних 

компонентів нейронів, про розробку цифрових систем з використанням середовища розробки 

Quartus II фірми Altera. 

Предмет навчальної дисципліни "Апаратне і програмне забезпечення нейромереж" 

– методи програмної та апаратної реалізації нейронних мереж з використанням ПЛІС. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 технічні, математичні та програмні засоби, які використовуються на окремих 

етапах розробки, навчання та тестування нейронних мереж; 

 загальні поняття про програмовану логіку та її архітектуру; 

 переваги та проблеми при використанні різних типів нейромереж в систем 

опрацювання інформації; 

 особливості використання сучасних обчислювальних архітектур на базі ПЛІС 

FPGA для створення нейромережевих пристроїв опрацювання інформації. 

Студент повинен вміти: 

 проектувати цифрові системи на основі ПЛІС FPGA з використання середовища 

розробки Quartus II фірми Altera; 

 проектувати основні компоненти нейронів на основі ПЛІС FPGA; 

 створювати емулятори та проводити аналіз роботи простих нейромереж; 

 мати навики експлуатації програм емуляції нейромережевих структур обробки 

інформації. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

"Апаратне і програмне забезпечення нейромереж" є складовою циклу дисциплін 

самостійного вибору навчального закладу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня "бакалавр". Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: “ Вища 

математика ”, “ Фізика ”, “ Основи електротехніки і електроніки ", " Комп’ютерна 

схемотехніка ", " Мікропроцесорна техніка ". 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи теорії нейромереж. Навчання з 

учителем. Використання одношарових та багатошарових персептронів для 

задач опрацювання інформації. 

Тема 1. Людський мозок та штучні нейронні мережі. 

Біологічний нейрон та особливості його функціонування. Людський мозок  як пристрій 

обробки та збереження інформації. Філософські проблеми створення штучного інтелекту. 

Області використання нейромереж. Використання нейромережевих програмних продуктів 

для вирішення проблем обробки зображень. 

Лекції - 1 год; лабораторні заняття -0  год; самостійна робота - 7 год. Разом - 8 год. 

Тема 2. Загальні принципи роботи і навчання нейрокомпютерів. 



 

Загальні принципи роботи і навчання нейрокомпютерів: коннекціонізм, локальність, 

паралелізм, навчання на основі даних, універсальність навчаючих алгоритмів. Класифікація 

базових нейроахітектур по типу алгоритмів навчання та архітектури зв’язків. 

Лекції – 1 год; лабораторні заняття - 0 год; самостійна робота - 6 год. Разом - 7 год. 

Тема 3. Математичні моделі нейрона. 

Математичні моделі нейрона. Типи функцій активації та їх властивості. Вибір функцій 

активації для різноманітних задач розпізнавання та класифікації. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 0 год; самостійна робота - 7 год. Разом - 9 год. 

Тема 4. Навчання з учителем. Можливості одношарових персептронів. 

Навчання з учителем. Навчаючі пари. Принципи вибору навчаючих пар та їх вплив на процес 

навчання. Можливості одношарових персептронів. Приклади задач. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 7 год. Разом - 13 год. 

Тема 5. Можливості багатошарових персептронів. 

Можливості багатошарових персептронів для аналізу даних. Вибір функції активації. 

Двохшарові персептрони. Проблема функції заперечуючого АБО (XOR). Подолання 

обмеження лінійної роздільності. 

Лекції – 1 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 8 год. Разом – 11 год. 

Тема 6. Градієнтне навчання багатошарових нейронів. 

Градієнтне навчання багатошарових нейронів. Метод зворотного (back-propagation) 

розповсюдження помилки. Приклади алгоритмів розрахунку змін ваг мережі на основі 

градієнтів похибки. 

Лекції -  2 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 12 год. Разом - 18 

год. 

Тема 7. Стохастичні навчання багатошарових персептронів. 

Стохастичні методи навчання нейромереж.. Генетичні алгоритми навчання. Проблема 

перенавчання мережі. Адаптивна оптимізація архітектури мережі. Валідація навчання. 

Лекції – 1 год; лабораторні заняття - 0 год; самостійна робота - 12 год. Разом - 13 год 

Змістовий модуль 2. Навчання без вчителя. Нейромережі із зворотніми 

зв’язками. 

Тема 8. Прототипи задач. 

Навчання без вчителя. Прототипи задач: пониження розмірності даних. Кластеризація потоку 

даних. Нейрон – індикатор. Правило навчання Хеба. Правило навчання Ойа. Кластеризація і 

квантування. Алгоритм Кохонена. Мережі радіального базису. Гібридне навчання. 

Лекції – 2 год; лабораторні заняття – 2  год; самостійна робота – 4 год. Разом - 8 год 

Тема 9. Мережі зустрічного поширення. 

Мережі зустрічного поширення. Навчання шару Кохенена. Навчання Шару Гросберга. Вибір 

початкових ваг. Стиснення даних. Приклади задач. 

Лекції -2 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 10 год. 

Тема 10. Нейромережі із зворотніми зв’язками. 

Нейромережі із зворотніми зв’язками. Асоціативна пам'ять на основі мережі Гопфілда. 

Властивості нейромережі Гопфілда при різних алгоритмах навчання. Завадостійкість 

нейромережі Гопфілда. 

Лекції – 1 год; лабораторні заняття - 0 год; самостійна робота – 7 год. Разом -  8 год. 



 

Тема 11. Інші парадигми нейромереж. 

Інші парадигми нейромереж. Перспективи подальшого розвитку нейромережевого підходу до 

вирішення задач науки і техніки. 

Лекції – 1 год; лабораторні заняття -  0 год; самостійна робота - 5 год. Разом - 6 год. 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 1. Класифікація і архітектура ПЛІС, САПР Quartus II. 

Тема 1. Класифікація і архітектура ПЛІС. 

Класифікація ПЛІС. Архітектура ПЛІС. Програмовані логічні матриці (ПЛМ). Програмована 

матрична логіка (ПМЛ). Базові матричні кристали (БМК). Програмовані користувачем 

матричні кристали (FPGA). Основні принципи побудови цифрових пристроїв на кристалі 

програмованої логіки. 

Лекції – 4 год; лабораторні заняття -6  год; самостійна робота - 12 год. Разом - 22 год. 

Тема 2. Інтегроване середовище проектування Quartus II. 

Основні етапи створення проекту для ПЛІС в середовищі Quartus II. Графічний інтерфейс 

користувача. Сумісність з іншими САПР. Редактори пакету Quartus II – графічний, 

символьний текстовий. Синтез проекту. Компілятор проекту Quartus II. Верифікація проекту. 

Часовий аналіз проекту. Основні параметри часового аналізу. Програмування і конфігурація 

ПЛІС. Використання програматора. 

Лекції – 4 год; лабораторні заняття -6  год; самостійна робота - 12 год. Разом - 22 год. 

Змістовий модуль 2. Мова проектування цифрових пристроїв VHDL. 

Тема 3. Основні концепції мови VHDL. Типи даних, вирази і оператори в 

VHDL. 

Проект. Заголовок, архітектурні тіла, пакети, бібліотеки. Лексичні елементи. Змінні і 

сигнали. Процеси. Типи даних в VHDL. Вирази і оператори. 

Лекції – 4 год; лабораторні заняття -2  год; самостійна робота - 12 год. Разом - 18 год. 

Тема 4. Представлення комбінаційних та послідовнісних цифрових пристроїв в 

VHDL. 

Представлення цифрових пристроїв комбінаційного типу в VHDL – форми опису, 

представлення часових затримок. Процес, оператор wait, ініціалізатори процесу. Паралельні 

процеси і їх програмна модель. Представлення цифрових пристроїв послідовнісного типу в 

VHDL. Підпрограми і функції. Пакети і бібліотеки. Структурне архітектурне тіло. 

Оголошення компонент, оголошення зв’язків. 

Лекції – 6 год; лабораторні заняття -4  год; самостійна робота -16 год. Разом -26 год. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

лк пр лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи теорії нейромереж. Навчання з учителем. 

Використання одношарових та багатошарових персептронів для задач опрацювання 

інформації. 

Тема 1. Людський мозок та штучні 

нейронні мережі. 

8 1 - 0 - 7 



 

Тема 2. Загальні принципи роботи і 

навчання нейрокомпютерів. 

7 1 - 0 - 6 

Тема 3. Математичні моделі нейрона. 9 2 - 0 - 7 

Тема 4. Навчання з учителем. 

Можливості одношарових 

песептронів. 

13 2 - 4 - 7 

Тема 5. Можливості багатошарових 

песептронів. 

11 1 - 2 - 8 

Тема 6. Градієнтне навчання багато-

шарових нейронів. 

18 2 - 4 - 12 

Тема 7. Стохастичні навчання багато-

шарових нейронів. 

13 1 - 0 - 12 

Разом – змістовний модуль1 79 10 - 10 - 59 

Змістовий модуль 2. Навчання без вчителя. Нейромережі із зворотними зв’язками. 

  

Тема 8.Навчання без вчителя. 

Прототипи задач. 

8 2 - 2 - 4 

Тема 9. Мережі зустрічного 

поширення. 

10 2 - 4 - 4 

Тема 10. Нейромережі із зворотніми 

зв’язками. 

8 1 - 0 - 7 

Тема 11. Інші парадигми нейрон-

мереж. 

6 1 - 0 - 5 

Разом – змістовний модуль2 32 6  6 - 20 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 1. Класифікація і архітектура ПЛІС. САПР Quartus II. 

Тема 1. Класифікація і архітектура 

ПЛІС. 

20 4  4  12 

Тема 2. Інтегроване середовище про-

екттування Quartus II. 

22 4  6  12 

Разом – змістовний модуль 1 42 8  10  24 

Змістовий модуль 2. Мова проектування цифрових пристроїв VHDL. 

Тема 3. Основні концепції мови 

VHDL. Типи даних, вирази і 

оператори в VHDL. 

18 4  2  12 

Тема 4. Представлення комбінацій-

них та послідовнісних цифрових 

пристроїв в VHDL. 

24 4  4  16 

Разом – змістовний модуль 2 42 8  6  28 

Усього годин 195 32  32  131 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

 Модуль 1.  

1. 
Людський мозок та штучні нейронні мережі. Загальні принципи роботи і 

навчання нейрокомпютерів. Математичні моделі нейрона. 
2 

2. Навчання з учителем. Можливості одношарових персептронів. 2 

3. Можливості багатошарових персептронів. 2 

4. Градієнтне навчання багатошарових нейронів. 2 

5. Стохастичні навчання багатошарових нейронів. 2 

6. Навчання без вчителя. Прототипи задач. 2 



 

7. Мережі зустрічного поширення. 2 

8. Нейромережі із зворотними зв’язками. Інші парадигми нейромереж. 2 

 Модуль 2.  

1. Історія розвитку ПЛІС. Програмовані логічні матриці. 2 

2. Програмована матрична логіка. Базові матричні кристали. 2 

3. Архітектура FPGA мікросхем. Принципи їх роботи. 2 

4. 
Архітектура та основні параметри ПЛІС FPGA сімейства Cyclone III 

фірми Altera. 
2 

5. 
Інтегрована оболонка САПР Quartus II.Основні етапи створення проекту 

в середовищі Quartus II 
2 

6. Основні концепції мови VHDL. Типи даних, вирази і оператори в VHDL. 2 

7. Представлення комбінаційної логіки в VHDL. 2 

8. 
Представлення послідовнісних схем  в VHDL. Підпрограми і функції. 

Пакети і бібліотеки мови VHDL. 
2 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1.  

1. Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці. Робота в програмному 

середовищі. 

2 

2. Реалізація логічних функцій одної та двох змінних при допомозі 

одношарового персептрона з одним нейроном . 

2 

3. На основі заданих характеристик вхідних двохвимірних сигналів 

написати програму емуляції роботи одношарового персептрона-

класифікатора і дослідити залежності якості розбиття вхідного потоку 

даних на задану кількість класів від заданих параметрів. 

4 

5. Реалізація нейроемулятора для кластеризації даних.  4 

6. Реалізація нейромереж, що передбачають навчання без вчителя. 4 

 Модуль 2.  

1. 

Вивчення лабораторного стенду DE0 для програмування ПЛІС FPGA 

сімейства Cyclone III фірми Altera (ознайомлення з програмуванням ПЛІС 

в режимах JTAG та AS, з режимами конфігурації пам’яті ПЛІС фірми  

Altera, ознайомлення з виводом інформації на індикатори лабораторного  

стенду DE0, програмування ПЛІС FPGA Cyclone III.) 

2 

2. 

Синтез логічних схем в САПР Quartus II (вивчення методів проектування 

логічних схем з допомогою заданого набору базових логічних елементів, 

вибір елементної бази, побудова їх принципових схем, експериментальна 

перевірка їх роботи на ПЛІС FPGA Cyclone III лабораторного стенду 

DE0) 

2 

3. 

Моделювання проекту в САПР Quartus II (вивчення засобів моделювання 

проектів на основі програмованих логічних інтегральних схем в 

середовищі Quartus II, моделювання конкретних логічних схем). 

2 

4. 

Дослідження та синтез тригерів і лічильників в САПР Quartus II (вивчення 

принципів роботи тригерів і лічильників, експериментальне дослідження 

роботи різних типів тригерів і лічильників, реалізація принципових схем 

тригерів,лічильників та часових діаграм їх роботи в САПР Quartus II). 

2 

5. 

Дослідження мегафункцій арифметичних операцій в САПР Quartus II 

(ознайомлення з мегафункціями арифметичних операцій бібліотеки 

САПР Quartus II, дослідження їх роботи шляхом проектування 

цифрового блоку арифметичних операцій) 

2 

6. Проектування та реалізація матричних перемножувачів в САПР Quartus II 2 



 

(вивчення принципів побудови матричних перемножувачів, набуття 

навиків їх синтезу та роботи з ними. Реалізація перемножувачів, 

моделювання їх роботи з допомогою САПР Quartus II). 

7. 

Проектування цифрових пристроїв комбінаційного та послідовнісного 

типів в САПР QUARTUS II на мові VHDL (реалізація цифрових 

пристроїв комбінаційного та послідовнісного типів в САПР QUARTUS 

II.) 

2 

8. 

Реалізація штучного нейрона в САПР QUARTUS II на мові VHDL 

(реалізація математичної моделі штучного нейрона на мові VHDL в 

САПР QUARTUS II; експериментальна перевірка його роботи на ПЛІС 

FPGA Cyclone III лабораторного стенду DE0.) 

2 

 

6. Самостійна робота 

Для закріплення теоретичного матеріалу, виконання звітів з лабораторних робіт з даної 

дисципліні в позаучбовий час студентам надається можливість користуватися бібліотеками 

Львівського національного університету, книгами бібліотек факультету електроніки та 

університету, можливостями комп’ютерних класів факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій, лабораторії мікропроцесорної техніки. Студенти мають можливість отримати 

консультації з питань дисципліни в лекторів. Час відведений на самостійну роботу, можна 

розподілити на виконання наступних завдань: 

- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, контрольних робіт, 

колоквіумів; 

- підготовка до лабораторних робіт та написання звітів з лабораторних робіт; 

- перегляд періодичної літератури по даній тематиці через мережу Internet 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Вивчення теоретичного матеріалу лекцій. 17 

2. Підготовка до лабораторних робіт, оформлення звітів. 16 

3. Підготовка до контрольних робіт №1 і №2. 5 

4. Підготовка до колоквіуму. 5 

6. 
Типи функцій активації. Вибір функції активації. Подолання обмеження 

лінійної роздільності 
4 

7. 
Комбіновані методи навчання багатошарових нейромереж. Алгоритми 

розрахунку змін ваг мережі на основі градієнтів похибки 
4 

8. 

Метод найшвидшого спуску. Оптимізація розмірів нейромережі. 

Адаптивна оптимізація архітектури мережі. Проріджування зв’язків. 

Конструктивні алгоритми 

4 

9. Больцманівське навчання. Навчання Коші. Метод штучної теплоємності.  4 

10. Оптимізація архітектури мережі. Рання зупинка навчання. 4 

11. Нейрон – індикатор. Правило навчання Хеба. Правило навчання Ойа 4 

12. 
Кластеризація і квантування. Алгоритм Кохонена. Мережі радіального 

базису. Гібридне навчання 
4 

13. 
Мережі зустрічного поширення. Навчання шару Кохенена. Навчання 

Шару Гросберга. Вибір початкових ваг. Стиснення даних 
4 

14. Нейромережі із зворотніми зв’язками.Мережа Гопфілда. 4 

15. 
Властивості нейромережі Гопфілда при різних алгоритмах навчання. 

Завадостійкість нейромережі Гопфілда 
4 

16 Інші парадигми нейромереж. 4 

17. Архітектура ПЛІС. Програмовані логічні матриці. 4 

18. Архітектура ПЛІС. Програмована матрична логіка. 4 

19. Архітектура ПЛІС. Базові матричні кристали. 4 



 

20. Архітектура ПЛІС. Програмовані користувачем матричні кристали. 4 

21. 

Сімейство ПЛІС фірми ALTERA типу «система на кристалі». (Сімейство 

APEX – архітектура і особливості використання. Сімейство Cyclone – 

архітектура і особливості використання. Сімейство Stratix – архітектура і 

особливості використання).. 

4 

22. Мегафункції запам’ятовуючих пристроїв САПР Quartus II. 4 

23. 
Дослідження мегафункцій з плаваючою комою пристроїв ПЛІС сімейства 

Cyclone III в САПР Quartus II. 
4 

24. Реалізація блоків постійної пам’яті в САПР QUARTUS II на мові VHDL 2 

25. 
Алгоритми реалізації функцій активації нейронів та їх реалізація на мові 

VHDL в САПР QUARTUS II. 
4 

26. 
Реалізація цифрових пристроїв кодування інформації в САПР Quartus II 

на мові VHDL. 
4 

27. 
Реалізація на мові VHDL в САПР Quartus II нейронних мереж логічних 

елементів AND, OR. 
2 

28. 
Реалізація на мові VHDL в САПР Quartus II нейронної мережі функції 

XOR. 
4 
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7. Методи контролю 

 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 

"Апаратне і програмне забезпечення нейромереж" оцінюється за модульно-рейтинговою 

системою. Вона складається з 2 модулів і 4 змістових модулів. 

Результати навчальної діяльності студентів на протязі семестру оцінюються за 100-

бальною шкалою. Курс поділяється на 2 модулі: за перший модуль студент може отримати 

50 балів, за другий – також 50 балів. 

Підсумкова кількість балів виставляється за результатами поточного контролю знань 

студентів, який включає результати виконання 16 лабораторних робіт, написання двох 

контрольних робіт та колоквіуму. 

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу – 4,0 бали. При оцінюванні 

лабораторної роботи враховується підготовка до виконання лабораторної роботи, хід 

виконання лабораторної роботи (2,5), своєчасна здача і якість оформлення звіту, отримані 

результати та захист звіту про виконану лабораторну роботу (1,5). 

Максимальна кількість балів за першу контрольну роботу – 9, за другу – 9 балів. 

Максимальна кількість балів за колоквіум – 18. 

Залік проводиться за результатами балів, набраними студентами на протязі семестру. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

№ 

з/п 
Змістовий модуль Види контролю 

К-ть 

видів 
Сума балів 

1 

1.1. Загальні принципи теорії 

нейромереж. Навчання з учителем. 

Використання одношарових та 

багатошарових персептронів для 

задач опрацювання інформації. 

Лабораторні роботи  5 12,5 – 20,0 

2 

1.2. Навчання без вчителя. 

Нейромережі із зворотними 

зв’язками 

Колоквіум  

Лабораторні роботи  

1 

3 

18,0 

7,5 - 12,0 

3. 
2.1. Класифікація і архітектура 

ПЛІС. САПР Quartus II. 

Контрольна робота №1 

Лабораторні роботи 

1 

5 

9,0 

12,5 – 20,0 

4. 2.2. Мова проектування цифрових Контрольна робота №2 1 9,0 



 

пристроїв VHDL. Лабораторні роботи 3 7,5 – 12,0 
 

Рейтингове оцінювання контролю знань студентів (у балах) 

№ 

п/п 
Види контролю К-ть видів Бали Сума балів 

1. 

2. 

3. 

Колоквіум 

Контрольні роботи 

Виконання і захист лабораторної роботи 

1 

2 

16 

18,0 

9,0; 9,0 

40,0 - 64,0 

18,0 

18,0 

64,0 

Загальна сума балів за семестр 100,0 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Залік 

90–100 А Відмінно 

Зараховано  

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

26–50 FX Недостатньо 
Незараховано  

0-25 F Незадовільно  

 

9. Методичне забезпечення 

1. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж: Текст лекцій. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.-142 с. 

2. Рабик В. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

" Апаратне і програмне забезпечення нейромереж ". Електронна версія. 

3. Любунь З. М., Рабик В. Г,Карбовник І. Д. Інтелектуальний аналіз даних. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 

6.050101 “Комп’ютерні науки”.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –

70 с. 

 

 

10. Рекомендована література 

Базова 
1. Бибило П.Н. Основы языка VHDL М.: СОЛОН-Р, 2000.-200 с. 

2. Горбань А.Н., Дунин-Барковский В.Л., Кирдин А.Н. и др. Нейроинформатика. 

http://oasis.peterlink.ru/~dap/ nneng/ nnlinks/book2/gl1.htm. 

3. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. – М.: Издательский дом 

"Додэка -XXI", 2007. – 408 с. 

4. Мандзій В.М. Розробка нової модифікації нейромережі Гопфілда для некорельованих 

зображень. ISSN 0474-8662. Відбір і обробка інформ.2004. Вип. 21(97). 100-105с. 

5. Сташенко А. Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование  устройств обработки 

сигналов. М.: ДОДЭКА, 2000. 128 с. 

6. Суворова Е.А., Шейкин Ю.Е. Проектирование цифровых систем на VHDL СПб.: БХВ 

– Петербург, 2003 – 576 с. 
7. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000 - 528 с.: 

8. Уоссермен Ф.. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика Перевод на русский язык, 

Ю.А. Зуев, В.А. Точенов, 1992.193с. . (http://neurnews.iu4.bmstu.ru/ neurnews.html). 

 

Допоміжна 

http://neurnews.iu4.bmstu.ru/


 

1. Армстронг Дж. Р. Моделирование цифровых систем на языке VHDL: Пер. с англ./М.: 

Мир, 1992.–175 с. 

2. Бибило П.Н. Синтез логических схем с использованием языка VHDL -М.: СОЛОН-Р, 

2002.-384  с. 

3. Минский М. Л., Пейперт С. Персептроны. –М. Мир. – 1971. 

4. Горбань А.Н. Возможности нейронных сетей / Нейроинформатика Новосибирск: Наука, 

Сибирская издательская фирма РАН, 1998. 

5. Нейрокомпьютинг: история, состояние, перспективы. Роберт Хехт-Нильсен. 

Калифорнийский университет, Сан-Диего. http://www.osp.ru/os/1998/04/03.htm. 

6. Современные направления развития нейрокомпьютерных технологий в России 

.Александр Галушки. Научный центр нейрокомпьютеров, Москва (095)154-0151. 

http://www.iu4.bmstu.ru/. 

7. Нейронные сети в медицине. Александр Ежов, Владимир Чечеткин. Институт 

инновационных и термоядерных исследований, Троицк. Открытые системы N4/97 стр. 34-37. 

(http://www.iu4.bmstu.ru/.). 

8. Горбань А.Н., В.Л.Дунин-Барковский, А.Н.Кирдин, Е.М.Миркес, А.Ю.Новоходько, 

Д.А.Россиев, С.А.Терехов, М.Ю.Сенашова, В.Г.Царегородцев. Нейроинформатика. 

http://oasis.peterlink.ru/~dap/ nneng/ nnlinks/book2/gl1.htm. 

9. Єжов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе 

(серия "Учебники экономико-аналитического института МИФИ" под ред. проф. В.В. Харитонова). 

М.: МИФИ, 1998. - 224 с. 

10. Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных устройств. – К. ЧП 

"Корнейчук", ООО "ТИД "ДС", 2003 – 208 с. 

 

11. Інформаційні ресурси 

1. http://electronics.wups.lviv.ua/archiv 

 

12 Питання контролю знань студентів з курсу 
“Апаратне і програмне забезпечення нейромереж” 

1. Фізіологічні основи функціонування мозку. Біологічний нейрон як основа мозку, 

властивості нейрона. Людський мозок  як пристрій обробки та збереження інформації. 

2. .Штучний нейрон. Математичні моделі нейрона. Нейронні мережі основні 

поняття. 

3. Поняття про нейрокомп’ютери та нейроемулятори. Області використання 

нейромереж.. 

4. Загальні принципи роботи і навчання нейрокомпютерів: коннекціонізм, 

локальність, паралелізм, навчання на основі даних, універсальність навчаючих алгоритмів. 

5. .Класифікація базових нейроахітектур по типу алгоритмів навчання та 

архітектури зв’язків. 

6. Навчання з учителем. Персептрони, можливості одношарових персептронів. 

Вибір функції активації. 

7. Двохшарові персептрони. Проблема функції заперечуючого АБО (XOR). 

Подолання обмеження лінійної роздільності 

8. Градієнтне навчання багатошарових нейронів. Метод зворотного (back-

propagation) розповсюдження помилки. 

9. Приклади алгоритмів розрахунку змін ваг мережі на основі градієнтів похибки 

(одно та двохшаровий персептрон. 

10. Проблема перенавчання мережі. 

11. Валідація навчання. 

12. Стохастичні методи навчання нейромереж. 

13. Навчання без вчителя. Пониження розмірності даних. 

14. Навчання без вчителя. Кластеризація даних. 

15. Правило навчання Хеба. Правило навчання Ойа. 

16. Кластеризація і квантування. Алгоритм Кохонена. 

http://www.osp.ru/os/1998/04/03.htm
http://www.iu4.bmstu.ru/
http://www.iu4.bmstu.ru/
http://electronics.wups.lviv.ua/archiv


 

17. Мережі зустрічного поширення. Навчання шару Кохенена. Навчання Шару 

Гросберга. Вибір початкових ваг. Стиснення даних. 

18. Нейромережі із зворотнім зв’язком. Нейромережа Гопфілда з точки зору 

теоретичної фізики: спінові стекла, 

19. Властивості асоціативної пам’яті побудованої на основі нейромережі Гопфілда у 

випадку некорельованих зображень. 

20. Властивості нейромережі Гопфілда при різних алгоритмах навчання. 

Завадостійкість мережі Гопфілда. 

 


