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Дослiдження паралельних реалiзацiй нейронних мереж на
мультипроцесорних системах
З огляду на тенденцiї розвитку апаратного забезпечення, паралелiзм в роботi програмних продуктiв набирає все бiльшого значення. А тому пошук шляхiв збiльшення
продуктивностi роботи вiдомих пiдходiв у паралельному середовищi постає важливою
задачею.
Останнiм часом в прикладних дисциплiнах i програмних продуктах все бiльше застосування знаходять нейроннi мережi. Вони активно використовуються для вирiшення
задач, пов’язаних iз розпiзнаванням образiв i звукiв, прогнозуванням, класифiкацiєю,
кластеризацiєю тощо [1]. Основна проблема, що постає при використаннi нейронних мереж – вiдносно низька швидкiсть роботи. Особливо великих затрат часу потребує процес
навчання нейронної мережi [2]. Вирiшенням даної проблеми може стати використання
паралельних реалiзацiй нейронних мереж на мультипроцесорних системах.
Основними та найбiльш популярними алгоритмами навчання нейронних мереж на
сьогоднi є back-propagation та бiльш ефективний resilient back-propagation (RPROP) алгоритм [3]. Обидва згаданi алгоритми дозволяють застосувати кiлька стратегiй для паралелiзацiї процесу навчання мережi як на рiвнi окремих блокiв нейронiв (ефективно
лише у випадку великих розмiрностей), так i на рiвнi цiлої мережi [4]. Оперуючи окремими блоками нейронiв також можна розпаралелити процес проходження сигналу через
feed-forward нейронну мережу.
Слiд також зазначити, що багато особливостей в реалiзацiю паралельних варiантiв
конкретної нейронної мережi може вносити архiтектурна специфiка самої моделi нейронної мережi.
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